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Mosonmagyaróvár szénhidrogén koncesszióra javasolt terület 
komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

 

 

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

Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) véleményezésre kiküldte az érintett önkormány-

zatoknak és az érdekelt hivatalos szerveknek. 
A vizsgálati jelentés tervezet II. része a válaszadó közigazgatási szervek és szakhatóságok 

felsorolása, valamint a vizsgálati területre vonatkozó tiltások és korlátozások ismertetése, 
amely az érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati tanulmány és az illetékes hatóságok 
válaszai alapján került összeállításra. 
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I. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület – Komplex érzékenységi és 
terhelhet ségi vizsgálati tanulmány 

 

Bevezetés 

A Bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bányatörvény) 2010. év 
elejei módosítása alapján „zárt területnek” min sül a meghatározott ásványi nyersanyag – így 
a szénhidrogén – kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, vizsgálati pályázatra kije-

lölhet  terület. A Bányatörvény értelmében a zárt területeken a rendelkezésre álló földtani 
adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján a miniszter vizsgálati pályázatot 

hirdethet meg azokon a területrészeken, ahol – a külön jogszabály szerinti érzékenységi és 
terhelhet ségi vizsgálatok figyelembevételével – az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a 
geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvez nek ígérkezik. 

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

mányrendelet szabályozza. Ez a vizsgálat a bányászati koncesszió céljára történ  kijelölés 
érdekében végzett környezet-, táj- és természetvédelmi, vízgazdálkodási és vízvédelmi, kultu-

rális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, nemzet-
védelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembevev  
vizsgálatokat jelenti. 

A rendelet alapján komplex érzékenységi–terhelhet ségi vizsgálatot a Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálat (MBFSZ), a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI) és az Országos 
Vízügyi F igazgatóság (OVF) végzik, a rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási 
szervek közreműködésével. 

A rendelet alapján elkészítettük Mosonmagyaróvár terület érzékenység–terhelhet ség 
vizsgálati tanulmányát, szénhidrogén vonatkozásában. A tanulmány tartalmát és szerkezetét a 
rendelet komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. 
melléklete határozza meg. 
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1. A vizsgálati terület jellemzése 

1.1. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület földrajzi leírása 

1.1.1. Térbeli elhelyezkedése és földrajza 

A Mosonmagyaróvár vizsgált terület 972,71 km
2
 kiterjedésű, Gy r-Moson-Sopron megye 

területén helyezkedik el (1. ábra, 1. melléklet). Sarokpontjait az 1. táblázat adja meg. A 

vizsgálati terület körül kijelöltünk egy ő km-rel kib vített téglalap alakú környezetet (ő km-es 

környezet, 1. táblázat). A vizsgálatot, adatgyűjtést részben kiterjesztettük erre a térrészre is. 
 

1. táblázat. A vizsgálati terület sarokpontjai 
Id Vizsgálati terület Id 5 km-es környezet 

 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 
 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

1 503000 264520,42 1 492551,11 259500 

 országhatár 2 492551,11 304210,56 

2 537000 280213,72 3 542000 304210,56 

3 537000 264500 4 542000 259500 

4=1 503000 264520,42 5=1 492551,11 259500 

 

 

 
1. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület elhelyezkedése 

A terület (1) sarokpontja Jánossomorja város területén található. Innen ÉK-i irányba 
helyezkedik el Ásványráró község közelében a (2) pont, amelyeket az országhatár köt össze 
egymással. A (2) ponttól tovább D-i irányban 1ő,7 km-re, Öttevény községt l DK-re helyez-

kedik el a (3) pont. Innen továbbhaladva Ny-i irányban 3Ő km távolságban érjük el ismét az 
(1) sarokpontot (1. ábra). A terület legalacsonyabb pontja Lébény térségében kisebb, mint 
115 mBf magasságú, legmagasabb része pedig ÉK-en Rajka községt l DNy-ra meghaladja a 

130 mBf szintet. 

A vizsgálati területen nem található hatályos szénhidrogén bányatelek, így a koncesszióra 
javasolt terület egybeesik a vizsgálati területtel (2. táblázat, 2. ábra). 
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2. táblázat. A koncesszióra javasolt terület térbeli  

lehatárolása 

Id 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Koncesszióra javasolt terület 
1 503000 264520,42 

 országhatár 
2 537000 280213,72 

3 537000 264500 

4=1 503000 264520,42 

 

 
2. ábra. A vizsgálati terület és a koncesszióra javasolt terület elhelyezkedése 

barna vonal – a vizsgálati terület, fekete vonal – a vizsgálati terület ő km–es környezete, 

rózsaszín poligon – Mosonmagyaróvár koncesszióra javasolt terület 

 

A 3. táblázat sorolja fel azokat a településeket, amelyek közigazgatási területe (kül-, 
és/vagy belterülete) érinti a vizsgálati területet, és egyben a koncesszióra javasolt területet is. 
 

3. táblázat. A vizsgálati területet, illetve a koncesszióra javasolt területet érint   
települési közigazgatási határok 

Település Megye Település Megye 

Abda Gy r–Moson–Sopron Károlyháza Gy r–Moson–Sopron 

Ásványráró Gy r–Moson–Sopron Kimle Gy r–Moson–Sopron 

Bezenye Gy r–Moson–Sopron Kisbodak Gy r–Moson–Sopron 

B sárkány Gy r–Moson–Sopron Kunsziget Gy r–Moson–Sopron 

Csorna Gy r–Moson–Sopron Lébény Gy r–Moson–Sopron 

Darnózseli Gy r–Moson–Sopron Levél Gy r–Moson–Sopron 

Dunakiliti Gy r–Moson–Sopron Lipót Gy r–Moson–Sopron 

Dunaremete Gy r–Moson–Sopron Máriakálnok Gy r–Moson–Sopron 

Dunaszeg Gy r–Moson–Sopron Mecsér Gy r–Moson–Sopron 

Dunaszentpál Gy r–Moson–Sopron Mosonmagyaróvár Gy r–Moson–Sopron 

Dunasziget Gy r–Moson–Sopron Mosonszentmiklós Gy r–Moson–Sopron 
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Település Megye Település Megye 

Feketeerd  Gy r–Moson–Sopron Mosonszolnok Gy r–Moson–Sopron 

Gy rladamér Gy r–Moson–Sopron Öttevény Gy r–Moson–Sopron 

Gy rsövényház Gy r–Moson–Sopron Püski Gy r–Moson–Sopron 

Gy rzámoly Gy r–Moson–Sopron Rábcakapi Gy r–Moson–Sopron 

Halászi Gy r–Moson–Sopron Rajka Gy r–Moson–Sopron 

Hédervár Gy r–Moson–Sopron Tárnokréti Gy r–Moson–Sopron 

Hegyeshalom Gy r–Moson–Sopron Újrónaf  Gy r–Moson–Sopron 

Jánossomorja Gy r–Moson–Sopron Várbalog Gy r–Moson–Sopron 

Kapuvár Gy r–Moson–Sopron  

 

A vizsgált terület tájbeosztását (1. ábra) DÖVÉNYI szerk. (2010) alapján a 4. táblázat és a 3. 

ábra mutatja.  
 

4. táblázat. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület tájbeosztása 

(DÖVÉNYI szerk. 2010 alapján) 

Nagytáj Középtáj Kistájcsoport Kistáj Terület (km2) % 

Kisalföld Gy ri-medence 

Szigetköz–Mosoni-síkság 
Szigetköz 268,2 27,6 

Mosoni-sík 438,3 45,1 

Fert –Hanság-medence Hanság 253,1 26 

Rábaköz Csornai-sík 13,1 1,3 

Összesen 972,7 100,0 

 

A vizsgált terület egésze a Kisalföld nagytájhoz, ezen belül a Gy ri-medence középtájhoz 
tartozik.  

A terület dönt  része a Szigetközi–Mosoni-síkság kistájcsoporthoz tartozik, melynek ÉNy-

i részén helyezkedik el a Mosoni-sík (Őő,1%), ami a vizsgálati terület közel felét teszi ki. A 
kistáj teljes egészében magas-ártéri helyzetű hordalékkúpsíkság. Felszínét folyóvízi iszap, 
kavics, valamint iszapos-löszös üledéktakaró borítja. A relatív relief csak az ÉNy-i, határ 
menti területen haladja meg az ő m/km2

-t, a kis szintkülönbségek mellett völgyhálózat nem 
jött létre. A felszínt csak a vízfolyások medrei tagolják.  

A vizsgálati terület K-i részén található a Szigetköz (27,6%), mely a kistájcsoport kisebb 
részét alkotja. A kistáj jórészt árvízveszélyes alacsonyártéri síkság, de el fordul néhány m-rel 

magasabb magas ártér is. A kistáj szerkezetileg egy jelenleg is süllyed  fiatal medencerészlet, 
amit a Duna hordalékkúpja tölt ki. A relatív relief csak a DK-i kisebb területrészen haladja 
meg az 5 m/km

2
-t. A feltölt d  területen az egykori medrek maradványai jellemz ek.  

A vizsgálati terület DNy-i részén helyezkedik el a Hanság (26%), mely a Fert –Hanság-

medence kistájcsoporthoz tartozik. A kistáj egy része alacsonyártéri helyzetű síkság, míg 
másik fele jellemz en lápi agyaggal, iszappal és t zeggel fedett alacsonyártér, amelynek 
túlnyomó része belvízmentesített, ennek ellenére a csapadékos évszakokban egyes területei 
id szakosan víz alá kerülnek. Felszínét öntésagyag, -homok és -iszap, lápt zeg, valamint 
szigetszerűen pleisztocén kavicsos homok építi fel. A felszínt a Szállástet  és B sárkány 
között húzódó alacsony földhát egy nagyobb Ny-i és egy kisebb K-i medencére tagolja. 
Központi süllyedék területe mintegy 3–Ő méterrel alacsonyabb a környezeténél, és enyhén lejt 
Gy r irányába. A felszín felszabdaltságát a sűrű (1,2ő km/km2) belvízmentesít  csatorna-

hálózat fejezi ki. 
A terület D-i részén található a Csornai-sík (1,3%) egy kis része, mely a Rábaköz kistájcso-

porthoz tartozik. A kistáj nagyobb részben magas-, kisebb részében alacsonyártéri helyzetű 
medencesíkság, melynek felszínét megközelít en 1 km/km

2
-es sűrűségű csatornahálózat 

tagolja. 

Az éghajlat a terület Ny-i felén mérsékelten hűvös, míg K-en mérsékelten meleg, jellem-

z en száraz éghajlatú vidék. Az évi napfénytartam 1900–19ő0 óra, a nyári napsütéses órák 
száma 730–770, a téli napfénytartam 180 óra körül várható. Az évi középh mérséklet 9,7–
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10 °C. A napi középh mérséklet ápr. 8–12-t l 188–19Ő napon át (okt. 2Ő-ig) 10 °C fölött 
marad. Az utolsó tavaszi fagyok ápr. 10–12-én, míg az els  szi fagyok okt. 2Ő–25-én várha-

tók (a fagymentes id szak átlagosan 192–19Ő nap). A maximum h mérsékletek sokévi átlaga 
34 °C, míg a téli minimumoké –1ő és –16 °C közötti. A csapadék évi összege őő0 és ő60 mm 
között van. A téli félévben 30–3Ő hótakarós nap valószínű, a maximális hóvastagság átlaga 
18–19 cm. Az ariditási index értéke 1,25–1,28. A szél a leggyakrabban ÉNy-i irányból fúj, 
átlagos sebessége 3–3,ő m/s körüli. A terület általános éghajlati adottságai legf képpen a 

kevésbé h - és vízigényes kultúr-, mez gazdasági- és kertészeti növények (gabona, kapások, 
gyümölcs) termesztésére alkalmas. 

 

 
3. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület Magyarország  

geomorfológiai térképén 

(kivágat: PÉCSI 2000) 
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A vizsgálati területen 39 település található, melyek területének együttes nagysága 
1305 km

2, lakosságuk száma 113 ezer f . A 2011-es Népszámlálás szerint a legnagyobb 
települések – lakosságszámuk alapján – Mosonmagyaróvár (32 ezer f ), Csorna (11 ezer f ) 
és Kapuvár (10 ezer f ). A legnagyobb területtel Jánossomorja rendelkezik (1Ő9 km2

), ami 

több mint a mintaterület 10%-a. A településszerkezetben a kétezer f  alatti települések 
dominálnak (ezer f  alatt 13 település; 1–2 ezer f  közötti 12 település), emellett 11 db 2–10 

ezer f  közti települést és három 10 ezer f  feletti települést találunk.  
A népsűrűség a települések jelent s részén alacsonyabb, mint az országos átlag (106,8 

f /km2). A legmagasabb a legnagyobb városban, Mosonmagyaróváron (380,ő f /km2), míg a 
települések felén az országos átlag felét sem éri el (Népszámlálás 2011).  

A korszerkezet közelít az országos átlaghoz. Az öregedési index az id skorú népességnek 
(65–X éves) a gyermekkorú népességhez (0–1Ő éves) viszonyított arányát fejezi ki (az érték 
minél alacsonyabb, annál alacsonyabb az id skorú népesség aránya a gyermekkorúhoz viszo-

nyítva). Ez az érték a vizsgálati területre es  települések kicsit több mint egyharmadán haladja 
meg az országos átlagot. A három legmagasabb értékkel rendelkez  település (Tárnokréti, 
Várbalog, Rábcakapi) lakosságszáma alacsony (ő00 f  alatti), ahol a magas értéket magyaráz-

hatja az alacsony esetszám. A legalacsonyabb Feketeerd n (29,6%), ami ezáltal a leginkább 
fiatalos település a területen (Népszámlálás 2011).  

Az iskolázottság nem tér el jelent sen az országos átlagtól. Általánosságban elmondható, 
hogy a csak általános iskolai végzettséggel rendelkez k aránya csak minimálisan, míg a 
szakképesítéssel rendelkez k aránya nagyobb mértékben meghaladja az országos átlagot. Az 
érettségizettek aránya egy kissé alatta marad, míg a fels fokú végzettségűeké nagyobb 
mértékben marad alatta. Országos viszonylatban azonban a terület az iskolázottságot tekintve 
kedvez  helyzetben van. A települések közel felén a diplomások aránya 10% fölötti. Ez 
köszönhet  részben a Gy rben található egyetemek elérhet ségének, továbbá annak, hogy a 
terület kedvez  munkalehet ségeket kínál a fels fokú végzettségűek számára (Népszámlálás 
2011).  

Az aktivitási arány magas. A területen található települések közül csak Ő esetben nem éri 
el az országos átlagot (Őő,Ő%), de ezeken is csak kevéssel marad alatta, 10 településen pedig 
meghaladja az 50%-ot is.  

A munkanélküliség (4. ábra) alacsony a területen. 2011-es Népszámlálás idején a munka-

nélküliség országosan 12,6% volt, míg a területre es  településeken átlagosan csak ő,7%, 
továbbá egyik településen sem érte el az országos átlagot (a legmagasabb is csak 8,8%). A 
terület kedvez  országon belüli fekvése és gazdasági helyzete, jó elérhet sége, továbbá a 
nyugati határ közelsége mind hozzájárul a magas foglalkoztatottsághoz.  
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4. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati területen mért  

munkanélküliségi ráta, 2011 (%) 

Az egy lakosra jutó jövedelem (5. ábra) is átlagosan valamivel magasabb, mint országos 
viszonylatban. A terület ebb l a szempontból nem egységes: a Gy rhöz közelebb es  terüle-

teken magasabb ez az érték, mint az attól távolabb es kön. A 2011-es Népszámlálás idején az 
egy f re es  jövedelem ő településen haladta meg az egymillió forintot (miközben az országos 
átlag 781 ezer forint). A legalacsonyabb értéket Rajkán találjuk (őő3 ezer forint) (NAV 

Személyi jövedelemadó statisztika).  

 
5. ábra. Egy lakosra jutó éves jövedelem Mosonmagyaróvár  

vizsgálati területen, 2011 (Ft/f ) 
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A kisebbségek szempontjából a Népszámlálás adatai szerint a terület színes képet mutat, 
ami logikusan következik abból, hogy a terület két másik országgal, Ausztriával és Szlovákiá-

val határos. A legjelent sebb kisebbség a német nemzetiség. Rajkán és Kimlén 10% fölött van 
az arányuk a népességben. Ezt követi a szlovák nemzetiség. Rajkán arányuk a teljes lakos-

ságban majdnem eléri a 20%-ot, Bezenyén pedig a 10%-ot. További érdekesség, hogy bár a 
horvát kisebbség jelenléte nem jelent s a települések nagy részében, de két esetben, Bezenyén 
(30,ő%) és Kimlén (13,ő%) magas arányban vannak jelen. A többi településen nagyon 
alacsony arányban (1% alatt), vagy egyáltalán nem található meg ez a nemzetiség. A 
cigányság jelenléte nem jelent s a területen (Népszámlálás 2011). 

Összességében elmondható, hogy a vizsgálati terület országos viszonylatban jó társadalmi–
gazdasági mutatókkal rendelkezik. A legtöbb mutatóban az országos átlag körül, vagy annál 
jobban teljesít, ami országon belül kedvez  gazdasági helyzetének következménye. 

 

1.1.2. Talajtan és természetes növényzet 

1.1.2.1. Talajtani jellemz k 

A vizsgált terület közel harmadát réti öntéstalajok borítják, közel a hatodán alföldi 
mészlepedékes csernozjomot, illetve réti csernozjomokat találunk, a többi öt talajtípus 
egyenkénti részesedése 11% alatt marad (5. táblázat, 6. ábra). 

 
5. táblázat. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület talajtípusainak  

százalékos megoszlása csökken  sorrendben 

Talajtípus 

kódja 
Talajtípus Terület (km2) % 

26 Réti öntéstalajok 295,2 30,3 

14 Alföldi mészlepedékes csernozjom 167,4 17,2 

16 Réti csernozjomok 155,4 16,0 

29 Lecsapolt és telkesített síkláp talajok 103,8 10,7 

19 Terasz csernozjomok 93,4 9,6 

31 Fiatal, nyers öntéstalajok 87,8 9,0 

27 Lápos réti talajok 47,5 4,9 

25 Réti talajok 22,2 2,3 

 Összesen 972,7 100,0 

 

A terület uralkodó talajtípusai a réti öntéstalajok, melyek alluviális üledéken alakultak ki, 
mechanikai összetételük agyagos vályog, nagy vízraktározó képességűek és er sen víztartók, 
gyengén savanyú kémhatásúak és f ként szántóként hasznosíthatók. 

Az alföldi mészlepedékes csernozjom talajok mély talajvizű területek (>ő m) löszös 
üledékein alakultak ki. Csakúgy, mint a réti csernozjomok esetében is, mechanikai összetéte-

lük vályog, így vízgazdálkodásuk kedvez . A felszínt l karbonátosak, term réteg-vastagsá-

guknak helyenként a kavics megjelenése szab határt. A csernozjom talajú területek hagyomá-

nyosan szántók. Rajtuk a búza, szi árpa, kukorica, cukorrépa, lucerna, vöröshere mellett a 
kender, vöröshagyma, paradicsom és takarmányrépa termesztése vált be. 

A lápos réti-, réti- és a telkesített síkláp talajok termékenysége gyenge. A kavics 
közberétegz désű löszös üledékeken terasz csernozjomok képz dtek. A Duna jelenlegi 
árterének mintegy 12%-át nagyrészt ártéri erd kkel borított, sok csillámásványt tartalmazó, 

nyers öntéstalaj alkotja. Termékenységük a mechanikai összetételb l következ  vízgazdál-
kodás, valamint a kis humusztartalom miatt, a kálium tápanyagt két biztosító csillámásvány-

tartalom ellenére, gyenge. 
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6. ábra. Talajtípusok a Mosonmagyaróvár vizsgálati területen (VKGA 2009) 

 

1.1.2.2. Talajérzékenység 

A bányászati koncessziós munkálatokkal (=hatások) szemben mutatott talajérzékenységet 
térképen ábrázoltuk. A 1ő hatás a következ  volt: anaerob viszonyok, biogén oldódás, 
h szennyezés, humusz-hígulás, láposodás/rétiesedés, lúgosítás, másodlagos szikesedés, 
roskadás/omlás, savasodás, talajdegradáció, felületi talajlehordódás, vonalas talajlehordódás, 
talajvízszint emelkedés, tömörödés, vízzárás. A vonatkozó adatokat, térképi forrásokat úgy 
válogattuk össze, hogy azok alkalmasak legyenek a talajokat veszélyeztet  hatások értékelé-

sére (MARSI, SZENTPÉTERY 2013). Az agrotopográfiai adatbázis (VKGA 2009) kilenc 
tematikus szintje közül közvetlenül hetet vontunk be a felszíni hatásokat értékel  adatok közé 
és 9 érzékenységi kategóriát különítettünk el úgy, hogy veszélyeztetettségi pontérték szerint 
három f  csoportot és azokon belül három-három alcsoportot képeztünk.  

A 7. ábra a vizsgált terület fentiek szerint meghatározott talajérzékenységét ábrázolja. 
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7. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület koncessziós tevékenységgel  

szembeni talajérzékenységi térképe 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013) 

A vizsgált terület nyugati és déli része az er sen veszélyeztetett f kategóriába tartozik. 
Ezen belül is leginkább (közepesen) veszélyeztetett rész a terület nyugati félének keleti 
pereme dél felé szélesedve, valamint a délkeleti rész, melyet három különböz  típusú 
csernozjom talaj borít és melyeknél nincs alacsony érzékenység egyik vizsgált szempontból 
sem. Az er sen veszélyeztetett kategória legkevésbé érzékeny alcsoportjába tartozik a leg-

érzékenyebb kategóriába sorolt talajok egy része is, továbbá kétféle réti talaj és a síkláp-

talajok. Ez utóbbi típusok a vizsgált szempontok maximum harmadára kiemelten érzékenyek. 

A közepesen veszélyeztetett f csoport leginkább érzékeny alcsoportjához tartoznak a réti 
öntéstalajok, melyek egyik vizsgált tényez re sem kiemelten érzékenyek. Ugyanennek a 
f csoportnak a közepesen érzékeny alcsoportjába a Duna mentén kialakult fiatal, nyers 
öntéstalajok tartoznak, melyek jellemz en közepes érzékenységet mutatnak az egyes 
érzékenységi szempontokból (7. ábra).  

A talajvédelemre a vizsgált terület nyugati és déli részén kiemelt figyelmet kell fordítani! 
 

1.1.2.3. A vizsgálati terület természetes növényzete 

A vizsgált terület nagy része szántóföldi művelés alatt áll, de jelent s az erd k aránya, 
el fordulnak még gyepek, valamint a vizes él helyek közül dél felé említést érdemelnek a 
magassásosok és a kultúrrétek (részben DÖVÉNYI szerk. 2010 alapján). 

 

Mosoni-sík (ÉNy–DK) 

A terület mai képét a szántóföldi művelés határozza meg, a természetes él helyek kiter-
jedése csekély, az er s fragmentációhoz a sok közlekedési létesítmény is hozzájárul. A 
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Mosoni-Duna mellett akadnak ligeterd -maradványok, sokkal jelent sebb azonban az ültet-
vényszerű nyárasok aránya. Az itt egykor kiterjedt nedves rétek nagy része eltűnt. Kiemel-
ked  érték a lébényi Tölgy-erd , a Kisalföld legszebb maradvány gyertyános-kocsányos 
tölgyese. A száraz tölgyeseknek a tájban szinte hírmondója sem maradt, a száraz gyepek (pl. 
löszgyepek Várbalognál) is ritkák. 
 

Szigetköz (É és K) 
A kistáj mai képét a vízrendezések nagymértékben átalakították, s a megmaradt ártéren is 

beszűkült a természetes vegetációfejl dés lehet sége, ezt fokozza a nagyon er s inváziós 
terhelés. A természetszerű ligeterd k aránya ma a kultúrállományokénak csak töredéke, s az 
erd k állapota továbbra is romló tendenciát mutat (különösen a puhafás állományokban). A 
korábbi rétművelés teljesen megszűnt, kaszált gyepek csak a töltések közelében vannak. A 
pionír él helyeket a zátonyok megszűnése ellenére az anyagnyer  tavak részben újratermelik. 
 

Hanság (DNy) 
A 19. század elejét l kezd d  lecsapolások során a kistáj több lépcs ben átalakult. Az 

erd k területe növekedett, de eközben a kultúrállományok (f leg nemesnyárasok) aránya 
túlnyomóvá vált. Az úszólápok, zsombékosok területe drasztikusan csökkent, viszont a nem 
zsombékos magassásosok elterjedtek. A korábban kiterjedt nedves láprétek szintén visszaszo-

rultak, a helyükön kultúrrétek alakultak ki. Az utóbbi ő0 évben sok rétet beerd sítettek, illetve 
a nagy táblás szántóföldi művelés is megjelent. A t zegbányászat révén új él helyek kelet-
keztek. A tájban igen er s az inváziós terhelés. 
 

Csornai-sík (kis rész D-en) 

Mai képében dominál a szántóföldi művelés. Kevés az erd , ezek is jelent sen átalakultak, 
eljellegtelenedtek, sok a nemesnyáras és az akácos. A rétgazdálkodás megszűnt, a gyepek 
feltörése és beerd sítése napjainkban is folyamatban van, a meglév  állományok f leg a 
Tóközben és a Rábca mellett képviselnek nagy értéket. Az inváziós terhelés közepes mértékű. 
 

Az erd területek jellemzése 

Erd k a folyók mentén és inkább a vizsgált terület déli felében fordulnak el  (1ő,ő%). A 

természetközeli erd k elterjedése nagyon megcsappant, jellemz ek a kultúrerd k, a telepített 
nyárasok, kevésbé az akácosok. Tulajdonforma tekintetében az állami tulajdon messze a 
legnagyobb arányú, jelent s még a magántulajdonú erd k aránya is, míg a közösségi és a 
vegyes tulajdon el fordulása nem számottev . Els dleges rendeltetés szempontjából a 
területen a védelmi (a folyók mentén és a többi országosan védett területen) és a gazdasági 
kategória jellemz , egyéb részlet is el fordul, de a közjóléti kategória egyáltalán nem 
számottev  (8. ábra). Tűzveszélyességi szempontból a kismértékben tűzveszélyes kategória a 
legnagyobb arányú, de a nagymértékben tűzveszélyes kategória (a legtöbb Hegyeshalomtól 
északra és Feketeerd  környékén) és a közepes mértékben tűzveszélyes kategória is el fordul. 
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8. ábra. A vizsgálati terület erd i els dleges rendeltetésük szerint 

 

1.1.3. A területhasználat térképi bemutatása 

A területhasználat ismert adatai a CORINE (2009) szerint az alábbiak (6. táblázat), térképi 
ábrázolásuk a 2. mellékleten látható. 

 
6. táblázat. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület területhasználatának adatai (CORINE 2009) 

Kód Leírás 
Terület 
(km2) 

% 

112 Lakott területek – nem összefügg  település szerkezet 46,9 4,80 

121 Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat – ipari vagy kereskedelmi területek 6,4 0,70 

122 Ipari, kereskedelmi területek, közlekedési hálózat – út- és vasúthálózat és csatlakozó területek 6,7 0,70 

131 Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek – nyersanyag kitermelés 2,4 0,20 

133 Bányák, lerakóhelyek, építési munkahelyek – építési munkahelyek 0,3 0,04 

141 Mesterséges, nem mez gazdasági zöldterületek – városi zöldterületek 1,0 0,10 

142 Mesterséges, nem mez gazdasági zöldterületek – sport- és szabadid - létesítmények 1,8 0,20 

211 Nem öntözött szántóföldek 633,8 65,16 

221 Állandó növényi kultúrák – sz l k 0,4 0,00 

231 Rét/legel  23,3 2,40 

242 Mez gazdasági területek – komplex művelési szerkezet 4,3 0,40 

243 Els dlegesen mez gazdasági területek 7,7 0,80 

311 Lomblevelű erd k 137,7 14,20 

312 Tűlevelű erd k 8,3 0,90 

313 Vegyes erd k 3,5 0,40 

321 Természetes gyepek, természet közeli rétek 19,9 2,00 

324 Átmeneti erd s–cserjés területek 41,0 4,20 

411 Szárazföldi vizeny s területek – szárazföldi mocsarak 5,8 0,60 

511 Kontinentális vizek – folyóvizek, vízi utak 20,6 2,10 

512 Kontinentális vizek – állóvizek 0,9 0,10 

 Összesen 972,7 100,00 
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1.1.4. Természetvédelem 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelmér l egyik alapelve rögzíti, hogy „a 
természet védelméhez fűz d  érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a 
gazdasági, terület- és településfejlesztési, illet leg rendezési döntések, valamint a hatósági 
intézkedések során figyelembe kell venni.” A nemzeti parkok területét – a nemzetközi 
el írásokkal összhangban a miniszter által meghatározott elvek szerint (13Ő/2013. [XII. 29.] 

VM rendelet) – természeti övezetbe, természetkímél  hasznosítás övezetébe és szolgáltató 
övezetbe kell besorolni (2013. évi CCL. törvény 2ő. §). Az egyes övezetekben eltér  szintű 
korlátozások érvényesek. A 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet, az európai közösségi 
jelent ségű természetvédelmi rendeltetésű területekr l, kimondja, hogy terv vagy beruházás 
elfogadása, illet leg engedélyezése el tt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület jelölésének 
alapjául szolgáló fajok és él helytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 
Bármilyen kedvez tlen hatás megállapítása esetén bizonyos közérdekhez fűz d  tervek vagy 
beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az 
a lehet  legkisebb kedvez tlen hatással járjon. 

A vizsgált területen nemzeti park, természetvédelmi terület és tájvédelmi körzet is található 
(12,2%). A Natura 2000-es területek kisebb része a különleges vagy kiemelt jelent ségű 
természetmeg rzési területek (SAC) kategóriába tartozik (17,5%), míg különleges madár-
védelmi terület (SPA) közel a vizsgált terület harmadát fedi le (31%). A Nemzeti Ökológiai 
Hálózat elemei közül több mint a terület negyedén magterület fordul el  (26,7%), jóval 
kevesebb az ökológiai folyosó kategóriába tartozó rész (3,ő%), pufferterület a két korábbi 
kategória közötti értéket vesz fel területi kiterjedésben (13,Ő%, összesen 43,6%-ot fed le ez a 

védelmi kategória a területb l). Az egyes védett kategóriák átfednek egymással! 
 

1.1.Ő.1. Természetvédelmi területek 

Fert –Hanság Nemzeti Park 

A vizsgálati terület déli részén található a nemzeti park Hanság nevű részterületének 
Lébényt l nyugatra elhelyezked  legészakabbi tömbje. Háromféle él hely típus található 
meg, az els  a láprétek, mocsárrétek és magassásosok kategóriája. Az egykor több ezer hektár 
kiterjedésű nyúlfarkfüves láprétekb l és kiszáradó kékperjés láprétekb l ma már csak néhány 
száz hektár maradt meg az Észak-Hanságban. A magassásosok és a mocsárrétek számos 
fajnak biztosítanak él helyet. Az állatfajok közül ki kell emelni hazánk egyetlen bennszülött 
gerinces alfaját a rákosi viperát, amelynek stabil állománya él a területen. A második él hely 
típust a láperd k képviselik. A lecsapolásokat követ en az erd vel borított területek jelent s 
átrendez dése következett be, de a ma megtalálható láperd k mindenképpen kiemelked  
értéket képviselnek. Aljnövényzetükben helyenként tömeges a védett t zegpáfrány, és több 
védett madárfaj is fészkel ezekben az erd kben. A harmadik típusba a nyílt vizes él helyek 

tartoznak. A lecsapolásokat követ en a hansági tavak többsége megszűnt, de a nyílt vizes 
él helyek és a mocsárvilág helyreállítását célzó, 2001-ben megindult hansági vizes él hely-

rekonstrukciók els  lépései a Nyirkai-Hanyban már megvalósultak. Számos védett gerinces él 
a területen, legnagyobb faj és egyedszámban a madárvilág képviselteti magát. 

Érintett települések: B sárkány, Csorna, Gy rsövényház, Jánossomorja, Kapuvár, 
Károlyháza, Kimle, Lébény, Újrónaf . 
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Várbalogi-héricses Természetvédelmi Terület 
A védett terület kiterjedése ő0 ha és védetté nyilvánításának célja a Mosoni-sík egyik 

legnagyobb kiterjedésű megmaradt sztyepprétjének és gazdag növény- és állatvilágának 
meg rzése, különös tekintettel a védett tavaszi héricsre.  

Érintett település: Várbalog. 

 

Szigetközi Tájvédelmi Körzet 
A védett terület nagy része (a keleti negyed kivételével) a vizsgált területen található. A 

Szigetköz mai képét a múlt század végén történt folyószabályozás alakította ki. A máig 
megmaradt hajdani vízi világ maradványa sajátos és rendkívül gazdag növény- és 
állattársulások élettere. Napjainkra erd k, rétek, láprétek és mocsarak foltjaival, holtágakkal 
és vízfolyásokkal tarkított, jórészt mez gazdasági kultúrtájjá változott. A természetközeli 
állapotú erd k rzik a szigetközi erd k eredeti faji összetételét. Ezek legnagyobb részben 
alacsonyártéri bokorfüzesek és fűzligetek, melyek f ként a Duna hullámterében fordulnak el . 
Kisebb állomány képviseli a magasártéri keményfaligeteket, ezek a Mosoni-Duna mentén és 
Dunasziget térségében találhatók. A láperd k reliktum állományai csak kis foltokban fordul-

nak el . Elterjedtebbek a mentett árterek holtágaiban, feltölt dött területein a hínár-, mocsár-, 
mocsárréti- és lápréti növényzet társulásai. A Duna elterelését követ  azonnali hatások a vizes 
él helyek állatvilágát negatívan érintették, ám ennek ellenére a mai napig értékes a Szigetköz 
állatvilága. A megtalált nagylepke fajok között a védett és Vörös Könyves fajok száma 
jelent s. A 80 hazai halfajból 60 él a Szigetközben. A térség a magyar Duna-szakasz legjelen-

t sebb ívóhelye. A kétéltűek csaknem valamennyi hazai faja szintén megtalálható. A leg-

nagyobb fajszámot a gerincesek közül a madarak érik el, ezek közül 166 faj védett, további 19 
faj pedig fokozottan védett. A magyarországi folyóárterek közül a fajok számát és változatos-

ságát tekintve a Szigetköz a legjobb terület. Az eml sök közül kiemelked  érték a patkányfejű 
pocok, ami jégkorszaki reliktum faj. 

Érintett települések: Ásványráró, Bezenye, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszent-
pál, Dunasziget, Feketeerd , Gy rladamér, Gy rzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbodak, 
Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Püski, Rajka. 

 

1.1.Ő.2. Egyéb, országos védettségű területek 

Nemzeti Ökológiai Hálózat 
Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelel en az ökoló-

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

het k el, és a táj jellegét kedvez tlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a 
természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhet . Magasépítmények (10 méternél 
magasabb) elhelyezése kerülend , illetve csak látványterv alapján a természetvédelmi hatóság 
hozzájárulásával engedélyezhet . Az ökológiai hálózat mez gazdasági művelés alatt álló 
területein csak környezetkímél  extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek területén 
művelésiág-változtatás – művelés alól kivonás és a művelés alól kivett terület újrahasznosí-
tása – a term föld védelmér l szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése alapján 
csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. A pufferterületeken a földtani 
kutatáshoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárások-

ban a természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 
Magterület az országos szinten védett területek nagy része és nyugaton, valamint a Duna 

mentén a Natura 2000-es területek majdnem egésze. 
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Ökológiai folyosó található a vízfolyások mentén (Lajta, Nováki-csatorna, Lébénymiklósi-
csatorna, Rábca, Hanság-f csatorna), valamint néhány különálló folt is ebbe a kategóriába 
tartozik (Darnózselit l északra, Jánossomorjától délkeletre a vasút mentén, illetve Moson-

szentmiklóstól északra). 
Pufferterület az országos szinten védett területek kis része (a nemzeti park és a tájvédelmi 

körzet területén is el fordul), valamint a nemzeti parki területek körül képez véd zónát, 
aminek része délnyugaton egy nagy összefügg  folt.  

 

Natura 2000 területek 

Különleges vagy kiemelt jelent ségű természetmeg rzési területek (SAC) a Hanság 
(HUFH3000ő) és a Szigetköz (HUFH3000Ő). 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) a Hanság (HUFH3000ő), a Mosoni-sík 
(HUFH1000Ő) és a Szigetköz (HUFH3000Ő). 

A Mosonmagyaróvár vizsgálati területre es  Natura 2000-es különleges vagy kiemelt 
jelent ségű természetmeg rzési területek (SAC, SCI) és a különleges madárvédelmi terület 
(SPA) jelöl  él helyeit és fajait a 3. függelék ismerteti. 

 

Ramsari terület  
A nemzeti park Nyirkai-hany elnevezésű részterülete, amelynek északi része nyúlik be a 

vizsgált terület déli–délnyugati részén (0,0ő%). 
 

„Ex lege” védett természeti terület  
„Ex lege” védett természeti területnek min sülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, föld-

várak, források és víznyel k. „Ex lege” védettek a barlangok is, de ezek – jellegüknél fogva – 

védett természeti értékek. A vizsgált vizsgálati területen kett  „ex lege” védett kunhalom 
található egymás mellett, Mosonszentmiklóstól délre. A Földművelésügyi Minisztérium hon-

lapján elérhet  adatok szerint jellemz en a Mosonyi-Duna és a Nagy-Duna között védett 
lápok fordulnak el  (http://webgis.okir.hu/tir/), de ezek pontos elhelyezkedésér l az illetékes 
nemzeti park igazgatóság rendelkezik információkkal. 
 

FAVÖKO 

Felszín alatti vizekt l függ  ökoszisztémák (FAVÖKO) a következ  víztestekhez kapcsolód-

nak (zárójelben a védett terület típusa van feltüntetve): Szigetköz sekély porózus (természetvédel-
mi terület, tájvédelmi körzet, Natura 2000), Hanság, Rábca-völgy északi része sekély porózus 
(nemzeti park, tájvédelmi körzet, Natura 2000), Ikva-vízgyűjt , Répce fels  vízgyűjt je sekély 
porózus (Natura 2000), Rábca-völgy déli része sekély porózus (nemzeti park, Natura 2000, Ram-

sari), Dunántúli-középhegység északi peremvidéke hordalékterasz sekély porózus (Natura 2000). 

1.1.Ő.2. Helyi jelent ségű védett természeti területek 

Helyi jelent ségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a 

f városi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. 
Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti 
emlékek (TE) is (7. táblázat). 
 

 

 

http://webgis.okir.hu/tir/
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7. táblázat. A vizsgálati terület helyi jelent ségű védett természeti területei 

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 
kategória 

Kiter-

jedése 

(ha) 

Ebb l 
fokozottan 

védett (ha) 

Hatályba 
lépés éve 

Ásványrárói fekete nyárfa 7/33/TE/82 Gy r-Moson-Sopron Ásványráró TE 0 0 1982 

Zseli-erd  7/42/TT/96 Gy r-Moson-Sopron Darnózseli TT 6,9 0 1996 

Gy rsövényházi-gesztenyefasor 7/100/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Gy rsövényház TE 0 0 2004 

A Cakó-árok partján álló 
jegenyenyár fasor 7/119/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A „Csallánosi-állé” kislevelű 
hárs, juharlevelű platán, osszázs-

narancs fa- és cserjesora 

7/122/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A Damjanich utcai szakrális 
kisemlék melletti két 
vadgesztenyefa 

7/134/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A Dr. Lumnitczer Sándor 
Kórház két szivarfája 

7/136/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A Dr. Lumnitczer Sándor 
Kórház tulipánfái 7/135/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani 'kiserd ' három vénic 
szil tanúfája 

7/128/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani 'kiserd ' kocsányos 
tölgy tanúfája 

7/126/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani 'kiserd ' mezei juhar 
tanúfája 

7/129/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani 'kiserd ' páfrányfeny  
tanúfája 

7/127/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A hajdani tuskósi erdészház 
juharlevelű platán, mamutfeny  
és magask ris fasora és 
facsoportja 

7/124/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A Kis-Rába partján és a 
„folyásközi” csatornánál álló 
jegenyenyár fasor 

7/120/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A miklósmajori magask ris 
tanúfák 

7/125/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A „nyírfás-állé” juharlevelű 
platánjai 7/123/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A várárok juharlevelű platánja 7/130/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A várkastély melletti korai juhar 7/131/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

A vasútállomás f épülete 
melletti vénic szil 7/132/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Az öntésmajori kistemplom 
udvarán lév  erdei feny  

7/138/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Császárfa az erdészeti székház 
udvarán 

7/133/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Hegyi juhar fasor Öntésmajor és 
a Kis-Rába folyó között 7/121/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Hideg-állén, a Földvármajor felé 
vezet  műút juharlevelű platán 
fasorai 

7/117/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Hideg-állén, az Öntésmajor felé 
vezet  műút juharlevelű platán 
fasorai 

7/118/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Juharlevelű platánok a 
kistölgyfai út mellett 7/116/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Öntésmajor juharlevelű platán 
fasora 

7/137/TE/04 Gy r-Moson-Sopron Kapuvár TE 0 0 2004 

Óvári három tölgy 7/29/TE/82 Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár TE 0 0 1982 

Wittmann Antal park 7/40/TT/90 Gy r-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár TT 15,75 0 1990 

Lébénymiklósi tiszafák 7/38/TE/82 Gy r-Moson-Sopron Mosonszentmiklós TE 0 0 1982 

Rábcakapi százéves tölgyfák 7/52/TE/95 Gy r-Moson-Sopron Rábcakapi TE 0 0 1995 

Várbalogi-héricses TT 328/TT/12 Gy r-Moson-Sopron Várbalog TT 50 0 2012 
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1.2. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület földtana 

1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.2.1.1. Szénhidrogén-kutatás 

A területen régóta folyik szénhidrogén-kutatás (MBFSZ Jelentéstár). A terület szempontjá-

ból jelent sebb már visszaadott területek neveit és fontosabb dokumentációit a 8. táblázat és a 
9. táblázat adja meg (9. ábra, 1. melléklet). 

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

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

 

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a vizsgálati területr l potenciálisan rendelkezésre álló földtani, geofizikai, 
fúrásos, vízföldtani adatokat az MBFSZ Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 
(MÁFGBA). A fontosabb jelentéseket a 9. táblázat listázza. 
 

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

Név Id szak  
(Kezdet és megszűnés) Engedélyes 

Zárójelentés, fontosabb 
dokumentáció az 
MÁFGBA-ban 

Megjegyzés 

Mosonszolnok-Rajka 

?–1980 
OKGT T.15181 a vizsgálati területet lefedi 

Kisalföld I. – szénhidrogén 

2005–2013 

Magyar Horizont Energia 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
nem készült zárójelentés 

a vizsgálati terület Ny-i 

része 

Kisalföld II. – szénhidrogén 

2005–2014 

Magyar Horizont Energia 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
nem készült zárójelentés 

a vizsgálati terület K-i 

része 
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9. táblázat. Fontosabb szénhidrogén-kutatási jelentések a vizsgálati területre 

MBFSZ adattári 
szám 

Szerz k, évszám Jelentés címe Engedélyes 

A vizsgálati területet érint  korábbi szénhidrogén-kutatások fontosabb jelentései 

T.15181 Tormássy István et al. 1980 
A Mosonszolnok-Rajka-i terület felderít  kutatási 
zárójelentése. OKGT 

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

(MÁFGBA) a területr l rendelkezésre álló jelentéseket (MBFSZ Jelentéstár, MBFSZ 

Geológiai megkutatottság). A dokumentumokat, jelentéseket 2 csoportba soroltuk: szénhid-

rogén-kutatás, geotermia–mélykutatás, illetve az érzékenység–terhelhet ség vizsgálatokhoz 
kapcsolódó anyagokat külön táblázatba gyűjtöttük feltételezhet  fontosságuk szerint 
min sítve (4. függelék és 5. függelék). A min sítés jobbára csak a Jelentéstári 
nyilvántartásban rendelkezésre álló adatok alapján történt. 
 

1.2.1.3. Fúrások 

Áttekintettük a területre es  fúrásokat (MBFSZ Fúrási megkutatottság, MFGI GeoBank 

[Egységes fúrási adatbázis], MFA, Kútkataszter). 
Az MFGI fúrási adatbázisa alapján a vizsgálati területen 1Ő db ő00 méteres mélységet 

elér  fúrás ismert (MFGI GeoBank, 10. táblázat, 8. melléklet), az ismert rétegsorú fúrások 
közül 6 db fúrás érte el a prekainozoos aljzatot (11. táblázat). 
 

10. táblázat. A vizsgálati terület ő00 méteres mélységet elér  fúrásai (MFGI) 

Frs-id+ Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

90623 Mihályi M–4 512349,8 269011,1 115,77 2657,2 1944 

168743 Mosonmagyaróvár K–136 518004,4 281895,4 119,18 2000 1986 

86515 Lipót K–7 531211 280897 116,81 2212 1968 

86518 Lipót K–10 531402 280286 110,56 1806 1975 

87296 Lébénymiklós Lébény–2 527572 266161,4 115,09 2400 1981 

93004 Mosonmagyaróvár B–123 517628 282889 119,73 2000 1966 

93029 Mosonszentjános Mos–1 512062,5 269608,4 116,66 2613 1971 

93030 Mosonszentjános Mos–2 509562,7 268349,2 116 2453 1971 

93036 Mosonszolnok Msz–1 512616,3 283608,2 122,83 2931,5 1976 

93037 Mosonszolnok Msz–2 505194,9 284632,7 125,43 2240 1977 

120042 Rajka Raj–1 506084,8 293824,8 129,73 1785,5 1976 

262855 Máriakálnok K–32 518652,3 280386,8 119,98 1200 2002 

87324 Lébénymiklós B–28 526715 266366 116,59 2300,8 1971 

87336 Lébénymiklós B–40 527572 266161,4 115,09 2400 1981 
       +Frs-id – egyedi fúrásazonosító. 

 
11. táblázat. A vizsgálati terület prekainozoos aljzatot ért fúrásai (MFGI) 

Frs-id+ Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(m) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

90623 Mihályi M–4 512349,8 269011,1 115,77 2657,2 1944 

93029 Mosonszentjános Mos–1 512062,5 269608,4 116,66 2613 1971 

93030 Mosonszentjános Mos–2 509562,7 268349,2 116 2453 1971 

93036 Mosonszolnok Msz–1 512616,3 283608,2 122,83 2931,5 1976 

93037 Mosonszolnok Msz–2 505194,9 284632,7 125,43 2240 1977 

120042 Rajka Raj–1 506084,8 293824,8 129,73 1785,5 1976 
         +Frs-id – egyedi fúrásazonosító. 

 

Az MBFSZ szénhidrogén-kutató fúrás-nyilvántartása szerint 7 fúrás esik a vizsgálati 
területre (12. táblázat, 6. melléklet). Indikációs fúrás (indikáció vagy telep) 1 db található a 
területen, medd  fúrás 6 db. (Indikációs fúrás alatt azokat az MBFSZ nyilvántartásában 
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fellelhet  fúrásokat értjük, amelyr l a nyilvántartott adatok alapján kiderült, hogy abban 
szénhidrogén bármilyen mennyiségben [nyomokban, kitermelhet  mennyiségben] el fordul.) 
 

12. táblázat. Az MBFSZ szénhidrogén-kutató fúrás nyilvántartása szerint a területre es  fúrások  

Település 
MBFSZ 

azonosító 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélység 

(m) 
Dátum 

MBFSZ 

dokumentáció+ 
Helyzet* I** 

Pápasalamon Lébény–2 527572,7 266162,6 115,08 2400 1981 2133/1 MM M 

Jánossomorja M–4 512401,7 268680,6 115,09 2657,2 1944 610/6mf K2 MM I 

Jánossomorja Mos–1 512062,8 269609,2 115,98 2613 1971 2071/1mf K2 MM M 

Jánossomorja Mos–2 509562,9 268349,9 115,32 2453 1971 2071/2mf K2 MM M 

Levél Msz–1 512616,2 283608,5 122,15 2931,5 1976 2078/1mf K2 MM M 

Hegyeshalom Msz–2 505194,5 284632,5 124,75 2240 1977 2078/2mf K2 MM M 

Rajka Raj–1 506083,8 293823,6 129,05 1785,5 1976 799/2mf K2 MM M 
    +MBFSZ dokumentáció: az MBFSZ adattárban (MÁFGBA) található dokumentáció jele. 

    *Helyzet: MM – Mosonmagyaróvár koncesszióra javasolt terület. 
     **I: indikáció: I – indikáció, M – medd , BT – hatályos szénhidrogén-bányatelken. 

 

1.2.1.4. Geofizikai mérések 

A területen végzett számos geofizikai mérés közül a kutatási mélységtartomány 
szempontjából a szeizmikus, elektromágneses (magnetotellurikus [MT] és tellurikus [TE]), 

mély-geoelektromos (VESZ), gravitációs és mágneses mérések érdemlegesek. 
A gravitációs, mágneses, MT, TE, VESZ adatok az MBFSZ geofizikai felmértségi 

adatbázisaiból származnak. A szeizmikus felmértségek (2D, 3D és VSP, illetve 
szeizmokarotázs) pedig az MBFSZ megkutatottsági adatrendszereib l (2012–2016) lettek 

leválogatva. 
A geofizikai felmértséget a 7. és 8. melléklet mutatja be, számszerűen a 13. táblázat adja 

meg.  

 
13. táblázat. A rendelkezésre álló geofizikai adatok: geofizikai felmértség a vizsgálati területre 

Terület 

500 m-

nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 
mélyfúrás-

geofizika 

VSP * 

Szeizmo-

karotázs 
* 

2D 

szeizmika 

* 

3D 

szeizmika 

* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 

Magneto-

tellurika 

(MT) 

VESZ 

ABmax 

>4000 

m 
dZ dT légi dT 

Mosonmagyaróvár (db) 

(területi 
fedettség 

km2) 

(db) 

(területi 
fedettség 

km2) 

(db) 

972,71 

km2 
14 5 

0 

3 
14 0 1425 461 0 0 156 26 121 

* MBFSZ adatok alapján. 

Terület 

500 m-

nél 
mélyebb 

fúrás 

Digitális 
mélyfúrás-

geofizika 

VSP* 

Szeizmo-

karotázs* 

2D 

szeizmika 

* 

3D 

szeizmika 

* 

Gravitáció 

Mágneses 
Tellurika 

(TE) 

Magneto-

tellurika 

(MT) 

VESZ 

ABmax 

>4000 

m 
dZ dT légi dT 

Mosonmagyaróvár (db/km2) 

(területi 
fedettség 

%) 

(db/km2) 

(területi 
fedettség 

%) 

(db/km2) 

972,71 

km2 
0,0144 0,0051 

0 

0,0031 
0,0144 0 1,465 0,4739 0 0 0,1604 0,0267 0,1244 

*MBFSZ adatok alapján. 

 

A területet nem fedi 3D szeizmikus mérés (7. melléklet). 
 

14 db különböz  id ben mért 2D szeizmikus szelvény található a területen, eloszlásuk 
egyenetlen, a terület szeizmikusan gyengén megkutatott. A területet érint  2D szeizmikus 

vonalak alapadatait a 14. táblázat listázza. A vizsgálati területre es  összes 2D szelvényhossza 

157,49 km. A MÁFGBA-ban digitális formában elérhet  adatformákról e táblázat utolsó 
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oszlopa tájékoztat. Az MBFSZ-ben elérhet , azonnal szolgáltatható, ellen rzött 2D szelvé-

nyek közül 12 érinti a vizsgálati területet (14. táblázatban „MBFH szolgáltatott ellen rzött” 
bejegyzés). 
 

14. táblázat. A vizsgálati területet érint  2D szeizmikus szelvények 

Szelvény Dátum Hossz* (m) Adattári szám, tartalom, adat elérhet ség 

Du–5/93 1993 276 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
VPE–38 1988 31218 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
VPE–39 1988 20804 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
VPE–40 1988 3005 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
K–3 1987 3854 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
VCSA–13 1987 11603 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
VCSA–14 1987 7361 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
VCSA–15 1987 5901 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
VCSA–27 1987 15021 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
VPE–35 1986 6508  

K–1/1/85 1985 21507 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
K–1/2/85 1985 9862  

K–2/A 1985 8027 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 
K–2/B 1985 12539 MBFH szolgáltatott ellen rzött feldolgozott 

          *Hossz (m): a területre es  szakasz hossza. 

 

A vizsgálati területen mindössze öt fúrás (melyb l négy mélysége éri el az 1000 métert) 
mélyfúrás–geofizikai mérés adata érhet  el digitális formában az MFGI Mélyfúrás-geofizikai 

Adatbázisában (15. táblázat). 
 

15. táblázat. Digitális formában jelenleg elérhet  mélyfúrás-geofizikai mérések a vizsgálati 
területen és az ő km-es környezetében  
(MFGI Mélyfúrás-geofizikai Adatbázis) 

Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 

Mélysé
g (m) 

Log 

szám 
Dátum 

Terület 
+ 

Lébénymiklós Lebeny 526644 265790 116 2000 2  1 

Jánossomorja J–1 505587,6 274128,2 118,6 300 11 1975 1 

Mosonmagyarovár MOVAR–1 517628 282889 119,73 2000 10 1966 1 

Lipót K–7 531211 280897 116,81 2212 9 1968 1 

Lipót K–10 531402 280286 110,6 1806 10  1 

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

 

A vizsgálati területen nincs ismert VSP mérés, mindössze 3 szeizmokarotázs mérést végez-

tek, az 5 km-es környezetben VSP illetve szeizmokarotázs mérés nem található (16. táblázat, 
a MÁFGBA-ban az elérhet  dokumentációt az Adattári azonosító oszlop jelzi). 
 

16. táblázat. VSP, szeizmokarotázs mérések a vizsgálati területen és az ő km-es környezetben 

Fúrás Jel 
Mérés–
típus* 

EOV Y 

(m) 

EOV X 

(m) 

Z 

(mBf) 
Dátum 

Adattári 
azonosító 

Terület 
+ 

Mosonszentjános–1 MOS–1 SZK 512062,4 269608,4 117   1 

Mosonszolnok–1 MSZ–1 SZK 512616,1 283608,3 123   1 

Rajka–1 RAJ–1 SZK 506084,7 293824,9 130   1 
           *Méréstípus: VSP – VSP, SZK – szeizmokarotázs, +Terület: 1 – a vizsgálati területen, 2 – az 5 km-es környezetében. 

 

A területen 26 db magnetotellurikus (MT) mérés található. 
A gravitációs mérések sűrűsége változó, a pontsűrűség jóval az országos átlag alatti 

(1,465 pont/km
2
). 

Nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>Ő000 m) 121 db található a területen. 
A terület gravitációs térképét KISS (2006), mágneses térképét KISS, GULYÁS (2006), 

tellurikus térképét MADARASI, VARGA (2000) mutatja be. 
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1.2.2. A terület földtani viszonyai 

1.2.2.1. A terület nagyszerkezeti viszonyai 

Mosonmagyaróvár vizsgálati terület aljzata a felhasznált térkép alapján az Alcapa-f egy-

séghez tartozó Alsó-Ausztroalpi és Fels -Ausztroalpi-egység területére esik (10. ábra). Az 5 

km-rel kib vített kutatási terület DK-i határa a Rába-vonal mentén éppen érintkezik a Dunán-

túli-középhegységi-egységgel. 
 

 
10. ábra. A magyarországi medencealjzat szerkezeti egységei, fekete sokszög 

 jelöli a vizsgálati területet 
(HAAS et al. 2010 alapján) 

 

Nagyszerkezeti viszonyok, szerkezetalakulás 

A szeizmikus szelvények vizsgálata alapján vázolható a következ  szerkezetfejl dési kép: 
az Alsó-Ausztroalpi-egység az Ausztroalpi-takarórendszer közepes fokú metamorfózist 
szenvedett paleozoos képz dményeib l áll (11. ábra). Ez a vizsgálati terület keleti részén 
található Fels -Ausztroalpi-egység variszkuszi kisfokú metamorfózist szenvedett ópaleozoos 
képz dményeire tolódott rá a középs -krétában.  

A kréta korú takarós áttolódások ÉÉK–DDNy irányú magas- és mély rögvonulatokat hoz-

tak létre. Ilyenek a mosonszentjánosi, mihályi magas rögvonulatok, és a közöttük lév  
Csapodi-árok és Kenyeri süllyedék, valamint a Gy ri-medence. A Közép-Kisalföld legmé-

lyebb területe a gy ri süllyedék, mely É-felé folytatódik Gy r és Mosonmagyaróvár között. Itt 
már csak a szeizmikus és gravitációs mérési eredményekre támaszkodhatunk, mivel mélyfúrás 

nem érte el az aljzatot. A prekainozoos aljzat felszínének mélysége elérheti a 7ő00 m-es mély-

séget. Rajka (Raj–1) környékén 1ő00 m, Mosonszentjános (Mos–1) környékén a prekainozo-

os aljzat felszíne 2ő00 m mélységben található.  
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11. ábra. A kutatási terület prekainozoos földtani térképe a  

középs -miocént elért fontosabb fúrásokkal 
fekete sokszög jelöli a vizsgálati területet és ő km-es körzetét  

(Haas et al 2010) 

A süllyedékeket kárpáti–badeni korú, DK-re d l  szinrift normál vet k metszik (Répce, 
Rába vet ) (MATTICK et al. 1996). Ezek az extenziós, kis szögű normál vet k a korábbi 
kompressziós aljzati szerkezeteket reaktiválták, így az aljzati elemek meghatározták az új 
extenziós normál vet k pozícióját. A normál vet k a mélység felé haladva beleolvadnak a 

kréta korú áttolódási síkokba. 
Itt jegyezzük meg, hogy a vizsgált terület szerkezeti és prekainozoos térképe között ellent-

mondás van, köszönhet en a szórvány adatoknak. A prekainozoos térképen ábrázolt ismeret-
len medencealjzat tükrözi valós ismereteinket, szemben a szerkezeti térképen beszerkesztett 

Fels -Ausztroalpi-takaróval. A szerkezeti térképen ábrázolt két takaró közti feltolódás, mely 
egyúttal els rendű mezozoos takaróhatár a földtani térképen, ismeretlen medencealjzatba 
berajzolt másodrendű kainozoos normálvet ként szerepel, mely a Rába-vonalból ágazik ki 
jelenlegi ismereteink szerint. A terület aljzatképz dményeinél részletesen ismertetni fogjuk a 
prekainozoos aljzatot elért mélyfúrásokat. Elöljáróban annyit említenénk meg, hogy a prekai-

nozoos földtani térképen ábrázolt mélyfúrások csak az Alsó-Ausztroalpi-egység képz d-

ményeit tárták fel. A Fels -Ausztroalpi egységr l nincsenek mélyfúrásokból nyert informá-

cióink a kutatási területen. 
Az Alsó- és Fels -Ausztroalpi-egységek határához legközelebb es  B -1-es fúrást Őő17 m-

en középs -miocén rétegekben leállították. 

A mai Kisalföld területe az eocén végéig állandó kapcsolatban volt a világtengerekkel. Az 
Alpok kiemelkedésével az oligocént l izolálódott a Parathethys. Fokozatosan kialakult az 
endemikus fauna. A kréta kompressziós tektonikát a miocénben extenzió váltotta fel. A 
medencealjzat kristályos tömege ÉK–DNy és erre mer leges törésvonalak mentén rögökre 
tagolódott, a törésvonalak mentén bekövetkezett süllyedés (kárpáti–badeni) eredményeként 
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félárok szerkezetek keletkeztek, melyeket vastag fels -miocén és pliocén üledék töltött fel 
(K RÖSSY 1987) (12. ábra).  

 
12. ábra. A VPE–38-as szeizmikus szelvény és értelmezett változata 

(A szelvény nyomvonalát a 17. ábra mutatja) 

A VPE–38-as szeizmikus szelvény és értelmezett változata megközelít leg párhuzamos a 
lejt  progradáció irányával. Érdemes megfigyelni a vastagságkülönbséget a mélymedence és a 
medenceperemek felett felhalmozódott üledékes rétegsoroknál. A Gy ri-medence irányában a 
pannóniai képz dmények kivastagodása figyelhet  meg (SZTANÓ 2016). 

A Kisalföldi-medence kialakulása a Pannon-medence képz désének szinrift fázisában, a 
kárpáti–badeni korszakok során indult meg, ám a süllyedés túlnyomórészt a posztrift fázis 
idején, a kés -miocénben ment végbe. Ennek következtében a fels -miocén (pannóniai) 
üledékösszlet a legvastagabb. A medencekitölt  üledékek vastagsága a Gy ri–medencében a 
legnagyobb (KOVÁCS szerk. 2013). 

Az 5 km-rel kib vített kutatási terület DK-i sarkánál a Rába-vonal els rendű mezozoos 
takaróhatárként jelenik meg, az Ausztroalpi-egységeket választja el a Dunántúli-középhegy-

ségi egységt l. Ez utóbbi az alpi rendszerben a legmagasabb helyzetű ausztroalpi takarót 
képviseli (TARI 1994, FODOR et al. 2003, TARI, HORVÁTH 2010). 

A Rába-vonal mentén érintkezik az ópaleozoos aljzatú medencerész a középhegységi 
kifejl désű újpaleozoos–mezozoos medencerésszel. A középhegységi szinklinális újpaleozoos–
mezozoos képz dményei és a Rába-vonal a fels -kréta–paleogén folyamán a közép-alpi hegy-

ségképz déssel alakult a jelenlegihez hasonló helyzetűvé, amikor egymástól távol kialakult 
földkéregdarabok kerültek egymás mellé. 

Az ÉÉK–DDNy-i csapású Rába-vonal a legújabb adatok alapján kréta korú takaróhatárként 
értelmezhet  (HORVÁTH 1993, FODOR, KOROKNAI 2000, HAAS et al. 2010), viszont bonyolult 

bels  felépítésű, kora-kréta, kés -kréta, miocén elemekb l álló tektonikus zóna. Ennek oka a 
szerkezeti egységek kés -kréta deformációja és a Pannon-medence miocén kinyílása során az 
eredeti kréta takarós szerkezet jelent s módosulása. Ekkor a Dunántúli-középhegységi egység 
ÉNy-i peremét intenzív normál vet s kinematikájú deformáció érte és reaktiválta (HAAS, 

BUDAI szerk. 2014).  
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A területet ÉÉK–DDNy-i irányban keresztülszel  fent említett másodrendű kainozoos 
normál vet  D-en a Mihályi-hát K-i oldalán még Rába-vonalként jelent meg és ebb l ágazott 
ki. 

1.2.2.2. A terület szerkezeti képe szeizmikus értelmezés alapján 

A szénhidrogén kutatásban alapvet  fontosságú, hogy szeizmikus értelmezés alapján 
vizsgáljuk meg egy adott terület földtani felépítését és tektonikáját. A különböz  2D vagy 3D 
szeizmikus szelvények egy áttekinthet bb képet nyújthatnak a vizsgált területünkr l, 
kiegészítve az egyes fúrások rétegsorával. A különböz  szelvények min ségét nagyban 
befolyásolják a mérési körülmények, a mérés során kialakult jel–zaj arány és a feldolgozás 
folyamata. 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen néhány 2D szelvény áll az MBFSZ rendelkezésére. 
Három értelmezett szelvény kerül bemutatásra (Vpe–38, Vpe–39, VCSA–13/87), melyek 

megközelít en lefedik a vizsgált területet (13. ábra). Az értelmezést LandMark értelmez -

rendszerben végeztük. A vizsgálatok során felhasználtuk a szelvények közelében mélyült 

fúrások rétegsorát. A területen a harmadid szaki képz dmények aljzatát a Mos–2, Msz–1 

fúrások is harántolták, melyek rétegsora alapján jelöltük ki a szelvényeken azonosítható 
réteghatárokat. A prekainozoos felszín kijelölése során HAAS et al. (2010) földtani térképét is 
figyelembevettük. Az értelmezést az ő km-rel kiterjesztett határig végeztük el. 

 

 
13. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület és  

rajta az értelmezett szeizmikus szelvények 

(Vpe–38, Vpe–39, VCSA–13/87) 

Az értelmezést id ben migrált szelvényeken végeztük el. Kijelöltük a prekainozoos aljzat 

felszínét (piros), a pannóniai képz dmények feküjét (narancs), illetve az alsó–fels -pannóniai 
határát (sárga). A területen lév  különböz  korú képz dmények jelenlegi elhelyezkedését 
alakító szerkezeti elemeket, vet ket feketével jelöltük. 

A vizsgálati terület a Kisalföld ÉNy-i részén helyezkedik el, melyre jellemz , hogy több 
1000 méter vastag neogén üledékek. A terület K-i részén mélyült fúrások közül egyik sem 
érte el a prekainozoos aljzatot, így ezáltal a szeizmikus kép alapján bizonytalanul húzható be. 

A Vpe–38 szelvény ÉNy–DK-i irányban végig halad a vizsgált területen. A prekainozoos 

aljzat nagy mélységben helyezkedik el, kijelölése a mélyebb zónában bizonytalan, itt szagga-
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tottan jelöltük. A felszínt a kréta id szaki takaróképz déshez köthet  lapos szögű tektonikus 
felületek miocénban történ  felújulásai szabdalják. Felette változó vastagságban id sebb 
miocén képz dmények vannak, jelent sebb szerkezeti mozgás csupán a szelvény ÉNy-i 

részén azonosítható. Az aljzati vet ket nagy mélységig jelöltük, melyek egészen a pannóniai 
feküig hatottak. Az alsó- és fels -pannóniai összletek határát sárgával jelöltük, mely DK-i 

irányban nagyobb mélységbe kerül (14. ábra).  

 

 
14. ábra. Vpe–38 szeizmikus id szelvény értelmezése LandMark értelmez rendszerben 

piros: a prekainozoos aljzat felszíne, narancs: pannóniai fekü,  
sárga: alsó–fels -pannóniai határ, fekete: vet  

 

A Vpe–39 jelű szelvény mer legesen halad a Vpe–38 szelvényt a DK-i harmadánál 
elvágva. Az aljzat nagy mélységben helyezkedik el. ÉK felé nagyobb mélységbe kerül. Az 
id sebb miocén képz dmények vastagsága akár az 1000 m-t is meghaladhatja. A szelvény 
középs  részén felszíne (pannóniai fekü) mélyül, majd észak felé ismét emelkedik. Az alsó-

pannóniai üledékek a szelvény mentén ÉK-i irányban kivastagodnak. A szelvény mentén 
tektonikai mozgásokra utaló jelenségek nem jelennek meg (15. ábra). 

 

 
15. ábra. Vpe–39 szeizmikus id szelvény értelmezése LandMark értelmez rendszerben 

piros: a prekainozoos aljzat felszíne, narancs: pannóniai fekü,  
sárga: alsó–fels -pannóniai határ, fekete: vet  
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A VCSA–13/87 jelű szelvény közel É–D-i irányban vizsgálja a terület felépítését. Az aljzat 
a korábban bemutatott szelvényekhez képest kisebb mélységben helyezkedik el. Azonosítása 
a szelvény középs  szakaszán a Mos–2 mélyfúrás segítségével lehetséges, mely egy kiemelt 
zónában mélyült. É-i és D-i irányban normálvet k mentén nagyobb mélységbe kerül, felszíne 
csak a szeizmikus sajátosságok alapján valószínűsíthet . Az id sebb miocén képz dmények a 
kiemelt blokk felett nincsenek, t le É-ra és D-re vastagsága akár az 1000 m-t is eléri. Az 
fels -pannóniai üledékek a szelvény mentén kb. 2000 m vastagságban találhatók. A pannóniai 
üledékekre ható szerkezeti mozgás a szelvény mentén nem azonosítható (16. ábra). 

 

 
16. ábra. VCSA–13/87 szeizmikus id szelvény értelmezése  

LandMark értelmez rendszerben 

piros: a prekainozoos aljzat felszíne, narancs: pannóniai fekü,  
sárga: alsó–fels -pannóniai határ, fekete: vet  

 

1.2.2.3. A terület aljzatképz dményeinek litosztratigráfiája 

Ebben a fejezetben a vizsgálati terület aljzatának k zet rétegtanát tárgyaljuk. A 

prekainozoos aljzatot felépít  képz dmények tárgyalásánál alapvet en HAAS et al. (2010) 

térképére támaszkodunk, kiegészítve azt a fúrási rétegsorok adataiból leszűrhet  
megállapításokkal. A 11. ábra mutatja a vizsgálati területet, annak ő km-rel kiterjesztett 

körzetét, valamint a területre es , középs -miocént elért, fontosabb fúrásokat. A földtani 
viszonyok értelmezésénél a kiterjesztett körzet adatait is figyelembe vettük. 
 

Az Alsó- és Fels -Ausztroalpi-egység prekainozoos képz dményei 
A terület prekainozoos medencealjzatának egy részét az Alsó-Ausztroalpi szerkezeti 

egységhez tartozó paleozoos Soproni Kristályospala Formációcsoport közepes fokú meta-

morfózist szenvedett takarós szerkezetű gneisz és csillámpala képz dményei, valamint speci-

álisabb összetételű k zetei (biotitos metagránit, palás muszkovitgneisz és plagioklászgneisz, 
leukofillit és diszténes kvarcit) alkotják (11. ábra 27. sz. képz dmény), amelyek a Soproni-

hegységben bukkannak a felszínre. Az irodalomban a Grobgneis rétegsorral párhuzamosítják. 
A Soproni Kristályospala Formációcsoport képz dményeit a vizsgálati területen az Msz–1, –2, 

Mos–2, Raj–1 jelű fúrások érték el (20. ábra). A Rajka, Raj–1-es fúrás 1540–1786 m közt 
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tárta fel, ebben a Soproni Kristályospala gránát-amfibolit fáciesű csillámpala, mely csillám-

kvarcittal, kvarcittal váltakozik. Emellett kvarcos gránátos muszkovit-csillámpala fordul el  
(K RÖSSY 1987). 

Az 5 km-rel kib vített kutatási terület DNy-i részén egy másodrendű mezozoos takaróhatár 
mentén szintén az Alsó-Ausztroalpi szerkezeti egységhez tartozó szerkezetileg mélyebb 
helyzetű Wechsel-egység közepes- és nagyfokú polimetamorfózist szenvedett képz dményei 

(alul amfibolit, amfibol és biotitpala, feljebb földpátos és grafitos, helyenként fillonitos 

csillámpala, majd legfelül gneisz és csillámpala – 11. ábra 26. sz. képz dmény) találhatók, 

amelyek együttesen a Fert rákosi Kristályospala Formációcsoportba tartoznak, és felszínen a 
Fert rákosi-palasziget területén figyelhet k meg. A Mosonszentjános, Mos–1-es fúrás 2őŐ2–
2613 m közt a Fert rákosi Kristályospala képz dményeit tárta fel, mely magasabb helyzet-
ben a Soproni Kristályospala Formációcsoportba tartozó Füzesárki, Sopronbánfalvai, Vörös-

hidi Formációk k zettípusaiból épül fel. A Mos–1-ben kristályos palák, plagioklász gneisz, 
kvarciteres gneisz, csillámpala, szericitpala, meszes pala fordul el  (20. ábra). 

A kutatási terület és ő km-es környezetének K-i oldala a Rába-vonal ÉNy-i oldalán a 
Fels -Ausztroalpi szerkezeti egységhez tartozik. Ez a térség a Kisalföldi-medence – a 

nemzetközi szakirodalomban: „Danube Basin” (VASS et al. 1990, KOVÁČ 2008 in RASSER, et 

al. 2011) – legmélyebb részmedencéjének területére esik. Itt az aljzat nagy mélységben 
helyezkedik el, és ismeretlen (11. ábra: 88-as egység). A területen mélyített B sárkány, B –1-

es fúrást a középs -miocén rétegekben leállították (18. ábra, 20. ábra, 21. ábra). 

 

Dunántúli-középhegységi-egység 

A vizsgálati terület ő km-rel kib vített határának DK-i-sarkától (a Rába-vonalnál) D-re, ill. 

DK-re találhatók a Dunántúli-középhegységi egységhez tartozó variszkuszi kisfokú metamor-
fózist szenvedett ópaleozoos képz dmények (11. ábra őŐ. sz. képz dmény). A képz dményt 
ezen a területen fúrás nem tárta fel. Az anchimetamorf agyagpala, aleurolitpala, alárendelten 

homokk pala rétegekb l álló összlet a Lovasi Agyagpala Formációba tartozik (korábbi elne-

vezése a területen Téti Aleurolitpala Formáció volt). A Dunántúli-középhegységi-egység 
ÉNy-i szegélyén a formáció Tét, Takácsi, Vaszar, Bakonyszentlászló, Alsószalmavár, Csót 
környékén vált ismertté, els sorban szénhidrogén-kutatófúrásokból (GYALOG szerk. 1996). 

Mezozoos aljzati képz dményeket a kutatási területen mélyített fúrások nem tártak fel. 
Ezek a k zetek a kés -kréta alpi orogenezis során erodálódtak. 

A következ  ábra a kutatási területen mélyített legfontosabb, pannóniait elért fúrásokat 
mutatja a földtani szelvények nyomvonalával (17. ábra). 
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17. ábra. A vizsgálati terület és ő km-es körzete a pannóniait elért fontosabb 

 fúrásokkal 

és a földtani szelvények nyomvonalával 

 
18. ábra. Az ÉNy–DK-i irányú Rajka–Várkesz   

földtani szelvény (1. szelvény, 17. ábra) 

(Az átértékelt fúrások alapján a szelvényt módosította  
MARKOS, SALLAY 2017) 

Jelmagyarázat: lásd a 19. ábrán 
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x 10 függ leges magasítás 

19. ábra. Az ÉK–DNy-i irányú Hegyeshalom– 

Magyarszombatfa földtani szelvény (2. szelvény, 17. ábra). 

(Az átértékelt fúrások alapján a szelvényt 
 módosította MARKOS, SALLAY 2017). 

 

 
20. ábra. 1:200 000-es méretarányú ÉNy–DK-i irányú TE_DB_1-es 

földtani szelvény (3. szelvény, 17. ábra) (UHRIN et al. 2011) 
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21. ábra. 1:200 000-es méretarányú K–Ny-i irányú TE_DB_3-as 

földtani szelvény (Ő. szelvény, 17. ábra)(UHRIN et al. 2011) 

 
 

A medenceüledékek k zettana 

A területen nem ismertek paleogén képz dmények, mivel az egész Kisalföldön a szenon 

végét l a kárpátiig kiemelkedés és eróziós tevékenység zajlott. A prekainozoos aljzatra 
miocén–pliocén medenceüledékek települtek.  
 

A terület miocén képz dményei 
A terület miocén medencekitölt  üledékeit a harántoló fúrások és a földtani szelvények 

alapján ismertetjük (17. ábra). A formációk átmenete sok esetben folyamatos, illetve 
heteropikusan összefogazódtak egymással. 

A miocén összlet nagy vastagságú a kutatási területen, a csapodi árok és a gy ri medence 
felé kivastagszik, ez utóbbiban eléri a 7–800 m-es vastagságot.  

Az alsó-miocént uralkodóan kontinentális–fluviális üledékek képviselik (Ligeterd i Kavics 

Formáció), amely a kristályos palák K-felé süllyed  felszínére települt. Az ottnangi–kárpáti 
Ligeterd i Kavics Formáció anyaga az Alpok erodált k zeteib l folyóvízi szállítással került a 
nyugat-magyarországi üledékgyűjt kbe. Anyaga rosszul osztályozott kavics, konglomerátum, 
homok, márga. Számos fúrásban „bádeni breccsaként” azonosították. A vizsgált területen vas-

tagsága néhányszor 10 m-t l akár néhány száz méterig is változhat. „Bádeni breccsát” a 
Mosonszolnok Msz–1-es fúrás 2ő22–2865 m, a Rajka, Raj–1-es fúrás 1182–1őŐ0 m közt 
harántolta, ebben homokk , konglomerátum, a konglomerátumban csillámpala, fillit, gneisz 
kavicsok vannak (K RÖSSY 1987, 18. ábra). 

A DNy-i irányból érkez  miocén transzgresszió a kárpáti során érte el a Dunántúlt. 
Területünkön csak a badeniben indult meg a tengeri üledékképz dés, amely már a kora-

badeni idején nagy területekre terjedt ki. A partszegélyeken durvább üledékek (finom homok-

k  váltakozik aleurolittal és márgával). A medencebels  felé es  területeken nyílttengeri, 

pélites rétegsorok (agyag, agyagmárga, finomhomok, glaukonitos homok) rakódtak le (Bádeni 
Agyag Formáció, Szilágyi Agyagmárga Formáció). A kiemelt peremeken és a medencebeli 
aljzat kiemelkedéseken zátonymészk  (Lajtai Mészk  Formáció) képz dött.  

A fels -badeni transzgresszió során vastag pélitek, turbiditek rakódtak le a mélyzónában. 
A „bádeni breccsára” az Msz–2, Raj–1-es fúrásokban (18. ábra, 19. ábra) a fels -badeni 
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rétegsor települt, mely gazdag sekélytengeri faunát tartalmazó glaukonitos homokk csíkos 
márga, aleurolit, felfelé biogén mészk be, mészmárgába megy át (Lajtai Mészk ). A Lajtai 

Mészk  vastagsága területünkön 26–őŐ m közt változik, sekélytengeri mészalgás mészk , 
meszes, molluszkás homokk  márga közbetelepülésekkel, bázisán helyenként konglomerá-

tummal, kaviccsal. Az egykori zátony környezetben lerakódott képz dmény gazdag 
mikrofaunát tartalmaz (molluszka, foraminifera, echinoidea, korallok, mészalgák, bryozoák).  

A Lajtai Mészk  heteropikus medence fáciesét a sekélyneritikus környezetben lerakódott, 
foraminiferákban és molluszkákban gazdag finomszemű sziliciklasztos képz dmények jelen-

tik (Szilágyi Agyagmárga és Bádeni Agyag). A Bádeni Agyag Formáció finomszemű szilici-

klasztos üledékei slíres megjelenésűek. A badeni medence fáciesű, finomszemű sziliciklasztos 
képz dmények formációba sorolása gyakran problematikus, és csak biosztratigráfiai vizsgála-

tok segítségével végezhet  el. Így például a B sárkány B –1-es fúrásban az alsó-badeni 

Bádeni Agyag Formáció és a fels -badeni Szilágyi Agyagmárga Formáció összevontan szere-

pel, teljes vastagságuk 1ő2 m. A Szilágyi Agyagmárga sekély neritikus környezetben lerakó-

dott, foraminiferákban és molluszkákban gazdag képz dmény, vastagsága az Msz–2-es fúrás-

ban 108 m. Az Msz–1-es fúrásban a Szilágyi Agyagmárga a Pásztori Trachittal együtt jelenik 
meg 2355–2ő22 m közt. A Pásztori Trachit trachitos összetételű agglomerátum, tufa, márga 
rendszertelen váltakozásából áll. A keletkezését okozó vulkanizmus a középs -badeniben 

kezd dött és az alsó-pannóniai alsó részében is zajlott.  
A badeni összlet általánosan elterjedt a vizsgálati területen és környékén. Átlagos vastag-

sága a medenceperemeken nem éri el a 200 m-t, a Gy ri-medencében kivastagszik, átlagos 
vastagsága több mint Ő00 m. 

A szarmatában a terület kiemelkedett, szárazulattá vált. A korábban keletkezett miocén 
üledékek egy része lepusztult. A középs - és fels -badeni sorozatot feltételezhet en konform 
módon követik a szarmata rétegek, azonban ezt szarmata fosszíliákkal nem sikerült ez idáig 
igazolni. Helyenként igen vékony kifejl dése is nehezíti korának igazolását. 

Szarmata el fordulása sok fúrásban bizonytalan, mivel fauna nem igazolja jelenlétét. A kis 

vastagságú, foltokban hiányzó szarmatát váltakozva homok, agyag, aleurit, márga képviseli. 
A szarmata üledékek regressziós jellegűek, a badeninél lényegesen kisebb elterjedésűek és 
vastagságúak a kutatási területen. Hiányoznak a medencealjzat nagyobb kiemelkedéseir l, 
viszont jól fejlettek a Gy ri-medencében és a Csapodi-árokban. Ezeken a területeken elérheti 
az 5–600 m-es vastagságot. 

A szarmata emeletbe a sekélytengeri partközeli, csökkent sós vízi Kozárdi Formáció 
tartozik, mely k zettanilag molluszkás agyag, agyagmárga, alárendelten homok, mészmárga, 
mészhomokk . A B –1-es fúrásban a Kozárdi Formáció 3550–Ő187 m közt található (18. 

ábra).  

Újabb süllyedéssel kezd dött meg az alsó-pannóniai transzgresszió. Legkés bb az alsó-

pannóniai fels  harmadában az ÉNy-i rajkai terület került tengerszint alá (TORMÁSSY 1980). 

 

A terület pannóniai képz dményei 
A terület pannóniai–negyedid szaki medencekitölt  üledékeit a harántoló fúrások és a te-

rületet bemutató földtani szelvények alapján (17. ábra) ismertetjük. Az egyes formációk 
leírása megtalálható GYALOG szerk. 1996-ban és JUHÁSZ et al. 2006-ban. 

A kés -miocénre kialakult pannóniai beltó területén és környezetében változatos – meden-

cebeli és medenceperemi – fáciesű rétegsorok rakódtak le. A középs –kés -miocén (szarma-

ta–pannóniai) határon a terület nagy részén folyamatos volt az üledékképz dés. Ez a határ a 
faunaszegény, mélyvízi márgákból és agyagokból felépül  összletben (Endr di Márga 

Formáció) húzódik, ezért megállapítása nehézségekbe ütközik. 
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Bár a Mihályi-hát a pannon fiatalabb id szakáig gyakorlatilag kettéosztotta a Kisalföldi-
medencét, a kés -miocén során a nyugati és keleti medencerész üledékképz dése már egysé-

gessé vált, és a fels -pannóniai rétegsor már közel egyenletes vastagságban borítja a területet 
(KOVÁCS szerk. 2013). 

Átlagos vastagsága a pannóniai (kés -miocén–pliocén) üledékes rétegsornak 1ő00–
2000 m. Ez a vastagság a kutatási területen, a Csapodi-árok és a Gy ri-medence irányába 
jelent sen megn . Az üledékképz dés szempontjából a kés -miocén során a koncesszióra 
javasolt terület térsége átmenetet képez a hegységperemi (medenceperemi) és a medencebeli 
üledékképz dési környezetek között. Ezt tükrözik a pannóniai üledéksor felépítésében 
résztvev  litosztratigráfiai egységek is. 

Az alsó-pannóniai idején az egész medenceterület süllyedni kezdett, egyenl tlenül, a magas 
rögök kisebb mértékben. A fels -pannóniai során viszont a magas rögök területe is nagy 
mértékben süllyedt, csak a medenceszéleken kisebb a süllyedés mértéke (K RÖSSY 1987). 

Az alsó-pannóniai üledékes rétegsor a medencealjzat kiemelkedései felett kivékonyodik, 
míg a fels -pannóniai üledéktakarónak kevésbé változik a vastagsága. Az alsó-pannóniai 
rétegsor átlagos vastagsága 600 m, míg a fels -pannóniaié 1100 m. 

A fels -pannóniaiban kezdetben tengeri, majd a süllyedési ütem lassulásával és a medence 
fokozatos feltölt désével egyidejűleg tavi üledékképz dés folyt.  

A hazai neogén kor- és k zettani beosztás (krono- és litosztratigráfia) a 80-as években 
jelent s változáson esett át, ezért a korábbi munkák helyes értelmezése érdekében a 22. ábra 

és a 23. ábra jelzi a jelenleg elfogadott beosztást és ennek a korábbiakkal való kapcsolatát.  
 

 
22. ábra. A neogén kronosztratigráfia f bb változásai 
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23. ábra. A pannóniai képz dmények koronkénti beosztása és területi elterjedése 

(KORPÁSNÉ, JUHÁSZ szerk. in CSÁSZÁR 1997) 

Az Endr di Márga, a Szolnoki Homokk  és az Algy i Formáció alkotják a hagyományos 
értelemben vett alsó-pannóniai formációkat, a Peremartoni Formációcsoportot. A nyíltvízi 
környezetben lerakódott Endr di Márga Formáció rétegsora általában kemény mészmárgá-

val, márgával indul, majd felfelé fokozatosan mélyvízi agyagmárgába megy át. A formáció 
magasabb részén a turbiditek távoli részének aleurolit–homokk -csíkjai figyelhet k meg, 
jelezve a fokozatos átmenetet a Szolnoki Formáció felé. Az Endr di Márga kisebb része a 
szarmatában, túlnyomó része a kora-pannóniai idején képz dött. A koncesszióra javasolt 
területnek és ő km-es környezetének nagy részén üledékhézaggal badeni képz dményekre 
következik. A B –1-es fúrásban a Kozárdi Formációra települt. Ebben a rétegsorban feltéte-

lezhet  a szarmatából a pannóniaiba való fokozatos átmenet. Az Endr di Márga vastagsága a 
hegységperemekt l a mélymedence irányába növekszik. A legnagyobb vastagságot a B –1-es 

fúrásban érte el (103 m, 18. ábra, 20. ábra, 21. ábra). Ezzel szemben a Középhegység felé es  
területeken a vastagsága csak néhányszor tíz m. Átlagos vastagsága a kutatási területen 60 m. 

A túlnyomórészt alsó-pannóniai Szolnoki Homokk  Formációt mélyvízi környezetben 
lerakódott, turbidit eredetű, finomszemű homokk , aleurolit és agyagmárga–márga rétegek 
váltakozása építi fel. A koncesszióra javasolt területen és ő km-es környezetében elterjedése 
megegyezik az Endr di Formáció elterjedésével. A Szolnoki Formációt legnagyobb vastag-

ságban a B –1-es fúrás harántolta (ő70 m, 18. ábra, 20. ábra, 21. ábra). Átlagos vastagsága a 
kutatási területen 3Ő0 m. 

A turbidit felett települ  agyagmárga rétegsor (Algy i Formáció) a mélymedencét a self 
peremmel összeköt  víz alatti lejt n rakódott le. Az Msz–2 és Raj–1-es fúrásokban üledékhé-

zaggal badenire települt. Az Algy i Formáció átlagos vastagsága 2ő0 m. Legnagyobb vastag-

ságban a B –1-es fúrás harántolta (362 m, 18. ábra).  

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

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

ciócsoportot.  

A medence fáciesű Újfalui Homokk  Formációt szürke homokk , aleurolit és agyagmárga 
sűrű váltakozásából álló rétegsor építi fel, amelyben a homokk testek vastagsága több tíz m is 
lehet. A rétegsor parti–partközeli, deltafront–deltasíksági környezetben rakódott le. 
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Képz dése mind a kora- mind a kés -pannóniai idejére tehet . Az Újfalui Formáció legna-

gyobb vastagsága a területen 690 m (B –1), átlagos vastagsága 3ő0 m (18. ábra). 

A Dunántúli F csoport medenceperemi, deltasíksági kifejl déseit a területen a Somlói és a 
Tihanyi Formáció képviseli. A Tihanyi Formációt csak a mocsári betelepülések (szenes 
agyag, ritkábban sárga, tarka agyag) jelenléte különbözteti meg az ilyen rétegeket nem tartal-
mazó molluszkás agyagmárgás aleurit és aprószemű homok rétegekb l felépül  Somlói 
Formációtól. A fúrási rétegsorokban a két képz dmény elkülönítése problematikus, ezért 
együtt tárgyaljuk ket. A két formáció elterjedése általános a területen. A feküben az Újfalui 
Formáció, a fed ben általában a Zagyvai Formáció vagy negyedid szaki üledékek találhatók. 
A Somlói és Tihanyi Formáció együttes vastagsága átlagosan 1000 m (Ő0–2000 m közt 
változik).  

A Pannon-tó víztükrének eltűnése után szárazföldi, alluviális üledékek lerakódása zajlott. 
A folyóvízi feltöltés É–ÉNy-i irányból történt. A kés -miocén–pliocén korú, fluviális és tavi 
eredetű, uralkodóan finom- és középszemű homok, homokk , kisebb arányban aleurit-, 
agyag- és agyagmárga rétegek váltakozásából felépül  Zagyvai Formáció a koncesszióra 
javasolt területen és ő km-es környezetében általános elterjedésű. A Somlói–Tihanyi Formá-

ció képz dményeire települt, fölötte negyedid szaki üledékek találhatók. Maximális vastag-

sága 8őő m (Mos–2), az átlagos vastagsága 380 m. A B –1-es fúrásban a Zagyvai és Tihanyi 
Formációk nem különíthet k el (18. ábra). 

A fels -pannóniai–pliocén Hansági Formáció folyóvízi–tavi meszes, homokos agyag és 
homokrétegek sűrű váltakozásából áll, helyenként lignit csíkos. Lehetnek benne bazalt 
telérek, tufa nyomok, kavicsrétegek. A Tárnokréti Trt–1-es fúrásban fordul el , vastagsága 
84 m. A fúrást ebben a képz dményben állították le. Felette negyedid szaki folyóvízi homo-

kos kavics található.  
A pannóniai homokkövek (Újfalui Homokk  Formáció) kiváló szénhidrogén tároló 

képz dmények lehetnek. 
 

Negyedid szaki képz dmények 

A negyedid szakban a vastag pannóniai üledék összletet kiemelkedés és erózió pusztította 
a medenceperemeken. Ezt követ en periglaciális szárazföldi–folyóvízi szedimentáció válta-

kozott lepusztulással.  
A pannóniai üledékeket a fiatalabb rétegekt l általában jellegzetes diszkordanciafelület 

választja el, viszont a vizsgálati területen és ő km-es környezetében a fels -pannóniai és 
negyedid szaki üledékek nem különíthet k el. A negyedid szaki lerakódások közül a folyó-

vízi, ill. a fluvioeolikus üledékek (kavics, homok, agyag) a meghatározók, valamint a pliocén–
pleisztocén bazaltvulkánosság termékei. A Gy ri-medence folyamatos süllyedése miatt a 
folyóvízi feltöltés, üledékbeszállítás a pannóniaitól kezd d en napjainkig folyamatosnak 

tekinthet . A kvarter és negyedid szaki üledékek átlagos vastagsága a kutatási területen 3őő 
m. 
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1.3. A terület vízföldtani viszonyai 

A vizsgálati terület vízföldtani viszonyait részben a szénhidrogén-bányászat, részben annak 
lehetséges környezeti hatásai szempontjából tekintjük át. A konkrét hasznosítási objektumok 
pontos helyszínének kiválasztása a koncesszor feladata lesz, ezért itt most csak a regionális 
vízföldtani viszonyok bemutatása lehetséges. A vizsgálandó hatások ugyancsak regionális 
megközelítést követelnek. 

A vizsgálati terület vízföldtani értékelése a területen mélyült kutak, valamint a 2017 

júniusában az MFGI Vízföldtani Adattárában található Vízföldtani naplók és egyéb 
rendelkezésére álló archív vízkémiai vizsgálatainak felhasználásával készült; az értékelés a 
hideg és a termálvizet adó hidrodinamikai egységekre is kiterjedt. 

 

1.3.1. A porózus medencekitöltés vízföldtani viszonyai 

1.3.1.1. A fontosabb hidrosztratigráfiai egységek és térbeli helyzetük 

1.3.1.1.1. Talajvíztartó 

A talajvíztartó képz dmények a terület nagy részén holocén és kés -pleisztocén, 

els sorban ártéri, folyóvízi képz dményekben: homok, kavics, iszap, agyag, homokliszt, 
lösziszap, illetve eolikus képz dményekben, futóhomokokban, löszökben alakultak ki. A 
vízfolyások mentén durvább szemcsés folyóvízi képz dmények (homok, kavics) alkotják a 

talajvíztartót. 
A fenti képz dmények általános elterjedésűek a területen; holocén folyóvízi homokos, 

kavicsos képz dmények els sorban a felszíni vízfolyások mentén jellemz ek – legnagyobb 

vastagságban a Duna mentén. A talajvíztartó vastagságát néhány méterre, esetenként néhány 
tíz méterre tehetjük. A talajvíz domborzat alakulása követi a felszíni domborzatot, mélysége a 
völgyekben 2–ő méterrel a felszín alatt jellemz , a dombhátak alatt a néhány tíz métert is 
elérheti. A vízfolyások völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó képz dményt, ahol 
a talajvízszint felszínhez közeli. 
 

1.3.1.1.2. Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek 

A talajvíztartó alatti els  jelent sebb víztartó összlet a pleisztocén korú folyóvízi–ártéri 
üledékek alkotta regionális víztartó, mely a Duna irányában kivastagodást mutatva, a 
vizsgálati területen akár mintegy 3ő0–400 m-es vastagságot is elérhet. Ugyanakkor meg kell 
jegyeznünk, hogy sok esetben nehéz elkülöníteni az alatta települ , hasonló kifejl désű és 
hidrodinamikailag kapcsolódó Hansági és Zagyvai Formációktól. Az összlet komoly jelent -

séggel bír, hiszen a települések vízmű-kútjainak nagy része els sorban a fels  kb. 100–300 m 

vastag homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhet , megfelel  vízmin ségű 
vízadó rétegeken települ. 

Ez viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban áll az alatta települ , folyóvízi–ártéri, tavi, 
mocsári környezetekben képz dött fels -pannóniai üledékekkel (Hansági, Zagyvai, Újfalui, 
medenceperemeken Somlói és Tihanyi Formációk – Dunántúli Formációcsoport); a képz d-

mények egymástól nehezen, szinte csak a színükben különíthet ek el. Az egymásra települ  
és egymásba fogazódó–kiékel d  homokos–agyagos rétegek alkotta víztartó összlet együttes 
vastagsága rendszerint meghaladja a 900–1000 m-t, a medenceterületek irányában, D, DK 
felé elérheti, vagy akár meg is haladhatja a 2000–2200 méteres vastagságot is. 

Az összlet rétegeinek térbeli alakulását fontos ismerni, hiszen a területen a medence-

feltöltéssel egyidejű és azt követ  szerkezetalakulási és eróziós folyamatok a felszínközeli 
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rétegekhez való kapcsolódásokra jelent s hatással vannak. Ezek a deformált rétegmenti 

földtani kényszerpályák alapvet en meghatározzák az utánpótlódási útvonalakat, a jelenlév  
vizek összetételét, korát, esetenként a mélyebb régiók sós vizének sekélyebb szintekbe jutását. 
A kvarter és fels -pannóniai összlet határának környékén határolhatjuk el a medence porózus 
üledékeiben kialakult köztes (intermedier) áramlási rendszert: Ő00–500 m-es mélység alatt 
már 30 °C-nál magasabb h mérséklettel rendelkez  vizet, azaz hévizet tárolnak a homokos 
vízadók. 

A Zagyvai Formáció alatt elhelyezked  Újfalui Homokk  Formáció homokos vízadója az 
alföldi el fordulásokhoz hasonló vastagságban jelenik meg a vizsgálati területen. Legnagyobb 
(kb. 690 m-es) vastagságát a vizsgálati terület déli-középs  részén, B sárkány térségében éri 
el. A vizsgálati terület egyéb részein vastagsága általában ennél kisebb, átlagosan kb. 2ő0 m. 

A kvarter összletben els sorban alacsony összes oldottanyag-tartalom (TDS) – többnyire 
250–500 mg/l – és els sorban CaMgHCO3-os, MgCaHCO3-os kémiai jelleg jellemz  az 
intenzív áramlásokkal rendelkez  víztartókban. Esetenként a szulfát mennyisége is megnöve-

kedhet. 

A fels -pannóniai összletb l rendelkezésre álló közel 25 vízminta alapján elmondható, 
hogy a területen és ő km-es környezetében a fels -pannóniai képz dményekben tárolt vizek 
összes oldottanyag-tartalma (TDS) és kémiai összetétele széles tartományban változik. Ő00 
méteres mélységnél sekélyebben többnyire alacsony (Ő00–700 mg/l-es) TDS-ek figyelhet k 
meg, melyhez CaMgHCO3-os, CaMgNaHCO3-os, NaCaMgHCO3-os, NaHCO3-os kémiai 
jelleg társul. A mélyebb régiókból, b  1000 méteres mélységnél mélyebben már más kép raj-
zolódik ki. Az intenzívebb áramlással rendelkez  részeken 12ő0–2600 mg/l-es TDS és 
NaHCO3-os kémiai jelleg az uralkodó, míg a kevésbé jó utánpótlódású tárolórészeken 
magasabb, akár Ő8ő0–5500 mg/l-t is elér  TDS és NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os kémiai jelleg 
válik jellemz vé. 

Megvizsgálva a terület áramlási viszonyait, elmondható, hogy a kés -pannóniai összletben 
(Dunántúli Formációcsoport) a vizsgálati területen oldalirányból, ÉNy, illetve DNy fel l a 
Duna irányába, észak-keleties irányba tartó regionális áramlással számolhatunk. 

Az Újfalui Homokk  Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális áramlási 
rendszerének feküjét is jelenti. 

A Dunántúli Formációcsoport (régi fels -pannóniai) rétegek nyomásviszonyai a területen 

hidrosztatikusnak tekinthet k. 
 

1.3.1.1.3. Lokális, a kés -pannóniainál id sebb rétegvíztartók 

A vizsgálati területen a fels -pannóniai rétegek alatt lokális vízadókkal kell számolni 
els sorban az alsó-pannóniai képz dmények turbidit-homokjaiban, illetve homokosabb 

kifejl déseiben, valamint a prepannóniai miocén finomszemcsés üledékekben. 
A vizsgálati területen a Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) képz dményei 

(Endr di, Szolnoki és Algy i Formációk) képviselik az alsó-pannóniai képz dményeket. A 

vizsgálati terület DK-i része, a mélymedence irányában jelent sebb vastagságot (1000–
1200 m-t) is elér , ám attól távolodva, a medence peremei felé kivékonyodást mutató (200–
300 m) összleten belül, a Szolnoki Formáció turbidit-homokjaiban lokális vízadókkal, rezer-
voárokkal kell számolni. A Szolnoki Formáció jellemz  vastagsága a területen mintegy 350 

méter, mely széles tartományban, 100–570 m között változik, DK-i irányban kivastagodást 

mutatva; a nagyobb vastagságok a mélymedencék irányában figyelhet  meg. Az Endr di For-

máció fels bb részein, a Szolnoki Formáció határán a durvuló szemcseösszetétel követ-
keztében, valamint a bázisán található kavicsbetelepülésekben szintén találhatunk víztartókat. 
A báziskonglomerátumról a területen pontosabb információk nem állnak rendelkezésre, de 



I. Mosonmagyaróvár. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati tanulmány 

 

47 

 

vízföldtani jelent sége is csak ott van, ahol más víztartó képz dményekkel kapcsoltan jelenik 
meg. 

A vizsgált területen és környezetében mindezidáig hévíztermelés szempontjából e képz d-

ményeket nem vették számításba a kvarter és a fels -pannóniai vízadók jóval kedvez bb 
adottságai, valamint ezen alsó-pannóniai képz dmények nagyobb települési mélysége, kisebb 
vastagsága és esetenként alacsony vízvezet -képessége miatt. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak el  még a vizsgálati területen található, alsó-pannóniainál 
id sebb miocén üledékekben, amennyiben a törmelékes sorozat durvább törmelékes konglo-

merátum, vagy homokk , mészk  rétegekkel is rendelkezik (Lajtai Mészk , Ligeterdei Kavics 

Formációk). A pannóniainál id sebb (alsó- és középs ) miocén képz dmények megjelenése 
általános, azonban vastagságuk er sen változik mind ÉNy-i, mind DNy-i irányban elvéko-

nyodást mutatnak, olyannyira, hogy az aljzat jelent sebb kiemelkedései felett akár hiányoz-

hatnak is. A vizsgálati terület K-i, DK-i részein érik el legnagyobb összvastagságukat, mely 
akár Ő000–4500 m is lehet. 

A területen az alsó-pannóniai és prepannóniai miocén összletb l nem áll rendelkezésre 
vízminta. 

Mint szénhidrogén-tároló k zetek, a fentebb említett képz dmények a területen számításba 
veend ek. A keletkezett szénhidrogének több helyen csapdázódhatnak a területen: 

– a prepannóniai miocén homokos, karbonátos képz dményeiben (Szilágyi Agyagmárga, 
Lajtai Mészk  Formációk), 

– a pannóniai báziskonglomerátumban (Békési Formáció), 

– az alsó-pannóniai Algy i Formáció homokk  testeiben, 
– a alsó- és fels -pannóniai homokokban, homokkövekben (Újfalui, Szolnoki Homokk  

Formációk). 

A Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) és a prepannóniai miocén rétegek 
nyomásviszonyai a hidrosztatikusnak megfelel ek, bár a mélymedence irányában, DK felé, 
enyhe túlnyomás is el fordulhat. 
 

1.3.1.1.Ő. Lokális porózus, kett s porozitású rendszerek 

A lokális, porózus, kett s porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a vizsgálati területen 
el forduló prepannóniai miocén képz dmények karbonátos kifejl déseit, közbetelepüléseit 
(Lajtai Mészk  Formáció, esetenként Kozárdi Formáció). Vízföldtani jelent sége/ük azonban 

csak akkor van, ha közvetlenül települ/nek az aljzaton és egy hidraulikai rendszert képez/nek 

a repedezett alaphegységi zónákkal. Vízkémiai elemzés egyértelműen nem származik a fenti 

képz dményb l. 
A prepannóniai miocén képz dmények szénhidrogén szempontjából tároló képz dmények 

lehetnek másodlagos porozitásuk révén. A létesítmények telepítésekor erre fokozott figye-

lemmel kell lenni. 

 

1.3.1.1.ő. Regionális vízzáró egységek 

Az Újfalui Homokk  Formáció és a prekainozoos aljzat között az alsó-pannóniai rétegsor 
leginkább kifejlettebb képz dményei, az Endr di és Algy i Formációk sorolhatók ide, melyek 

dönt en finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejl désűek, és bennük a homokk lencsék, -

betelepülések részaránya alacsony. A képz dmények az aljzat kiemelkedései felett elvéko-

nyodnak és egymáson települnek, míg a mélymedencék irányában kivastagodnak – akár 400–
500 méteres összvastagságot is elérve; köztük a Szolnoki Formáció turbidites üledékei 
települnek. Az Endr di Formáció néhány 10–100 m, az Algy i Formáció 100–350 m-es 

vastagsággal rendelkezik a területen. Mivel a képz dmények az aljzat kiemelkedései felett 
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csak er sen redukált vastagságban (néhány 10 m) jelennek meg, ezeken a részeken nem 
feltétlenül tekinthet k regionális vízzárónak. Vízzárónak tekinthet k továbbá a prepannóniai 
miocén összlet finomszemcsés sorozatai (Bádeni Formáció, Szilágyi Agyagmárga Formáció).  

A régóta szénhidrogén anyak zetnek ismert miocén pélites képz dmények jelent s 
horizontális kiterjedésük következtében rendkívül fontosak. A szénhidrogének a medence-

területek nagyobb mélységeiben, megfelel  körülmények között található üledékekb l a 
sekélyebb helyzetű, prepannóniai miocén, alsó-, fels -pannóniai homokkövek felé migrálnak, 
ritkábban a keletkezési helyhez közeli pórustérben jelennek meg. 

 

1.3.1.2. Alaphegységi rezervoárok 

Az alaphegység a Mosonmagyaróvár–B sárkány vonaltól keletre, az azt elér  mélyfúrások 
hiányában, nem ismert. Ett l a vonaltól nyugati irányban a Soproni Kristályospala Formáció-

csoport középfokú polimetamorf, alpi felülbélyegzéssel rendelkez  metamorfitjait (Füzesárki, 
Sopronbánfalvi, Vöröshidi Formációk) találjuk. Az aljzat a Ny-i területrészeken többnyire 
–1500 – –Ő000 mBf méteres mélységben található, míg a keleti területrészeken már egyre 
nagyobb mélységekbe, akár –7000 – –7500 mBf-nél is mélyebbre zökkenhet. 

E képz dményekb l a területr l nem áll rendelkezésre vízkémiai elemzés. 
 

1.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.2.1. Beszivárgás csapadékból 

A felszínen lév  képz dmények fels  egy-két méteres zónája az, amelyiknek a meteoro-

lógiai viszonyok mellett dönt  szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A térké-

pezések során megismert, dönt en löszös, homokos talajképz  üledékei alapján az évi csapa-

dék kb. ő–10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként el forduló agyagos, 
k zetlisztes felszíni képz dmények esetében ez csupán Ő–5%-ra tehet , azonban konkrét 
terepi mérések hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen ő%-os aránnyal számolni. 

 

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

karszt- és repedésvizeib l) 

A vizsgált területen és azon kívül találhatóak a pannóniai, prepannóniai miocén, az 

alaphegységi és más hidrosztratigráfiai egységek beszivárgási területei, ezen szűkebb terüle-

tünkön „oldalirányú” utánpótlásként jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidro-

geológiai értékelések alapján célszerű megadni. A fels -pannóniai képz dmények esetében 
oldalirányú utánpótlásra els sorban oldalirányból (ÉNy, Ny és DNy fel l) számíthatunk, mely 
mellett a köztes áramlási rendszer fels  100–200 m-es zónájában számíthatunk a talajvíz 
irányából származó komponensekre is. Az áramlás mértéke és pontosabb útvonalai csak 
részletesebb kutatási fázis során szerzett ismeretek alapján határozhatók meg. 

A térségben húzódó kiemelkedések szárnyzónái, valamint az aljzatból a fed sorozatig 
felnyúló szerkezeti vonalak a terület áramlási rendszerére hatással bírnak: az itt kiékel d  
fels -, alsó-pannóniai, valamint prepannon miocén üledékekben, illetve a tektonikai elemek 

mentén a vizek – kényszerpályára kerülve – a mélyebb medence irányából a sekélyebb régiók 
felé áramlanak. 

A térségben esetlegesen tervezend  geotermikus energiahasznosítások esetében az itteni 
termálvíztartók lokális és regionális áramlási rendszereinek együttes modellezése, értékelése 
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alapvet en szükséges feladat lesz, különösen az Északnyugat-dunántúli porózus termál 
víztestre megállapított jó mennyiségi állapot fenntartása miatt. Szükséges tehát e területen a 
CH-hasznosítások és a geotermikus hasznosítások egymásra-hatásainak tisztázása, értékelése. 

A területre es , illetve az ahhoz legközelebbi CH-hasznosítások során végzett, vagy terve-

zett, a kitermelést segít  (EOR) visszatáplálások vizsgálati területre gyakorolt hatásait szintén 
tisztázni kell. 

 

1.3.3. A terület vízföldtani egységeinek megcsapolásai 

1.3.3.1. A terület vízföldtani egységeinek természetes megcsapolásai 

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

– állandó vízfolyások, tavak, 
– talajvízpárolgással jellemezhet  területek, 
– szivárgó felszínek, 
– oldalirányú elfolyás (a kapcsolódó területek talaj-, réteg-, és repedésvizei felé). 

Az els  három típus területünkön dönt  mértékben a talajvizek és részben a sekély réteg-

vizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek megcsapolásokat. 
Tengerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert 
hidraulikus potenciálszinteket és talajvízszinteket. 

A lokális feláramlási útvonalak végén számos felszín alatti vízt l függ  ökoszisztéma 

(FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettnek tekinthet k. 
A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú elfo-

lyásként lehet számba venni. Itt a peremek fel l, ÉNy, Ny, illetve DNy fel l ÉK-i irányba tar-

tó regionális áramlás rajzolódik ki. 
 

1.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

A területen, vagy annak közvetlen, néhány kilométeres körzetében els sorban a kvarter–
fels -pannóniai rezervoárokat érint  ivóvíz-, ásványvíz- (B sárkány, Mosonmagyaróvár, 
Öttevény), gyógyászati- (Lipót, Mosonmagyaróvár, Gy r), fürd -, ipari-, mez gazdasági célú 
víztermelések jellemz ek. 

Fontos megemlíteni, hogy a terület geotermikus hasznosítás szempontjából is perspekti-

vikus lehet, így a szénhidrogén-kutatási, -termelési létesítmények elhelyezésekor a terület 
földtani, vízföldtani, szénhidrogén-földtani adottságai mellett figyelembe kell venni a környe-

z  meglév  – és lehetséges – geotermikus hasznosításokat is. 
 

1.3.3.3. Egyéb, vízföldtani viszonyokat befolyásoló tényez k 

Vizsgálatunk során ki kell térnünk a szénhidrogén-bányászati tevékenységeknek a felszín 
alatti vizek alakulására gyakorolt lehetséges hatásaira is. Itt alapvet en a szénhidrogénekkel 
együtt termelt vizek depressziós hatásait, illetve a termeléseket segít , illetve vízlikvidálá-

sokat biztosító visszasajtolások mennyiségi, min ségi hatásait kell számba venni. 
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1.3.4. A terület vízminőségi képe 

Mosonmagyaróvár vizsgálati terület felszín alatti vizeinek víz-geokémiai értékelése a 
területen mélyült kutak és 2017 júniusában az MFGI Vízföldtani Adattárában található 
Vízföldtani naplók és egyéb rendelkezésére álló archív vízkémiai vizsgálatainak felhasználá-

sával mind a hideg, mind a termálvizet adó hidrodinamikai egységekre kiterjedt. 
A felszín közeli, sekély víztestek vizsgálata a klorid-ion, a hidrogén-karbonát-ion és az 

összes oldottanyag-tartalom alapján készült, mely egy általános képet nyújthat az általános 
vízösszetételr l, a szennyezettség mértékér l, vagy egyéb ható tényez kr l (pl. párolgásról). 
A felszín közeli zónákban lév  lokális áramlási részek növelik a változékonyságot. A megcsa-

polási területek felszínközeli részein a vízmin ség alakítás dönt  faktora a talajvízpárolgás, 
mely az oda áramló vizek oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. Ebb l az is 
következik, hogy a felszínhez közeli talajvizeket célszerű a vízmin ségi értékelések, illetve a 
kés bbiekben az érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálatok során külön kezelni. 

A sekély (felszín alatti ő0 méternél sekélyebb) vízadók vizeinek összes oldottanyag-

tartalma a területen a rendelkezésre álló adatok alapján a 10%, illetve 90% percentilis értékek 
figyelembevételével jellemz en 320–7ő0 mg/l (medián körülbelül ő00 mg/l), a klorid-ion 

tartalom 10–ő0 mg/l (medián körülbelül 20 mg/l), míg a hidrogénkarbonát-tartalom 200–
420 mg/l között változik 290 mg/l körüli medián érték mellett. A nagyobb koncentráció 
értékek lokális szennyezések el fordulását jelzik, részben a települések belterületein, részben 
a mez gazdasági területeken. Az ilyen területekre es  kutakban mért összes oldottanyag-

tartalom elérheti a ő800 mg/l értéket, körülbelül 20 mg/l nátrium, ő00 mg/l kalcium, 6ő0 mg/l 

Mg
2+, 3ő0 mg/l klorid, 2ő0 mg/l hidrogén-karbonát, 3700 mg/l nitrát és 300 mg/l szulfát 

tartalom mellett Mosonmagyaróvár és Gy r északi részén viszonylag nagy (nagyobb, mint 
300 mg/l) szulfát-ion koncentráció jellemz , melyhez sok esetben 100 mg/l fölötti klorid-ion 

tartalom társul (24. ábra Box–Whisker diagramján nem ábrázolt). 
A rendelkezésre álló adatok alapján a sekély felszín alatti vizekre jellemz  néhány 

komponens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom [TDS]) eloszlását Box–
Whisker diagramon (24. ábra) a nagyobb koncentrációjú kutak vizeinek elhagyásával ábrá-

zoljuk. A diagramok „doboz”-részei a fels  és alsó kvartilisek közötti értékeket ábrázolják a 
medián értékek feltüntetésével, míg alsó és fels  határai a 10% és 90% percentilis értékeknek 
felelnek meg. 

 
24. ábra. A vizsgálati területen és ő km-es körzetén belüli, a felszínt l  

számított ő0 m mélységig vett vízminták klorid, hidrogén-karbonát  
és TDS értékeinek Box–Whisker diagramja a medián értékek és a 10% és 90%-os  

percentilis értékek feltüntetésével, 
a nagyobb koncentrációjú kutak adatainak elhagyásával 
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A kvarter képz dmények vízadóiban tárolt vizek a területen f leg CaMgHCO3-os, 

MgCaHCO3-os típusúak. A vizek összes oldottanyag-tartalma a rendelkezésre álló adatok 
alapján a 10%, illetve 90% percentilis értékek figyelembe vételével jellemz en 2ő0–500 mg/l 

között, míg a f bb jellemz  alkotók a következ  tartományokban változnak, körülbelül Ő0–
90 mg/l Ca

2+
, 10–30 mg/l Mg

2+
 és 200–350 mg/l HCO3

–. A kvarter feküjéhez közel (felszín 
alatt kb. 350–360 méteres mélységközben) szűr zött halászi kút vize CaNaMgHCO3-os 

kémiai jellegű, körülbelül 3ő0 mg/l TDS, 3ő mg/l Ca2+
, 35 mg/l Na

+
, 15 mg/l Mg

2+
 és 

230 mg/l HCO3
–
 tartalom mellett. 

A fels -pannóniai Dunántúli Formációcsoport képz dményeinek sekélyebb vízadóiban (a 
felszínt l számított körülbelül ő0–110 méteres mélységközben) tárolt vizek jellemz en, 
CaMgHCO3-os, NaCaMgHCO3-os, CaMgNaHCO3-os típusúak. Az itt tárolt vizek összes 
oldottanyag-tartalma jellemz en Ő00–700 mg/l körüli, a f bb jellemz  alkotók a következ  
tartományokban változnak, körülbelül 10–150 mg/l Na

+
, 40–90 mg/l Ca

2+
, 20–40 mg/l Mg

2+
 

és 3ő0–600 mg/l HCO3
–
. 

A mélyebb vízadókban (felszínt l számított 2Ő0–290 méteres mélységközben) tárolt vizek 
jellemz en NaHCO3-os kémiai jelleggel és jellemz en Őő0–őő0 mg/l összes oldottanyag-

tartalommal rendelkeznek. A f bb alkotó ionok a következ  tartományokban változnak, 
körülbelül 110–120 mg/l Na

+ és Ő00–420 mg/l HCO3
–. A felszínt l számított 1000–2000 

méteres mélységközb l származó vizekben megnövekszik az összes oldottanyag-tartalom, az 

uralkodó víztípus NaHCO3-os jellegű. Az itt tárolt vizek összes oldottanyag-tartalma jellem-

z en 1000–2000 mg/l körüli, a f bb jellemz  alkotók a következ  tartományokban változnak, 
körülbelül 200–500 mg/l Na

+
 és ő00–1200 mg/l HCO3

–
. A legmélyebbr l (felszínt l számított 

kb. 1500–2100 méteres mélységközb l) származó vizekben (Lébénymiklós, Mosonmagyar-
óvár) megnövekszik a klorid-tartalom, NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os víztípussal. Az itt tárolt 
vizek összes oldottanyag-tartalma jellemz en 2ő00–őő00 mg/l körüli, a f bb jellemz  alkotók 
a következ  tartományokban változnak, körülbelül 900–1700 mg/l Na

+
, 600–1700 mg/l Cl

–
 és 

1300–2700 mg/l HCO3
–. A rendelkezésre álló adatok alapján a fels -pannóniai Dunántúli 

Formációcsoport homokrétegeiben tárolt vizekre jellemz  néhány komponens (nátrium, 
kalcium, magnézium, klorid, hidrogén-karbonát, összes oldott anyag tartalom [TDS]) 
eloszlását Box–Whisker diagramon (25. ábra) ábrázoljuk. 

 

 
25. ábra. A fels -pannóniai Dunántúli Formációcsoport képz dmények  

(a vizsgálati terület és ő km-es körzetén belüli) felszín alatti vizeinek nátrium,  
kalcium, magnézium, klorid, hidrogén-karbonát  

és TDS értékei Boksz–Whisker diagramok a medián értékek feltüntetésével 
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A rendelkezésre álló szerves komponensek (TOC és fenolindex) Lébénymiklós és Abda 
környékén mutatnak magasabb értéket, melyek CH el fordulásokat jelezhetnek. Lébény-

miklóson mind a TOC, mind a fenolindex magas, mely értékek elérik a TOC esetén a 7–
15 mg/l, míg fenolindex esetén a Ő7 µg/l értéket, a felszín alatti körülbelül 1730–2Ő00 méteres 
mélységközben. 

A térség felszín alatti vizeinek vízösszetétele széles tartományban változik, a MgCaHCO3, 

CaMgHCO3-os, MgCaNaHCO3-os víztípustól a NaCaMgHCO3-os, NaHCO3-os víztípuson 
keresztül, a NaHCO3Cl-os, NaClHCO3-os víztípusig. A 26. ábraán az összes oldottanyag- és a 
kloridtartalom folyamatos növekedése látható, maximális értékét a felszínt l számított 
körülbelül 1800–1900 méteres mélységközi fels -pannóniai összletek vizeiben éri el. Fontos 
megjegyeznünk, hogy a mélység felé haladva egyre kevesebb adat áll rendelkezésünkre, mely 
az értelmezés bizonytalanságát nagymértékben növeli.  

 

 

26. ábra. A f bb vízmin ségi paraméterek alakulása a mélység függvényében  
a vizsgálati terület  

és ő km-es körzetének felszín alatti vizeiben 
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1.Ő. A vizsgálati terület vízgyűjt -gazdálkodása (MBFSZ, OVF) 

Az alábbi fejezet a Vízgyűjt -gazdálkodási Terv Felülvizsgálata (VGT2) 201ő. december 
22-i keltezésű anyagából összegyűjtött állományok felhasználásával készült. Az értékelés 
során mind a szigorúan vett vizsgálati területet, mind annak ő km-es négyszög alakú körzetét 
figyelembe vesszük, mert a tevékenység hatása a konkrét helyszín függvényében a vizsgálati 
területen túlra is terjedhet. 

1.4.1. Felszíni vízfolyások, felszíni és felszín alatti víztestek 

1.Ő.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek 

A vizsgálati terület a Duna részvízgyűjt  egységen helyezkedik el. Területén összesen 2 
felszíni vízgyűjt  alegység osztozik, északon a Szigetköz (1–1), délen a Rábca és a Fert  (1–
2). Az 5 km-es körzet délkeleti sarka elhanyagolható mértékben érinti a Rába alegységet is 
(1–3).  

A területre 11 vízfolyás víztest és 2 állóvíz víztest esik; az ő km-es körzetet további 13 
vízfolyás víztest érinti (17. táblázat és 18. táblázat). A terület számos – víztest kategórián 
kívüli – vízfolyással sűrűn behálózott: a terület déli részét f leg csatornák hálózzák be, míg az 
északi részen található Szigetköz fonatos folyórendszerér l híres. A víztest kategórián kívüli 
állóvizek között 89 bányató, 1 deflációs tó, 4 hullámtéri holtág, 1 körtöltéses tó, 1 meder-

elzárásos tó, 1 mentett oldali holtág, 1 tartósan vízállásos terület, 12 terepbe mélyített tó és 1 

vízfolyás melletti wetland található. 1 tó eredetér l nincs információ.  
 

17. táblázat. A területen és az ő km-es körzetében lév  vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Típusa Hasznosítás VIZIG 

*B sárkány-Réti-csatorna AEP351 id szakos, kett s működésű csatorna vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

Kis-Rába AEP681 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
természetes vízfolyás 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

Kis-Répce AEP682 id szakos, kett s működésű csatorna vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

*Duna Szigetköznél AEP443 állandó vízszállítású, folyó vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

Kepés–Lesvári-csatorna 

(Rózsás-csatorna) 
AEP658 id szakos, belvízcsatorna vízelvezetés ÉDU 

*Hanság-f csatorna AEP563 
állandó vízszállítású, kett s működésű 
csatorna 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

Ikrény–Lesvár-csatorna AEP609 id szakos, belvízcsatorna vízelvezetés ÉDU 

Ikva alsó AEP610 
állandó vízszállítású, természetes 
vízfolyás 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

*Rábca AEP904 állandó vízszállítású, folyó vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

*Szivárgócsatorna AEQ016 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
belvízcsatorna 

vízelvezetés ÉDU 

Kapuvár–B sárkányi- és 
Tordosa-csatorna 

AEP634 
állandó vízszállítású, kett s működésű 
csatorna 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

Keszeg-ér alsó AEP662 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
természetes vízfolyás 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

Kismetszés-csatorna AEP691 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
kett s működésű csatorna 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

*Lajta AEP739 állandó vízszállítású, folyó vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

*Lébény-hanyi-csatornák AEP753 id szakos, kett s működésű csatorna vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

*Mosoni-Duna fels  AEP811 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
mellékág 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

*Mosoni-Duna középs  AEP812 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
mellékág 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

Répce alsó AEP920 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
természetes vízfolyás 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

*Rét-árok AEP922 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
kett s működésű csatorna 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 
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Vízfolyás neve Kódja Típusa Hasznosítás VIZIG 

Sövényház–Fehértói-
csatorna 

AEP965 id szakos, belvízcsatorna vízelvezetés ÉDU 

Szapud-ér és Szapud-

Ószhegyi-csatorna 
AEP973 id szakos, belvízcsatorna vízelvezetés ÉDU 

Szegedi-csatorna AEP980 
vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
kett s működésű csatorna 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

Szigetközi HTVP f ág AOC866 id szakos, mellékág vízelvezetés ÉDU 

*Szigetközi Mentett Oldali 
Vízpótló Rendszer AEQ010 

vízátvezetés miatt állandó vízszállítású, 
kett s működésű csatorna 

vízelvezetés, vízellátás ÉDU 

          A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
 

18. táblázat. A területen és az ő km-es körzetében lév  állóvíz víztestek 

Állóvíz neve Kódja Típusa Hasznosítás VIZIG 

*Hegyeshalmi-

kavicsbányató 
AIG966 állandó vízborítottságú bányató bányászat ÉDU 

*Lipóti-morotvató AIH098 
állandó vízborítottságú mentett 
oldali holtág 

természetvédelmi, horgászat ÉDU 

               A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
 

A területen jelölt nagyvízi meder és f védvonal a Duna, a Mosoni-Duna, a Rábca és a 
Lajta mentén húzódik. A terület északi része elöntési terület. A vízfolyásokon 6 nagyműtárgy 
(Duna, Mosoni-Duna, Rábca) és 119 keresztirányú műtárgy épült. 

A terület nagy része mérsékelten, foltokban (f képp a Mosoni-Duna területén) közepesen 
és er sen belvíz-veszélyeztetett. 

A 27. ábra a felszíni vízgyűjt  alegységeket, a felszíni vizek használatát és a vízjárta 
területeket mutatja be. 

 

 
27. ábra. Felszíni vízgyűjt  alegységek és felszíni vízhasználat a területen  

(halas vizek, vízjárta területek) 
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1.Ő.1.2. A terület felszín alatti víztestei 

A vizsgálati területen a hideg vagy langyos vizet adó víztestek csoportját porózus és sekély 
porózus víztestek alkotják: északról délre haladva ezek a Szigetköz (sp.1.1.1, p.1.1.1), a 

Hanság, Rábca-völgy északi része (sp.1.1.2, p.1.1.2), és a Rábca-völgy déli része (sp.1.2.2, 

p.1.2.2).  

30 °C-nál melegebb vizet adó porózus vízadó az Északnyugat-Dunántúl porózus termál 
víztest (pt.1.1) (31. ábra).  

A terület felszín alatti víztesteit összefoglalóan a 19. táblázat mutatja be. 

 
19. táblázat. A területre és annak ő km-es körzetére es  felszín alatti víztestek 

A víztest neve 
Víztest 
VOR 

Víztest 
azonosító 

Típus 

*Szigetköz AIQ653 sp.1.1.1 

sekély porózus *Hanság, Rábca-völgy északi része AIQ573 sp.1.1.2 

*Rábca-völgy déli része AIQ628 sp.1.2.2 

*Szigetköz AIQ654 p.1.1.1 

porózus *Hanság, Rábca-völgy északi része AIQ572 p.1.1.2 

*Rábca-völgy déli része AIQ627 p.1.2.2 

*Északnyugat-Dunántúl AIQ569 pt.1.1 porózus termál 
                          A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 
 

 
28. ábra. A területet érint  sekély felszín alatti víztestek, 

a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

1.Ő.1.3. Határmenti víztestek 

A vizsgálati területen ICPDR Duna-vízgyűjt  szinten kiemelt víztest a Szigetköz (sp.1.1.1, 
p.1.1.1), a Hanság, Rábca-völgy északi része Szigetköz (sp.1.1.2, p.1.1.2) sekély porózus és 
porózus víztestek, amelyek a Szigetköz-Hanság-Rábca (8) víztest aggregátum részei.  
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1.4.2. Felszíni és felszín alatti védett területek 

1.Ő.2.1. Felszíni védett területek 

Az EU-VKI szerint is, a területen védettséget élveznek a különböz  természetvédelmi 
területek vizes él helyei, mint nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi 
körzetek, Natura 2000 és Ramsari védettségű területek, továbbá a halas vizek, a nitrátérzé-

keny és a tápanyagérzékeny területek, egyúttal a kijelölt természetes fürd helyek (szabad-

strandok Mosonmagyaróváron, Dunaszigeten és Halásziban, tóstrand B sárkányon) és 
rekreációs célra használt folyóvizek és állóvizek (29. ábra). „Ex lege” védettséget élvez  
lápok és szikesek, valamint barlangok nincsenek a területen.  

A természetvédelmi területekr l b vebben a 1.1.4. fejezetben olvasható információ.  
Védett területek közé tartoznak az ivóvízbázisok véd területei és véd idomai is, ezeket 

azonban csak egy kés bbi fejezetben mutatjuk be. 
A vizsgálati területen és ő km-es körzetében számos felszín alatti vízt l függ  ökosziszté-

ma (FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettek (Természetvé-

delmi Terület, Tájvédelmi Körzet, Nemzeti Park, Natura 2000 SAC, Natura 2000 SPA) (20. 

táblázat).  
A nitrátérzékeny területek aránya nagy, tápanyagérzékeny terület nincs. 
 

20. táblázat. Felszín alatti vízt l függ  ökoszisztéma (FAVÖKO) 
Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése FAVÖKO típus 

Tájvédelmi Körzet 187/TK/87 Mosoni-Duna vízi (alaphozam), vizes, szárazföldi 
Natura2000 SAC HUFH20001 Rábaköz vizes, szárazföldi 
Natura2000 SAC HUFH30005 Hanság vizes, szárazföldi 
Natura2000 SPA HUFH30004 Szigetköz vizes, szárazföldi 
Natura2000 SPA HUFH30005 Hanság vizes, szárazföldi 
Nemzeti Park 238/NP/91 Észak-Hanság vizes, szárazföldi 
Nemzeti Park 238/NP/91 Tóköz vizes, szárazföldi 
Ramsar 1644 Nyírkai-hany  

Nemzeti Park 238/NP/91 Dél-Hanság vizes, szárazföldi 

 
29. ábra. Felszín alatti vízt l függ  ökoszisztéma szerinti  

természetvédelmi területek 
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1.4.2.2. Felszíni védett termelések 

Felszíni vizeket érint  ivóvíz célú vízkiemelés a területen nem történik. A terület felszíni 
vizeib l engedélyezett vízkiemeléseket a 21. táblázat mutatja be. 

 
21. táblázat. Felszíni vízkivételi helyek 

Név Meder VOR Település 
Vízkivételi hely 

(Fkm) 
Vízkivétel célja 

Engedélyezett 

vízkivétel 
összesen m3/év 

Gombócos-Bár-
Duna-csatorna 

ADJ458 Ásványráró 8,35 öntözés 60 000 

Lajta AAB087 Hegyeshalom 18,2 
ökológiai / 
természetvédelmi vízpótlás 

6 307 200 

Lajta AAB087 Hegyeshalom 11,1 öntözés 30 000 

Lajta AAB087 Mosonmagyaróvár 4,05 

rekreációs vízellátás 
(horgásztó/dísztó feltöltés, 
fürd víz)  

94 608 000 

Lajta AAB087 Mosonmagyaróvár   
ökológiai / 
természetvédelmi vízpótlás 

43 680 

Lajta-balparti-

csatorna 
AAB651 Hegyeshalom 12,8 öntözés 30 000 

Lajta-jobbparti-

csatorna 
AAA482 Hegyeshalom 10,805 

rekreációs vízellátás 
(horgásztó/dísztó feltöltés, 
fürd víz)  

10 000 

Mosoni-Duna AAB622 Rajka 101,2 öntözés 30 000 

Mosonszentjánosi-
övcsatorna 

AAA666 Újrónaf  1 öntözés 80 000 

Nováki-csatorna AAA429 Darnózseli 3,5 öntözés 140 000 

Zátonyi-Duna AEO746 Dunakiliti 4,63 öntözés 38 745 

 

1.Ő.2.3. Felszín alatti védett termelések 

A vizsgálati területen és annak ő km-es körzetében nyilvántartott kutakat többféle célra 
hasznosítják (b vebben lásd 24. táblázat). 

A Vízgyűjt -gazdálkodási Terv felülvizsgálata (VGT2) során készült közcélú ivóvíz-

bázisok adatbázisa csak a legalább 10 m3/nap kapacitású, vagy ő0 f nél többet ellátó üzemel , 
illetve tartalék és távlati ivóvízbázisokat tartalmazza. Ez alapján Mosonmagyaróvár vizsgálati 
területet 8 üzemel , 1 tartalék és 3 távlati felszín alatti ivóvízbázis érinti. Az ő km-es körzet 
további 2 üzemel  ivóvízbázist érint. A területen ellátás felszíni ivóvízbázisból nem történik. 

A 1Ő ivóvízbázisból 8 sérülékeny besorolású. A vízbázisok véd területének meghatározása 
sérülékeny vízbázis programon belül történt, 2 esetben üzemel  által készített. 1 sérülékeny 
vízbázisra még nem készült diagnosztika. 7 vízbázis véd területi határozattal rendelkezik. 
Azonban 3 vízbázis a diagnosztika alapján nem kapott működési engedélyt. 

A vizsgálati területen ő; 5 km-es körzetében további 2 egyéb célú vízbázis is található.  
A 22. táblázat részletesen ismerteti a terület közcélú és egyéb vízbázisait, míg a 30. ábra a 

felszín alatti termelések véd területeit és a speciális termel  kutakat mutatja be. 
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30. ábra. Üzemel  és távlati vízbázisok, valamint porózus és hegyvidéki 

felszín alatti víztestek az érintett területen 

22. táblázat. A vizsgálati terület felszíni és felszín alatti ivóvíz és egyéb vízbázisai 

Település 
FEV 

/FAV 

Vízbázis 
VOR 

Vízbázis Státusz 
Vízbázis 

sérülékeny 

Rendelkezésre álló 
diagnosztika 

Védend  
termelés 
(m3/nap) 

*Darnózseli FAV AID292 
Darnózseli, Köz.-sztközi 

vízmű 
üzemel  igen 

határozattal kijelölt 
véd övezet,  SVB 

diagnosztika 

4500 

*Dunakiliti FAV AID324 Dunakiliti vízbázis üzemel  nem SVB diagnosztika 4000 

*Rajka FAV AID651 Rajka-Dunakiliti távlati igen 

határozattal kijelölt 
véd övezet,  SVB 

diagnosztika 

60000 

*Dunaremete FAV AID326 Dunaremete-Lipót távlati igen 

határozattal kijelölt 
véd övezet,  SVB 

diagnosztika 

40000 

Gy r FAV AID394 Gy r-Révfalu vízmű üzemel  igen 

határozattal kijelölt 
véd övezet,  SVB 

diagnosztika 

35000 

*Kimle FAV AID522 Máriakálnok-Kimle távlati igen 

határozattal kijelölt 
véd övezet,  SVB 

diagnosztika 

40000 

*Mosonmagyaró
vár FAV AID556 Móvár-Feketerdei vízmű üzemel  igen 

határozattal kijelölt 
véd övezet,  SVB 

diagnosztika 

20000 

*Fert d FAV ALF973 
Fert d-T zeggyár majori 

kút üzemel  nem 

határozattal kijelölt 
véd övezet, üzemel i 

diagnosztika 

20 

*Öttevény FAV ALG491 Öttevény Kunsziget vízmű üzemel  igen 
nem engedélyezett, 

üzemel i diagnosztika 
575 

*Lébény FAV ALG323 Lébény-Mos.szentm. vízmű üzemel  nem 
nem engedélyezett, 

üzemel i diagnosztika 
630 
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Település 
FEV 

/FAV 

Vízbázis 
VOR 

Vízbázis Státusz 
Vízbázis 

sérülékeny 

Rendelkezésre álló 
diagnosztika 

Védend  
termelés 
(m3/nap) 

*Mosonmagya-

róvár FAV ALG723 Termálfürdö hidegv. kút üzemel  igen  1083 

*Várbalog FAV ALG802 Várbalog vízmű tartalék nem  44 

B sárkány FAV ALG834 B sárkányi vízmű üzemel  nem 
nem engedélyezett, 

üzemel i diagnosztika 
722 

*Jánossomorja FAV AOK713 Hanságliget K-102 üzemel  nem  240 

Gy r   7044-170 Termál fürd    nem 
diagnosztika 

folyamatban 
1693 

*Jánossomorja   7033-170 HIPP kft.   nem 
határozattal kijelölt 

véd övezet 1316 

Abda   7043-40 Abda, Kertészet   nem   41 

*Lipót   7014-30 Lipóti fürd    nem 
határozattal kijelölt 

véd övezet 1096 

*Mosonmagya-

róvár   7012-50 Mosonmagyaróvár, Fürd    nem   1768 

*Öttevény   7040-80 Ásványvízkút   nem   137 

*Lébény   7038-30 Termál  Lébény, F  út 196   nem   1332 

SVB: sérülékeny vízbázis. 

FEV felszíni, FAV felszín alatti. 
* a vízbázis a vizsgálati területen helyezkedik el. 
** egyéb, nem közcélú vízbázis. 

 

Az OTH nyilvántartása szerint 2 ásvány- és 2 gyógyvíznek min sített kút található a 
vizsgálati területen és e mellett még további 1 ásvány- és 1 gyógyvíz az ő km-es körzetében. 
A kutak részletes adatait a 23. táblázat tartalmazza. 

 
23. táblázat. Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak  

Település Kút jele Víz kereskedelmi neve Felhasználás EOV Y EOV X 

B sárkány K-17 Sárkányvíz ásványvíz 512945 264044 

*Lipót K-7  gyógyvíz 530954 280965 

*Mosonmagyaróvár K-136  ásványvíz 518004 281895 

*Mosonmagyaróvár B-123  gyógyvíz 517628 282889 

*Öttevény K-8 Diamantina ásványvíz 532005 266175 

Gy r B-148 Rába Quelle gyógyvíz 541049 260339 

        A *-gal jelölt kutak a területre esnek. 

 

A vizsgálati területen 8, az 5 km-es körzetében további 3 db 30 °C-os vagy annál melegebb 
kifolyó vizet adó kút található, melyek a Északnyugat-Dunántúl (pt.1.1) fels -pannon porózus 
összleteket csapolják. A felsoroltak között nincs lezárt vagy eltömedékelt kút. A kutak f leg 
fürd zési, kisebb mértékben mez gazdasági, illetve ipari céllal termelnek. 3 kút szűr zési 
mélysége haladja meg a 2 000 métert. Részletes információkat a kutakról és azok haszno-

sításáról a 24. táblázat közöl. 
A 31. ábra a területen és annak környezetében lév  gyógyvíz, ásványvíz és 30 °C-nál 

magasabb h mérsékletű vizet adó kutakat tünteti fel a vízadó felszín alatti víztestekkel. 
Visszasajtoló kút Mosonmagyaróváron található. 
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31. ábra. A vizsgálati területet érint  termálvizet adó víztestek  

és karsztvíztestek, továbbá termálkutak  

24. táblázat. A vizsgálati területen lév  létesítéskor 30 °C-os vagy annál melegebb kifolyó vizet adó kutak 

Település Kút jele EOV X EOV Y 
Szűr zött szakasz 

(m) 

Kifolyóvíz 
h mérséklet

e (°C) ** 

Vízadó 
kora 

Hasznosítás 
Térképi 

jele 

*Mosonmagyaróvár B–123 517600 282900 1741–1980 75 Pl2 
fürd , komm., 

mez gazdasági 7–22 

*Lipót K–7 530954,7 280965,3 1577–2203 64 Pl2 
fürd , 

mez gazdasági 7–24 

*Lébénymiklós B–28 526446,6 266225,4 1730–2274,5 78 Pl2 mez gazdasági 7–31 

*Lipót K–10 531409,3 280393,8 1640–1795 61 Pl2 
fürd , 

mez gazdasági 7–41 

*Lébénymiklós B–40 527571,9 266161 1845–2379 85 Pl2 mez gazdasági 7–46 

*Mosonmagyaróvár K–136 518004,4 281895,4 1681,6–1934,1 78 Pl2 
fürd , komm., 

mez gazdasági 7–50 

*Mosonmagyaróvár K–136 518004,4 281895,4 1299,9–1471,5 60 Pl2 visszasajtoló 7–50 

*Máriakálnok K–32 518652,3 280386,8 1086,6–1157 50 Pl2 fürd  (terv) 7–54 

Gy r B–148 541049,4 260338,5 1439–1960 68 Pl2 

fürd , komm., 

mez gazdasági, 
ipari 

7–38 

Abda K–12 539014,9 260561,3 1484–1830 65 Pl2 mez gazdasági 7–47 

Gy r K–265 539857,7 260753,8 1331,5–1436 54,5  fürd víz 7–56 
  A *-gal jelölt kutak a területre esnek. 
  ** a kút létesítése idején. 
 

A területen, illetve ő km-es körzetében nyilvántartott vízkitermeléseket (több mint 1000 
kút) a víztest és a kitermelés célja szerinti lebontásban a 25. táblázat és a 26. táblázat tartal-

mazza. A sekély porózus víztestek készleteit els dlegesen öntözési és egyéb mez gazdasági, 
egyéb és kisebb mértékben ivóvíz vagy fürd víz céllal termelik. A porózus és hegyvidéki 
víztestek készleteit f képp ivóvízként, ipari és különböz  mez gazdasági célra hasznosítják; a 
termál víztestb l fürd zési célra emelnek ki jelent s mennyiségű vizet, de energetikai 
felhasználás is van kismértékben.  
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25. táblázat. A területen és az ő km-es körzetében jelentett vízkivételek, 1000 m

3/év egységben 
(VGT, 2015-ös nyilvántartási adatok) 

Víztest 
kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

ivóvíz ipari energia bányászat öntözés 

egyéb 
mez gaz-

dasági 
fürd víz 

egyéb/ 
összevont 
termelés 

vissza-

táplálás 
Összesen 

sp.1.1.1 3,087 247,482   127,502 66,781 396,025 156,642  997,519 

sp.1.1.2 495,003 20,741 4,4  152,463 78,486 144 21,633  916,726 

sp.1.2.2  0,1   11,656 13,068  2,073  26,897 

p.1.1.1 4223,795 1752,975    151,711  27,531  6156,012 

p.1.1.2 711,920 78,575    58,290  233,044  1081,829 

p.1.2.2 269,766     82,701  12,998  365,465 

pt.1.1   15   121,16 691,27 235,96  1063,390 
 

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

a területen és annak ő km-es körzetében együttesen  
(VGT, 2015-ös nyilvántartási adatok) 

Víztest típusa 
Szűr zött szakasz 

mélysége (m) 
A kifolyó víz 

h mérséklete (°C) 

Éves szinten kitermelt 
vízmennyiség 

(1000 m3/év) 
sekély hegyvidéki  kevesebb, mint 30 0 

hegyvidéki  kevesebb, mint 30 0 

sekély porózus sekélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 1941,142 

porózus mélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 7603,306 

porózus termál  magasabb, mint 30 1063,390 

Összesen: 10607,838 

 

1.4.3. Szennyeződések 

1.Ő.3.1 Pontszerű szennyez források 

Pontszerű szennyez forrásnak min sülnek a szennyvíztisztító telepek, ahonnan a tisztított 
szennyvizet vízfolyásokba vezetik. A bevezetések hatása a befogadó víztestekre egy esetben 
fontos, egy esetben lehet, hogy jelent s, a többi esetben nem jelent s (32. ábra, 27. táblázat). 

 
27. táblázat. Kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település Szennyvíztisztító telep neve Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra 

Gy rsövényház 
Gy rsövényház – 

Szennyvíztisztító Telep 
Rábca nem jelent s 

*Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár – 

Szennyvíztisztító Telep 
Mosoni-Duna középs  nem jelent s 

*Bezenye 
Bezenye –  

Szennyvíztisztító Telep 
Mosoni-Duna fels  nem jelent s 

*Jánossomorja 
Jánossomorja – 

Szennyvíztisztító Telep 
Lébény-hanyi-csatornák fontos 

*Hegyeshalom 
Hegyeshalom – 

Szennyvíztisztító Telep 
Lajta nem jelent s 

*Hédervár Hédervár –  

Szennyvíztisztító Telep 
Mosoni-Duna középs  nem jelent s 

*Kunsziget 
Kunsziget –  

Szennyvíztisztító Telep 
Mosoni-Duna középs  nem jelent s 

*Hegyeshalom ProLogis Park Lajta lehet, hogy jelent s 
   A *-gal jelölt objektumok érintik a vizsgálati területet. 

 

A terület felszíni vizeit egyéb (pl. ipari) bevezetések is érintik, ezek befogadóra tett hatása 
azonban nem jelent s (28. táblázat). A terhelések els sorban termál- és fürd vizekhez köt d  
szennyezésekb l, kohászatból/fémfeldolgozásból és egyéb feldolgozóiparból származnak.  
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28. táblázat. Egyéb, nem kommunális termálvíz szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település Szennyez dést kibocsátó Szennyvíz jellege Befogadó víztest neve 
Hatása a 

befogadóra 

*Mosonmagyaróvár Ipari és egészségügyi 
szerelvény gyártó üzem 

Kohászat, 
fémfeldolgozás 

Lajta nem jelent s 

*Mosonmagyaróvár Telephely Egyéb feldolgozóipar Mosoni-Duna középs  nem jelent s 

*Mosonmagyaróvár Telephely Egyéb feldolgozóipar Mosoni-Duna középs  nem jelent s 

*Mosonmagyaróvár Mez gazdasági gépgyártó 
üzem 

Egyéb feldolgozóipar Mosoni-Duna középs  nem jelent s 

*Dunakiliti Üzemcsarnok Egyéb feldolgozóipar Duna Szigetköznél nem jelent s 

*Jánossomorja Bébiétel és Italgyártó üzem Élelmiszeripar Lébény-hanyi-csatornák nem jelent s 

*Dunakiliti Konzervüzem Élelmiszeripar Szigetközi Mentett Oldali 
Vízpótló Rendszer nem jelent s 

*Mosonmagyaróvár Óvártej Zrt. – Ipari el kezel  Élelmiszeripar Mosoni-Duna középs  nem jelent s 

*Mosonmagyaróvár Termálfürd  Termálvíz, fürd víz Lajta nem jelent s 

*Lipót Orchidea Hotel Termálvíz, fürd víz 
Szigetközi Mentett Oldali 
Vízpótló Rendszer nem jelent s 

*Lipót termál- és élményfürd  Termálvíz, fürd víz 
Szigetközi Mentett Oldali 
Vízpótló Rendszer nem jelent s 

*Lébény Telephely Termálvíz, fürd víz Lébény-hanyi-csatornák nem jelent s 

*Lipót fürd  Termálvíz, fürd víz 
Szigetközi Mentett Oldali 
Vízpótló Rendszer nem jelent s 

  A *-gal jelölt objektumok érintik a vizsgálati területet. 
 

 
32. ábra. Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 

A 33. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. A területen két hulladéklera-

kó található: Jánossomorján egy B3-as kategóriájú kommunális hulladéklerakó és Moson-

magyaróváron egy C típusú veszélyes hulladéklerakó. Hulladékéget  nincs a területen. 
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33. ábra. Hulladékgazdálkodás 

A 34. ábraán láthatóak a szennyezett területek, amelyek számbavétele a felszín alatti vizek 
szennyezés és állapotromlás elleni védelme szempontjából bír jelent séggel. A f  
szennyez anyagok szénhidrogének, kisebb részben arzén, fémek, általános vízkémiai 
komponensek. A szennyez dések víztestre gyakorolt együttes terhelése nem jelent s. 

 

 
34. ábra. Szennyezett területek 

A terület mez gazdasági jellegéb l fakadóan a legjelent sebb gazdasági tevékenység a 
nagy létszámú állattartás. További szennyez  tevékenység az energiaipar, a vegyipar, a 
fémtermelés és -feldolgozás, valamint a hulladék- és szennyvízkezelés. 

Seveso üzem nincs a területen. 
Benzinkutak Mosonmagyaróváron, Hegyeshalmon, Levélen, Rajkán és Abdán találhatók. 
A terület legfontosabb bányászott nyersanyaga a kavics és homok; a t zeg és lápföld 

bányászata kisebb jelent ségű. 
Az ipari létesítményeket és a régióban történt káreseményeket a 35. ábra mutatja be. 
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35. ábra. Ipari létesítmények, káresemények 

EKHE: Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység,  
PRTR: Európai szennyez anyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartás 

1.Ő.3.2. Diffúz szennyez források 

Nitrátterheléssel együtt járó intenzív mez gazdasági tevékenységgel – els sorban 
szántóföldi műveléssel – a terület nagy része érintett (36. ábra). 
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36. ábra. Települési és mez gazdasági nitrátterhelés,  

nagy létszámú állattartó telepek 

1.Ő.3.3. Vízbázisok veszélyeztetettsége 

A 6 nem sérülékeny vízbázis esetében nem végeztek veszélyeztetettségi vizsgálatot. 8 
sérülékeny ivóvízbázisra elvégzett vizsgálat alapján jelent s veszély áll fenn minden esetben. 
A veszélyeztetettség oka leginkább a vízbázis területhasználatából adódik, azaz a település, 
illetve a mez gazdasági terület aránya a véd területen meghaladja az ő0%-ot, így ő esetben 

jelent s, ő esetben közepes a veszélyeztetettség, továbbá 2 esetben a vízadó földtani, 6 
esetben az árvízi, illetve Ő esetben éghajlati tényez kb l adódó kockázat jelent s is lehet. 

 

1.4.4. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

A Vízgyűjt -gazdálkodási Terv elkészítése során a kijelölt felszíni és felszín alatti vízteste-

ket sztenderd mennyiségi és min ségi teszteknek vetették alá. E tesztek alapján történt meg a 
víztestek mennyiségi és min ségi állapotértékelése, amelyek összefoglaló eredményeit itt 
mutatjuk be. 

1.Ő.Ő.1. Felszíni víztestek 

A területen és környezetében elhelyezked  felszíni folyóvíztestek integrált állapota több 
paraméter együttes fennállása miatt 3 esetben gyenge, Ő esetben jó, 17 esetben mérsékelt. Az 
állóvizek integrált állapota 1 esetben kiváló, 1 esetben az értékelés adathiány miatt nem volt 
lehetséges (29. táblázat). 
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29. táblázat. Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 
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B sárkány-Réti-csatorna AEP351 mérsékelt jó jó mérsékelt adathiány mérsékelt 
Duna Szigetköznél AEP443 mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt jó mérsékelt 
Hanság-f csatorna AEP563 mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt adathiány mérsékelt 
Ikrény-Lesvár-csatorna AEP609 mérsékelt jó jó mérsékelt adathiány mérsékelt 
Ikva alsó AEP610 mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt adathiány mérsékelt 
Kapuvár-B sárkányi- és 
Tordosa-csatorna 

AEP634 mérsékelt kiváló mérsékelt mérsékelt adathiány mérsékelt 

Kepés-Lesvári-csatorna 

(Rózsás-csatorna) 
AEP658 jó jó jó jó adathiány jó 

Keszeg-ér alsó AEP662 mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt adathiány mérsékelt 
Kis-Rába AEP681 mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt adathiány mérsékelt 

Kis-Répce AEP682 jó jó mérsékelt jó adathiány jó 

Kismetszés-csatorna AEP691 mérsékelt jó jó mérsékelt adathiány mérsékelt 
Lajta AEP739 mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt jó mérsékelt 
Lébény-hanyi-csatornák AEP753 gyenge mérsékelt jó gyenge adathiány gyenge 

Mosoni-Duna fels  AEP811 mérsékelt jó jó mérsékelt jó mérsékelt 
Mosoni-Duna középs  AEP812 mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt jó mérsékelt 
Rábca AEP904 gyenge jó gyenge gyenge jó gyenge 

Répce alsó AEP920 gyenge jó mérsékelt gyenge adathiány gyenge 

Rét-árok AEP922 jó kiváló jó jó adathiány jó 

Sövényház-Fehértói-csatorna AEP965 mérsékelt jó jó mérsékelt adathiány mérsékelt 
Szapud-ér és Szapud-

Ószhegyi-csatorna 
AEP973 jó jó mérsékelt jó adathiány jó 

Szegedi-csatorna AEP980 mérsékelt jó jó mérsékelt adathiány mérsékelt 
Szigetközi Mentett Oldali 
Vízpótló Rendszer AEQ010 mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt adathiány mérsékelt 

Szivárgócsatorna AEQ016 mérsékelt kiváló kiváló mérsékelt jó mérsékelt 
Szigetközi HTVP f ág AOC866 mérsékelt kiváló jó mérsékelt adathiány mérsékelt 
Hegyeshalmi-kavicsbányató AIG966 adathiány adathiány nincs adat adathiány adathiány adathiány 

Lipóti-morotvató AIH098 kiváló adathiány nincs adat kiváló adathiány kiváló 
 

1.4.Ő.2. A felszín alatti víztestek 

A területet érint  felszín alatti víztestek mennyiségi állapota ő esetben jó, 2 sekély porózus 
víztest gyenge állapotmin sítést kapott. A gyenge min sítés oka 1 esetben a süllyedési és a 
FAVÖKO, 1 esetben pedig a FAVÖKO teszten való nem megfelel ség (30. táblázat).  

A min ségi állapotfelmérés során mindegyik víztest állapota jó min sítést kapott (31. 

táblázat). 
 

30. táblázat. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest Teszt Víztest  
állapota VOR neve jele Süllyedés Vízmérleg 

Felszíni 
víz 

FAVÖKO Intrúzió 

AIQ653 Szigetköz sp.1.1.1 jó jó jó jó  jó 

AIQ573 
Hanság, Rábca-völgy 
északi része 

sp.1.1.2 jó jó jó gyenge  gyenge 

AIQ628 Rábca-völgy déli része sp.1.2.2 
jó, de gyenge 

kockázata 
jó jó gyenge  gyenge 

AIQ654 Szigetköz p.1.1.1 jó jó   jó jó 

AIQ572 
Hanság, Rábca-völgy 
északi része 

p.1.1.2 jó jó   jó jó 
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AIQ627 Rábca-völgy déli része p.1.2.2 jó jó   jó jó 

AIQ569 Északnyugat-Dunántúl pt.1.1 jó    jó jó 

 

31. táblázat. Felszín alatti vizek min ségi állapota 

Víztest Teszt 
Víztest 
állapota VOR neve jele Diffúz Vízbázis Trend 

Felszíni 
víz 

FAVÖKO Intrúzió 

AIQ653 Szigetköz sp.1.1.1 jó jó jó jó jó  jó 

AIQ573 
Hanság, Rábca-völgy 
északi része 

sp.1.1.2 jó jó jó jó   jó 

AIQ628 Rábca-völgy déli része sp.1.2.2 jó jó jó jó   jó 

AIQ654 Szigetköz p.1.1.1  jó jó   jó jó 

AIQ572 
Hanság, Rábca-völgy 
északi része 

p.1.1.2  jó jó   jó jó 

AIQ627 Rábca-völgy déli része p.1.2.2  jó jó   jó jó 

AIQ569 Északnyugat-Dunántúl pt.1.1  jó jó   jó jó 

 

1.4.5. Monitoring 

1.Ő.ő.1. Felszíni víz monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/200Ő (XII.31.) KvVM rendelet szerint 
történt. A felszíni vizekre vonatkozó vízmin ségi monitoringhelyeket és a vizsgált jellemz -

ket a 32. táblázat mutatja be. A monitoring oka f leg tápanyagérzékenység, kisebb mértékben 
veszélyes anyag jelenléte. A VKI monitoring rendszeren kívül más felmérések is történtek a 
terület felszíni vizein; 200Ő-ben referenciahely kutatás, 2005-ben ökológiai, 2008-ban hidro-

morfológiai felmérés zajlott (37. ábra). 
 

32. táblázat. Felszíni víz monitoringpontok a vizsgálati területen és ő km-es környezetében 

Vízmin ségi 
mintavételi 
hely KTJ 

kódja 

Felszíni víz neve Mér hely 
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101178162 *Duna Duna, Rajka +  + + + + 

101845127 *Duna Duna, Dunaremete  + + + +  

101178265 *Lajta Lajta, Hegyeshalom +   + + + 

102088509 *Lébény-Hanyi f csatorna 
Lébény-Hanyi-f csatorna, 
Mosonmagyaróvár 

   +   

102089229 *Rét-árok Rét-árok, Bezenye  +  +   

101845116 *Szigetközi HTVP f ág Szigeti ág, Doborgaz  +     

101844980 
*Szigetközi Mentett Oldali 
Vízpótló Rendszer Tejfalusziget  +     

101844991 *Szivárgócsatorna 
Szivárgó-csatorna, II. zsilip, 

Rajka 
 + +    

101178243 *Mosoni-Duna Mosoni-Duna, Mecsér +   +  + 

101845334 *Mosoni-Duna    + +    

101845703 *Mosoni-Duna Mosoni-Duna, Feketeerd   + + +   

102088635 
*Mosonszentjánosi-
övcsatorna 

Mosonszentjánosi-övcsatorna, 
Hanságliget, torkolat 
(Jánossomorja) 

 +  +   
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102138778 Bagoméri-Dunaág    +  + +  

102138697 B sárkány-Réti-csatorna 
B sárkány-Réti-csatorna, 

Rábcakapi    +   

102087638 Hanság-f csatorna 

Hanság-f csatorna, Ikva 
torkolat felett, Fert d 
(T zeggyármajor) 

   +   

101845220 Keszeg-ér Keszeg-ér, Markotabödöge  +  +   

102138941 Kismetszés-csatorna Kismetszés-csatorna, B sárkány    +   

101845390 Rábca Rábca, Lébény +   +  + 

102089182 Répce 
Répce, Toroki-duzzasztó felett 
(Kapuvár-Miklósmajor)  +  +   

102089595 
Sövényház – Fehér-tói-
csatorna 

Sövényház – Fehértói-csatorna, 

Gy rsövényház 
 +  +   

102089344 Szegedi-csatorna Szegedi-csatorna, B sárkány  +  +   

 

A védett területek monitoringján belül a területen felszíni vízre vonatkozóan 16 esetben 
nitrátérzékeny, Ő esetben fürd víz, Ő esetben biológiai (hal) monitoring történik. A felszíni 
védett területek monitoringprogramját a 33. táblázat ismerteti. 

 
33. táblázat. Felszíni védett területek monitoringpontjai a vizsgálati területen és ő km-es környezetében 

Vízmin ségi mintavételi hely 
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102138778 
Bagoméri ág fatelepnél – 

17,1 fkm 
 +       

102089229 Bezenye  +       

102089344 B sárkány  +       

101178162 

Duna Szigetköznél Rajka 
vízmérce jobb part – 1848,4 

fkm 

 +       

101845127 Dunaremete – 1825 fkm  +       

101845703 Feketeerd  – 82,5 fkm  +       

102089595 Gy rsövényház  +       

HU2210404780000811 
Itató szabadstrand, 
Mosonmagyaróvár    +     

101178265 
Lajta-f ág Hegyeshalom, 
országhatár  +       

 
Lipóti-Holt-Duna, Macska-

sziget, Lipót      +   

101845220 Markotabödöge  +       

101178243 
Mosoni-Duna középs  
(Mecsér)  +       

 Mosoni-Duna, Feketeerdei-      +   
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Vízmin ségi mintavételi hely 
KTJ kódja 

Mér hely 

Iv
óv

íz
bá

zi
s 

N
itr

át
ér

zé
ke

ny
 

Tá
pa

ny
ag

ér
zé

ke
ny

 

Fü
rd

ví
z 

N
B

m
R

: 
h

al
ak

 -
 b

io
ló

gi
ai

 

N
Bm

R:
 m

ak
ro

sz
kó

pi
ku

s 
g

er
in

ct
el

en
ek

 

N
Bm

R:
 é

l
he

ly
 

H
al

as
 v

íz
 - 

ké
m

ia
i 

úti-dűl , Mosonmagyaróvár 

 
Nováki-csatorna, halászi úti 
híd, Püski      +   

 
Nováki-csatorna, Kis-

csóka, Halászi      +   

101845390 
Rábca Lébénymiklós 
vízmérce – 21,6 fkm 

 +       

101844991 Rajka  +       

101845334 Rajka  +       

HU2210410450000802 szabadstrand, Dunasziget    +     

HU2210426790000808 szabadstrand, Halászi    +     

101845116 Szigeti ág, Doborgaz  +       

101844980 Tejfalusziget  +       

HU2210115500000801 tóstrand, B sárkány    +     

101845183 T zeggyármajor  +       

         NBmR: Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer. 
 

 
37. ábra. Felszíni víztestek VGT monitoringpontjai 
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1.Ő.ő.2. Felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszín alatti vizeket érint  monitoringprogram keretein belül a sekély porózusakról 62, a 

porózusakról Ő7, a porózus termál vízadókról pedig 1 kút szolgáltat információt.  
Helyhiány miatt az összes kút felsorolása itt nem történik meg, de a 34. táblázat bemutatja 

a kutak megoszlását aszerint, hogy azok mely víztesteken szűr znek, milyen a monitoring 
jellege és hogy a vizsgálati területen vagy annak ő km-es körzetében helyezkednek-e el. A 38. 

ábra ismerteti a felszín alatti víztestek monitoringpontjait. 

 
34. táblázat. Felszínalatti mennyiségi és min ségi monitoringpontok víztestenkénti eloszlása 

Víztest Víztest jele 

Területre esik (db) 5 km-es környezetére esik (db) Összesen 

(db) mennyiségi kémiai mennyiségi + 
kémiai mennyiségi kémiai mennyiségi + 

kémiai 

Szigetköz sp.1.1.1 17Q1 
3S1+O1, 

6S2+O1 

9Q1+S1+O1, 

1Q1+S2+O1,    
36 

Hanság, Rábca-

völgy északi része 
sp.1.1.2 11Q1 3S1 4Q1+S1 3Q1 

 
2Q1+S1 23 

Rábca-völgy déli 
része 

sp.1.2.2 2Q1 
  

1Q1 
  

3 

Szigetköz p.1.1.1 20Q1 1S1, 1S3 
2Q1+S1, 

9Q1+S3    
33 

Hanság, Rábca-

völgy északi része 
p.1.1.2 5Q1 

1S1, 1S2, 

1S3 

1Q1+ 
2Q1 

  
11 

S1 

Rábca-völgy déli 
része 

p.1.2.2 2Q1 
  

1Q1 
  

3 

Északnyugat-
Dunántúl pt.1.1 

   
1Q1 

  
1 

A *-gal jelölt víztestek érintik a vizsgálati területet. 

 

A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringprogramja a területen vízszintváltozások 
megfigyelését (Q1) foglalja magába, a vízhozam monitoring (Q2) nem jellemz . A min ségi 
program többnyire sérülékeny külterületi (S1) és belterületi (S2), továbbá védett rétegvíz (S3) 
programon belül történik. Termálvíz monitoringon belül (SŐ) nem történik mérés. A gyenge 
kémiai állapotú felszín alatti víztesteken operatív monitoring üzemel (O1, O2), amely során 
az alapparaméterek évi kétszer vagy négyszer történ  mintázása történik.  

A védett területek monitoringján belül ivóvíz monitoring 22 kútban, nitrátérzékeny terület 
monitoring 45 kútban, felszín alatti védett természeti érték monitoring 17 pontban történik. 
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38. ábra. Védett területek és felszín alatti vizek monitoring- 

programjának pontjai a területen 

1.4.6. Intézkedések és környezeti célkitűzések 

Jó állapotú víztestek esetében környezeti célkitűzés a jó állapot vagy potenciál fenntartása, 
míg gyenge állapotú víztesteknél legalább a jó állapot vagy potenciál elérése. 

A jó ökológiai állapot vagy potenciál a vízfolyás víztestek esetén ő esetben 2021-re, 8 

esetben 2027-re a többi, érintett víztest esetében 2027-et követ en érhet  el. 6 vízfolyás 
víztest esetén a jó kémiai állapot fenntartandó, a többi esetben 2027-re elérhet . Az állóvizek 
esetén a jó ökológiai potenciál vagy állapot fenntartandó, 1 esetben 2027-re elérend . A jó 
kémiai állapot mindkét esetben 2027-re elérend . 

A felszín alatti víztest esetén a jó mennyiségi állapot fenntartandó, a 2 gyenge állapotú 
víztest esetén a jó állapot elérhet  2021-re, illetve 2027-re. A jó min ségi állapot fenntar-

tandó. 
A környezeti célkitűzések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva 

intézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes 
intézkedéseket a Vízgyűjt -gazdálkodási Terv 7–1. illetve 8–12. melléklete és táblázatai 
tartalmazzák. A területet érint  víztestek kémiai állapotát javító általános intézkedések: 
mez gazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése, Szennyvíz Program megvalósítása, 
csatornázás, egyedi szennyvízkezelés, kommunális hulladéklerakók megfelel  kialakítása és 
ellen rzése, illegális hulladéklerakók felszámolása, engedély nélküli kutak számbavétele, 
ivóvízbázisok védelembe helyezése, vízbiztonsági tervek készítése, véd területen jó gyakorlat 
ösztönzése. A mennyiségi állapot javítására vonatkozó általános intézkedések: felszín alóli 
vízkivételek nyilvántartása és felülvizsgálata, alternatív felszín alatti vízkészletek feltárása, 
visszasajtolás szabályozása, ökológiai kisvíz helyreállítása, belvízrendszer módosítása, 
víztakarékos megoldások, hálózati veszteségek csökkentése, vízfenntartható megoldások, 
csapadékvíz-gazdálkodás, károsodott vízi és szárazföldi él helyek védelme.  
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1.ő. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 
jogosultságok 

1.5.1. Geotermikus kutatás (Bányászati jogosultság alapján) 

Jelenleg (2017. november) nincs a koncesszióra javasolt területen sem hatályos geotermi-

kus kutatási jogosultság, sem pedig hatályos geotermikus bányaterület (véd idom). 
 

1.5.2. Szénhidrogén-kutatás 

A koncesszióra javasolt területre nem esik hatályos szénhidrogén-kutatási terület (6. mel-

léklet, MBFH Bányászat, 2017. november). 

A koncesszióra javasolt területtel nincs határos (érintkez ) jelenleg hatályos szénhidrogén 
kutatási terület, sem pedig hatályos szénhidrogén-bányatelek (6. melléklet, MBFH Bányászat, 
2017. november). 

 

1.5.3. Egyéb nyersanyagok 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen és ő km-es körzetében jelenleg 2Ő db működ  
nemfémes ásványi nyersanyagbánya van. A bányászott nyersanyagok: homok, kavics, lápföld, 
t zeg. Ezekb l a bányákból 19 esik a területre, Ő bányatelek pedig kívül esik a területen. 

A nemfémes ásványi nyersanyagbányák többségének mélysége csak 10 m-es nagyság-

rendű, ezért ezek mélységi kiterjedését nem tüntettük fel a táblázatban. A bányák közül 20 
működ , 1 szünetel , 1 nem rendelkezik MÜT-tel, 2 pedig kutatási engedélyes. 

A nyilvántartott, megkutatott készletek közül a vizsgálati területen kívül található 18 

lel hely, a vizsgálati területen belül pedig Ő8 lel hely. A lel helyek nyersanyaga homok, ka-

vics, lápföld, t zeg. 
A megkutatott nyersanyagkészletek területi elhelyezkedését a 39. ábra, adataikat a 35. 

táblázat és 36. táblázat tartalmazza, amely a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Adattárá-

nak 2016. decemberi adatbázisa alapján készültek.  
A megkutatott készletek esetében az ábrázolás pontszerű, mivel csak a központi 

koordináták állnak rendelkezésre. 
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39. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület térségében  

működ  ásványbányák és a megkutatott ásványi  
nyersanyagkészletek áttekint  helyszínrajza 

 

35. táblázat. Mosonmagyaróvár vizsgálati területen és ő km-es körzetében működ  

ásványbányák tájékoztató adatai 

Tér-
képi 
szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terü-

lete 

km2 

Nyersanya

g 
Engedélyes 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Tevé-

kenység 

Engedély 

 

kezdete     vége 

Status 

Hely-

zete a 

terü-

leten 

1 601950 

Hegyeshalom I. 

(Hegyeshalmi Ka-

vicsbányaüzem) - 
kavics 

2,2 kavics 
HEKA Hegyeshalmi 

Kavicsbánya Zrt. 285112 507647 működ  
1980. 

01.15 

folya-

matos 

bányate-

lek 
belül 

2 602680 

Abda I. (Pilingeri 

homokos kavicsbá-

nya) - homok, kavics 

0,3 kavics 
Bakony Dolomit 

Bányászati Kft. 264026 536682 működ  
1982. 

11.19 

folya-

matos 
bányate-

lek 
kívül* 

3 602730 
Kapuvár I. - t zeg, 
lápföld 

2,6 
érett t zeg 

lápföld 

FLORASCA Környe-

zetgazdálkodási Kft. 262457 502812 működ  
1985. 

09.26 

folya-

matos 
bányate-

lek 
kívül* 

4 602760 
Csorna I. - t zeg, 
lápföld 

0,6 

rostos 

t zeg 
lápföld 

FLORASCA Környe-

zetgazdálkodási Kft. 259339 505118 szünetel  
1986. 

01.09 

folya-

matos 
bányate-

lek 
kívül* 

5 602990 
Öttevény I. - kavics, 

homok 
2,2 

homok 

kavics 

KÖKA K - és 
Kavicsbányászati Kft. 265438 535414 működ  

1988. 

12.16 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

6 603320 
Jánossomorja I. - 
kavics 

1,3 kavics 
ASDAG Kavicsbánya 

és Épít  Kft. 275836 506552 működ  
1992. 

05.06 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

7 603380 

Mosonmagyaróvár 
I. (Újudvar 
kavicsbányaüzem) - 
kavics 

0,5 kavics 

Lajta-Hanság 
Mez gazdasági, 
Termel , Keresked  
és Szolgáltató Zrt. 

280009 513036 működ  
1992. 

08.18 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

8 603420 
Mosonszolnok I. 

(Ártéri-dűl ) - kavics 
0,8 kavics 

HABAU Ipari és 
Kereskedelmi Kft. 

279504 508862 működ  
1992. 

12.11 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

9 603500 

Darnózseli I. (Kört-
vélyszeri-dűl i bá-

nya) - kavics, homok 

0,4 
kavics 

homok 

Lajta-Kavics Bá-

nyászati Kft. 281356 526651 működ  
1993. 

06.19 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 
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Tér-
képi 
szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terü-

lete 

km2 

Nyersanya

g 
Engedélyes 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Tevé-

kenység 

Engedély 

 

kezdete     vége 

Status 

Hely-

zete a 

terü-

leten 

10 603750 
Hegyeshalom II. (Új 
Tag dűl ) - kavics 

1,2 
homok 

kavics 

KÖKA K - és 
Kavicsbányászati Kft. 289223 506244 működ  

1994. 

07.22 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

11 604310 
B sárkány I. (Keleti 
Mórrét) - kavics 

0,6 kavics 
ASDAG Kavicsbánya 

és Épít  Kft. 264621 512409 működ  
1995. 

12.04 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

12 606480 
Halászi I. - homok, 

kavics 
1,1 

bányászati 
betonka-

vics vako-

ló homok 

Eaststone Ipari és 
Kereskedelmi Kft. 

286227 520812 működ  
1997. 

07.21 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

13 606490 
Gy rzámoly I. - 
homokos kavics 

0,4 
homok 

kavics 

KAVI-KO Kereskedel-

mi és Szolgáltató Kft. 265993 540325 működ  
1997. 

07.09 

folya-

matos 
bányate-

lek 
kívül* 

14 607910 
Mosonmagyaróvár 
III. - kavics 

0,2 kavics 

Kavicsbánya Móvár 
Bányaipari, 
Humusztermel  és 
Értékesít  Kft. 

284464 515251 működ  
1998. 

10.30 

2018.0

8.09 

konces-

sziós 
bányate-

lek 

belül 

15 608750 Levél I. - kavics 1,2 
homokos 

kavics 

Ing. Kotzian Kereske-

delmi és Ingatlan-

forgalmazó Kft. 
286481 512756 működ  

1999. 

12.31 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

16 608950 
Hegyeshalom III. 

(Csáktanya) - kavics 
2,5 kavics 

Híd 98 Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft. 286507 505301 működ  
2000. 

04.30 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

17 609110 
Kimle II. - kavics, 

homok 
1,6 

homok 

kavics 
BAMATO Kft. 274926 528076 működ  

2000. 

07.27 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

18 610030 
Ásványráró I. - 
homok, kavics 

0,1 
homok 

kavics 

AGRO-SZIGETKÖZ 
Kft. 

273862 537161 működ  
2001. 

07.09 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

19 611380 
Gy rzámoly II. - 
kavics 

0,1 

bányásza-

ti beton-

kavics 

közleke-

désépítési 
homok 

WESTONEX 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. 

269255 539579 működ  
2002. 

12.01 

folya-

matos 
bányate-

lek 
kívül* 

20 611920 
Mosonmagyaróvár 
IV. - kavics 

0,6 kavics 

Kavicsbánya Móvár 
Bányaipari, 
Humusztermel  és 
Értékesít  Kft. 

284883 515143 működ  
2003. 

12.03 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

21 612420 
Hegyeshalom IV. - 

kavics 
1,1 kavics 

KÖKA K - és 
Kavicsbányászati Kft. 287298 511299 

nincs 

MÜT 

2004. 

10.14 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

22 615110 
Mosonmagyaróvár 

V. - homokos kavics 
0,2 kavics 

TRIBERG General 

Kft. 
278058 515712 működ  

2015. 

11.06 

folya-

matos 
bányate-

lek 
belül 

23 725170 
B sárkány (02Őő/2 
hrsz.) - homok 

0,1 homok egyéni vállalkozó 264955 512737  
2016. 

04.21 

2020.0

4.21 

kutatási 
engedély 

belül 

24 726520 

Darnózseli 
(032/40,42-44 hrsz.) 

- homok, kavics 

0,3 

homok 

kavics 

homokos 

kavics 

kavicsos 

homok 

Lajta-Kavics Bá-

nyászati Kft. 281048 527045  
2016. 

11.06 

2020.1

1.06 

kutatási 
engedély 

belül 

* – a területen kívül, de annak ő km-es körzetén belül. 
 

36. táblázat. A Mosonmagyaróvár vizsgálati területen és 5 km-es körzetében megkutatott 
ásványi anyagkészletek tájékoztató adatai 

Térképi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 
(lel hely) Nyersanyag 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Helyzete 

a 

területen 

1 080300005 Kapuvár Kapuvár I. – t zeg, 
lápföld 

Kapuvár I. (Tétényihany) 

– t zeg és lápföld 

rostos t zeg, 
lápföld 

502665 262372 kívül* 

2 080300006 Kapuvár   
Hanság Ny-i med. I. 

részletes terület 
vegyes t zeg, 

lápföld 
503334 259892 kívül* 

3 080300009 Kapuvár   
Hanság Ny-i med. III. 

és VI. 
vegyes t zeg, 

lápföld 
503521 260472 kívül* 

4 080409006 Jánossomorja   
Jánossomorja 
(Kendergyár) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

505085 268912 belül 

5 080100008 Csorna   
Hanság NY-i med. III–
IX. és XI–XII. 

vegyes t zeg, 

lápföld 
505327 262093 kívül* 
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Térképi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 
(lel hely) Nyersanyag 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Helyzete 

a 

területen 

6 080409004 Jánossomorja   Hanság NY-i med. I–II. 
vegyes t zeg, 

lápföld 
508345 265609 belül 

7 080100007 Csorna   
Hanság NY-i med. 

Csorna I–II. RF. 

érett t zeg, 
lápföld 

509055 263139 kívül* 

8 080300007 Kapuvár   
Hanság NY-i med. II. 

és IV–V. 

vegyes t zeg, 
lápföld 

509393 263184 kívül* 

9 080100009 Csorna   

Hanság Ny-i med. 

Csorna X. és B sárkány 
I. 

vegyes t zeg, 
lápföld 

510269 264039 kívül* 

10 080103005 B sárkány   
B sárkány   (Szabad 

terület) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

511087 264581 belül 

11 080103003 B sárkány 
B sárkány I. (Keleti 

Mórrét) – kavics 

B sárkány I. (Keleti 

Mórrét dűl i) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

511749 264411 kívül* 

12 080409005 Jánossomorja   Hanság K-i med. III. 
vegyes t zeg, 

lápföld 
516100 268404 belül 

13 080412006 Lébény   Hanság K-i med. II–IX. 
vegyes t zeg, 

lápföld 
520922 268135 belül 

14 080412004 Lébény   

Lébény I. (Polgár 
Pintérhanyi) – t zeg és 
lápföld 

vegyes t zeg, 
lápföld 

521346 267473 belül 

15 080215102 Kunsziget   
Kunsziget I. (Csiszló) – 

kavics 

bányászati 
betonkavics 

533526 268253 belül 

16 080215001 Öttevény   
Öttevény II. (Alsó 
gyepföld) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

534016 266556 belül 

17 080215002 Öttevény 
Öttevény I. – kavics, 

homok 

Öttevény I. (Királyréti 
dűl ) – kavics, homok 

vakoló 
homok, 

bányászati 
betonkavics 

535404 265522 belül 

18 080215003 Öttevény   Öttevény szabad terület 

vakoló 
homok, 

bányászati 
betonkavics 

535449 265396 belül 

19 080201001 Abda 
Abda I. (Pillingér) – 

kavics 

Abda külterület Pilingér 
puszta 

bányászati 
betonkavics 

536555 263893 kívül* 

20 080201002 Abda Abda II. – kavics 
Abda Rendek-dűl  
(0167/14 hrsz) 

homokos 

kavics 
538258 263794 kívül* 

21 080209001 Gy rzámoly 
Gy rzámoly II. – 

kavics 

Gy rzámoly II. 
(Kopasz-dombi) kavics 

közlekedés-
építési 
homok, 

bányászati 
betonkavics 

539640 269244 kívül* 

22 080209003 Gy rzámoly   
Gy rzámoly-III.   

(078/40. hrsz.) - kavics 

bányászati 
betonkavics 

539764 264984 kívül* 

23 080209002 Gy rzámoly 
Gy rzámoly I. – 

homokos kavics 

Gy rzámoly I. (Papföld 
I - II.) - kavics, homok 

vakoló 
homok, 

bányászati 
betonkavics 

540267 266019 kívül* 

24 080208006 Gy rújfalu 
Gy rújfalu I. – 

kavics 

Gy rújfalu I. 
(Martonházi) - kavics 

bányászati 
betonkavics 

540275 264323 kívül* 

25 080200002 Gy r   
Mákos dűl  031Ő. hrsz. 
szabad terület 

vakoló 
homok, 

bányászati 
betonkavics 

540903 260694 kívül* 

26 080200001 Gy r   
Gy r II. (Mákos-dűl i 
bányaüzem) - kavics 

bányászati 
betonkavics 

540989 260694 kívül* 

27 080409201 Várbalog Várbalog I. – kavics 
Várbalog I. (Farkaskúti 
dűl ) - kavics, homok 

vakoló 
homok, 

bányászati 
betonkavics 

500170 279549 belül 

28 080407008 Hegyeshalom   
Hegyeshalom (Új csücs-

kös tag dűl ) kavics 
bányászati 

betonkavics 
504179 290116 belül 

29 080409003 Jánossomorja   01060.b-c. hrsz. 
bányászati 

betonkavics 
504298 272501 belül 
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Térképi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 
(lel hely) Nyersanyag 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Helyzete 

a 

területen 

30 080407005 Hegyeshalom   
Hegyeshalom III. 

(Csáktanya) - kavics 

bányászati 
betonkavics 

504995 286503 belül 

31 080409002 Jánossomorja   05/1. hrsz. 
bányászati 

betonkavics 
505645 273394 belül 

32 080407004 Hegyeshalom 
Hegyeshalom II. (Új 
tag dűl ) – kavics 

Hegyeshalom II. (Új 
tag dűl ) - kavics 

bányászati 
betonkavics 

506240 289203 belül 

33 080409101 Jánossomorja 
Jánossomorja I. – 

kavics 

Jánossomorja I. (Küls  
Szentpéteri földek dűl ) 
- kavics 

bányászati 
betonkavics 

506765 275907 belül 

34 080416001 Rajka   
Rajka    (058/31-32. 

hrsz.) kavics 

bányászati 
betonkavics 

507794 295619 belül 

35 080407002 Hegyeshalom 

Hegyeshalom I. 

(Hegyeshalmi 

Kavicsbánya üzem) 
– kavics 

Hegyeshalom I. 

(HEKA) - kavics 

bányászati 
betonkavics 

508025 285216 belül 

36 080414002 
Moson-

szolnok 

Mosonszolnok I. 

(Ártéri-dűl ) – 

kavics 

Mosonszolnok I. (Ártéri 
dűl ) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

509086 279990 belül 

37 080407006 Hegyeshalom   
Hegyeshalom    (Körül 
ásottak dűl ) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

509491 288049 belül 

38 080407007 Hegyeshalom 
Hegyeshalom IV. – 

kavics 

Hegyeshalom IV. (Ház 
dűl ) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

511183 287477 belül 

39 080411001 Levél Levél I. – kavics 
Levél I. (Kétvízköz 
dűl ) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

512854 286586 belül 

40 080400006 
Mosonma-

gyaróvár 

Mosonmagyaróvár I. 
(Újudvar kavics-
bányaüzem) – kavics 

Mosonmagyaróvár I. 
(Újudvar) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

513048 280017 belül 

41 080400009 
Mosonma-

gyaróvár   
Mosonmagyaróvár – 

(II. ütem) kavics 

bányászati 
betonkavics 

515106 284995 belül 

42 080404001 Dunakiliti   Dunakiliti 2/A. terület folyami 

betonkavics 
515114 297834 belül 

43 080400007 
Mosonma-

gyaróvár 
Mosonmagyaróvár 
III. – kavics 

Mosonmagyaróvár III. 
(Koncessziós terület) – 

kavics 

bányászati 
betonkavics 

515296 284545 belül 

44 080400008 
Mosonma-

gyaróvár 
Mosonmagyaróvár 
IV. – kavics 

Mosonmagyaróvár–IV.   

kavics 

bányászati 
betonkavics 

515573 284585 belül 

45 080400010 
Mosonma-

gyaróvár 
Mosonmagyaróvár 
V. – homokos kavics 

Mosonmagyaróvár 
külterület 

homokos 

kavics 
515725 278037 belül 

46 080414101 Újrónaf    Hanság K-i med. 
vegyes t zeg, 

lápföld 
516283 272310 belül 

47 080413004 Máriakálnok   
Kavicsbánya 082/1. 
hrsz. 

bányászati 
betonkavics 

518380 281757 belül 

48 080413003 Máriakálnok   Malom út 07ő/19. hrsz. bányászati 
betonkavics 

518829 281200 belül 

49 080400005 
Mosonma-

gyaróvár 
Mosonmagyaróvár 
II. – kavics 

Mosonmagyaróvár II. 
(Kálnok szegi dűl i) – 

kavics 

bányászati 
betonkavics 

519766 279938 belül 

50 080406003 Halászi Halászi I. – kavics, 

homok 

Halászi I. – kavics, 

homok 

vakoló 
homok, 

bányászati 
betonkavics 

520667 286088 belül 

51 080410004 Kimle   
Kimle I. (Cseregle 

dűl ) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

522932 276672 belül 

52 080405001 Dunasziget   
Dunasziget I. 

(Televény) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

523162 288687 belül 

53 080403001 Darnózseli 

Darnózseli I. 
(Körtvélyszeri-dűl i 
bánya) – kavics, 

homok 

Darnózseli I. (Erdei-

kert dűl ) – kavics, 

homok 

vakoló 
homok, 

bányászati 
betonkavics 

526557 281408 belül 

54 080412003 Lébény 

Lébény I. (Barátföldi 
kavicsbányaüzem) – 

kavics 

Lébény I. (Barátföld) – 

kavics 

bányászati 
betonkavics 

527276 272168 belül 
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Térképi 
szám 

Bányakód Település 
Bányatelek 

(ha van) 

Bányaterület neve 
(lel hely) Nyersanyag 

EOV 

X 

EOV 

Y 

Helyzete 

a 

területen 

55 080410005 Kimle 
Kimle II. – kavics, 

homok 

Kimle II. 

(Novákpuszta) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

527869 274796 belül 

56 080408001 Hédervár   
Hédervár I. (Pa-

rázsszegi dűl ) – kavics 

bányászati 
betonkavics 

529441 277412 belül 

57 080412102 Mecsér   
Malomgunyhó és 
Haraszt 0149/20. 

bányászati 
betonkavics 

533577 273489 belül 

58 080412101 Mecsér   
Völgysziget–Rócos 
0142/18. hrsz. 

vakoló 
homok 

533885 272563 belül 

59 080401001 Ásványráró 
Ásványráró I. – 

kavics, homok 

Ásványráró I.  (János-

majori) –  kavics, 

homok 

bányászati 
betonkavics 

537194 273923 kívül* 

60 080203001 Dunaszeg   
Dunaszeg I. (Feny s) – 

kavics 

bányászati 
betonkavics 

538222 270736 kívül* 

* – a területen kívül, de annak ő km-es körzetén belül. 
 

1.6. A területet, térrészt érint , a bányászati tevékenységre vonatkozó 
jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások 

 

A területet, térrészt érint , a bányászati tevékenységre vonatkozó jogszabályon alapuló 
tiltások, korlátozások alapját a Bányatörvény idézett bekezdései és a rendelkezései alapján 
megalkotott jogszabályok képezik. 

 

Biztonsági övezet és véd pillér 

32. § (1) A bányászati létesítmény, a k olaj, k olajtermék, földgáz, egyéb gáz- és gáztermék-

szállítóvezeték, valamint a földgáz, egyéb gáz- és gáztermék-elosztóvezeték, továbbá környe-

zetük védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét és 
a biztonsági övezetben érvényesítend  tilalmakat és korlátozásokat jogszabály állapítja meg. 
 

Fogalom-meghatározások 

Ő9.§ 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 
rendelkez  illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa el írt külön feltételek megtartásával 
szabad folytatni. Kivett helynek min sül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a 
közlekedési célt szolgáló terület, temet , vízfolyás vagy állóvíz medre, függ pálya vagy 
vezeték biztonsági, illetve véd övezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely 
forrás és kijelölt véd területe, véd erd , gyógy- és üdül hely véd övezete, a védett 
természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a 
honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a term föld, valamint amit 
jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak min sít.” 

A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági állásfoglalásukban 
írják el . 

Ő9.§ 2Ő. „Zárt terület”: Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal 
fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. 
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

2.1. A koncesszió tárgyát képez  ásványi nyersanyag teleptani vagy 
geotermikus energia földtani jellemz ire, kinyerhet ségére és várható 

mennyiségére vonatkozó adatok 

2.1.1. Szénhidrogén-földtani és teleptani jellemzők 

2.1.1.1. Mosonmagyaróvár terület szénhidrogén-földtani megismerése 

A Kisalföldön a korszerű k olajföldtani kutatás 1933-ban kezd dött meg Papp Simon 
vezetésével az EUROGASCO keretében. Az alapos földtani vizsgálatokat és geofizikai 
méréseket követ en a tágabb kisalföldi térségben az els  k olajkutató fúrásokat a vizsgálati 
területt l D-re, a Mihályi szerkezeten mélyítették 193ő–19Ő6 között, és felfedezték a 
Kisalföld kedvez tlen összetételű, magas CO2-tartalmú földgáz el fordulását. Néhány éves 
szünet után 19ő3-ban újraindult a kutatás: az 1960-as évekig jelent s területen végeztek 
geofizikai méréseket, és számos kutatófúrást mélyítettek (K RÖSSY 1987). 

Az 1933–19ŐŐ. évi regionális gravitációs mérések arra utaltak, hogy a mihályi szerkezet 
folytatása megtalálható Mosonszentjános (ma: Jánossomorja) térségében. 19ŐŐ-ben fúrták le 
Mihályitól ÉÉK-re az M–Ő kutat, hogy felderítsék az északi részmaximumot. A fúrás medd -

nek bizonyult. Kés bb kiderült, hogy a mosonszentjánosi szerkezetet egy DNy–ÉK irányú 
árok választja el a mihályi szerkezett l. A mosonszentjánosi szerkezet tet részén öt kisebb 
kiemelkedés mutatkozott, amelyeket az M–Ő fúráson kívül a Mos–1, –2 fúrásokkal is feltártak 
1971-ben; kimutatták, hogy a magasrög területén a badeni tengeri üledékek hiányoznak. A 
terület kutatását a közeli ausztriai Pátfalu (Podersdorf) fúrásaiban jelentkez  olajnyomok is 
indokolttá tették. Az M–Ő fúrás 2602–26ŐŐ m közötti magjában k olaj- és gáznyomokat ész-

leltek, ám ezeket a csövezés után nem sikerült megfelel en megvizsgálni. A Mos–1 és Mos–2 

fúrás figyelemre méltó szénhidrogénnyomokat nem talált, ezért a kutatást nem folytatták 
(K RÖSSY 1987). 

A Gy ri-medence nyugati részének nagyobb mélységeiben elhelyezked  k zetek feltárá-

sára volt hivatott a B sárkány B –1 fúrás, amelyet 1969-ben fejeztek be (K RÖSSY 1987). Ez 

a fúrás is medd nek bizonyult (MBFSZ adatszolgáltatás). 
A vizsgálati terület keleti része a Szlovákiába áthúzódó Gy ri-süllyedék térségére esik. Ez 

a Kisalföld legmélyebb része, a kainozoos medencealjzat itt ismeretlen, vagy nem megfelel -

en értékelhet  (HAAS, BUDAI szerk. et al. 201Ő), és több mint 8000 m mélységben található. E 
mélyebb medencerészre tűzték ki a 2Ő00 m talpmélységű Lébény–2 fúrást (1981), amely a 
vizsgálati terület DK-i részén mélyült, és fiatalabb pannóniai képz dményekben állt le; 
szénhidrogénekkel kapcsolatos információkat e fúrás sem szolgáltatott. 

A vizsgálati területen a Mosonszolnok–rajkai terület felderít  kutatása az 1970-es években 
indult. A kutatástól 1,ő Mt földtani CH–vagyon megismerését remélték (TORMÁSSY 1980). A 

kutatást indokolták az ausztriai Monostortétény (Tadten) és Pomogy (Pamhagen) fúrásokban 
talált földgáznyomok is. E kutatás során mélyítették le a Mosonszolnok Msz–1 (1976), Rajka 

Raj–1 (1976) és Mosonszolnok Msz–2 (1977) fúrásokat, amelyek célja a neogén átfúrása és a 
medencealjzat feltárása is volt. Mivel mindhárom fúrás medd nek bizonyult, a fúrásos kutatás 
folytatását a szeizmikus adatok újraértékelésének elvégzéséig, illetve a részletez  felmérésig 
nem tartották indokoltnak. Az Msz–1 fúrással megkutatott gravitációs–szeizmikus maximu-

mon kívül az aljzatfelszín szeizmikus mélységtérképen Mosonszolnok térségében további 
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három, –2350 m, –2900 m és –3350 m mélységszinten záródó maximum mutatkozott, ame-

lyek pontosítását a jöv  feladatai közé sorolták (TORMÁSSY 1980, K RÖSSY 1987). 

KÖRÖSSY (1987) munkájában olvashatunk egy 1976-ban Mosonmagyaróváron a Mez -

gazdasági Akadémia területén mélyült, 1996 m mélységű fúrásról is, amelyben 1990 m-b l, 
pannóniai képz dményekb l néhány liter k olaj jelentkezésér l tesznek említést. E fúrást nem 

sikerült beazonosítani (Mosonmagyaróváron két 2000 m-es talpmélységű fúrás ismert, a B–
123 és a K–136). 

A Kisalföldön, a vizsgálati terület tágabb környezetében az utóbbi évtizedben a Magyar 
Horizont Energia Kft. végzett szénhidrogén-kutatást. 200ő-ben szerzett jogot a Kisalföld-I., 

illetve Kisalföld-II. terület kutatására. Az évek során a bányavállalkozó egyes területrészek 
leválasztása és visszaadása mellett döntött, mígnem 2013 nyarán mindkét terület kutatási 
jogáról lemondott. Ebben az id szakban a Kisalföld-II. területen, Tétt l mintegy 7 km-re 

DNy-ra lemélyítették a HHE-Csíkvánd–1 fúrást (2009) és Tétt l mintegy 11 km-re DNy-ra a 

HHE-Malomsok–1 fúrást (2012), amelyek medd nek bizonyultak. 
 

2.1.1.2. Mosonmagyaróvár terület szénhidrogén-földtani rendszere  

A vizsgálati területen szénhidrogén el fordulás egyel re nem ismert. Ezért ebben a fejezet-
ben rövid áttekintést adunk a koncesszióra javasolt területen, illetve 5 km-es körzetén kívül 
es , legközelebbi el fordulásokról. 
 

Szénhidrogén anyak zetek 

A vizsgálati területen a kainozoos medencekitölt  üledékek közvetlenül települnek a 
kristályos alaphegység lepusztult felszínére. Következésképpen a szénhidrogén keletkezésére 
és vándorlására e fiatal üledékekb l lehet számítani.  

A vizsgálati terület tágabb térségében anyak zetként a középs - és kés -miocén (badeni és 
szarmata–alsó-pannóniai finomszemű sziliciklasztos k zetek jöhetnek számításba. A neogén 
k zetek legmagasabb TOC értékkel a Mihályi hátság területén rendelkeznek. A Mihályi-
hátság keleti szegélyén mélyített M–28 fúrás 2ő00 m mélység alatt települ  badeni–szarmata 

pélitjeib l 1–2%, s t 3% körüli értékek is ismertek (MATTICK et al. 1996). A nagy mélységbe 
eltemet dött k zetek TOC értéke alacsonyabb, szerves széntartalmuk mindössze 0,ő% körül 
van (MATTICK et al. 1996). Alacsony értékek ismertek pl. a vizsgálati terület D-i határánál 
elhelyezked  B sárkány B –1 fúrásból is (CLAYTON et al. 1989). A kés -miocénben illetve 
azt követ en végbement süllyedés eredményeként ezek a k zetek a medence mélyzónáiban 

részben az olaj-, részben a gázképz dés zónájában helyezkednek el (pl. a vizsgálati területt l 
DDNy-ra lév  Csapodi-árokban). Következésképpen szénhidrogént generálhattak, és a 
szénhidrogén számára a differenciális poszt-rift süllyedés következtében kialakult törések 
migrációs útvonalakat biztosíthattak az aljzatkiemelkedések és az azok feletti boltozatok, ill. a 
kiemelkedések szárnyain kiékel d  durvatörmelékes rétegek felé. A vizsgálati területt l D-re 

a Kisalföldön megismert kisebb telepek alátámasztják ennek a szénhidrogén-rendszernek a 

jelenlétét (UHRIN, KOVÁCS in KOVÁCS szerk. 2013). A prepannóniai miocén üledékek, azaz a 
potenciális anyak zetek jelent s része durvatörmelékes, porozitásuk a Kisalföldön nagyobb, 
mint a megfelel  alföldi k zeteké, mert a Kisalföld az Alpokból és Kárpátokból lepusztuló 
durvatörmelék akkumulációs színtere volt. E durvatörmelékes rétegsort f ként szárazföldi–
partközeli, oxigéndús környezetben lerakódott üledékek alkotják. Tehát feltételezhet , hogy a 
durvatörmelék nagyobb részaránya miatt kevésbé dúsulhatott fel a szerves anyag, mint a 
Pannon-medence „éhez ” részein, azaz gyenge min ségű anyak zetekkel kell számolni 
(K RÖSSY 1987, MATTICK et al. 1996). Feltételezhet , hogy a kisalföldi CO2-vagyon sem 
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ezekb l az anyak zetekb l, hanem a fels -ausztroalpi aljzat paleozoos karbonátjainak meta-

morfózisa eredményeként szabadult fel (UHRIN, KOVÁCS in KOVÁCS szerk. 2013). 

 

Migráció 

A vizsgálati terület környezetében a feltételezett migráció els sorban az ópaleozoos aljzat 
és a miocén összlet közötti diszkordanciafelszín mentén mehetett végbe.  

A koncesszióra javasolt területt l DDNy-ra kialakult csapdákban történ  felhalmozódás a 
Csapodi-árok fel l történhetett, laterális migrációval, az emelked  felszínen (BOKOR et al. 1990). 

A Tét és Pásztori el fordulások szénhidrogénjei a kenyeri vagy a gy ri mélyzóna területé-

r l származhatnak. A Dunántúli-középhegység és a Kisalföld határán kialakult el fordulá-

soknál (Celldömölk, Tét) a csapdák feltölt dése a peremek felé irányuló migrációval követ-
kezhetett be. 

A kés -miocénben, illetve azt követ en nagyobb mélységbe került k zetek által generált 
szénhidrogének a differenciális poszt-rift süllyedés következtében kialakult törések mentén az 
aljzatkiemelkedések és az azok feletti boltozatok felé, illetve a kiemelkedések szárnyain 
kiékel d  durvatörmelékes rétegek felé migrálhattak. 
 

Tárolók zetek 

Mivel a vizsgálati területen el fordulások eddig nem ismertek, itt a számításba vehet  
tárolók zeteket említjük meg. 

A f  tárolók zetek els sorban a neogén, els sorban pannóniai homokkövek (Szolnoki Formá-

ció és Újfalui Homokk  Formáció). Számításba vehet k az Algy i Formáció homokk  testjei is és 
a pannóniai báziskonglomerátum (Békési Formáció); a pannóniainál id sebb tárolók zetek 
esetében leginkább a Szilágyi Agyagmárga Formáció homokos kifejl déseivel illetve a badeni 

lithothamniumos összlet (Lajtai Mészk  Formáció) képz dményeivel számolhatunk. 

 

Zárók zetek 

Zárók zetnek tekinthet k a tárolóképz dmények fekv jében és fed jében települ , hidro-

sztatikus nyomásviszonyok mellett impermeábilis agyagok, agyagmárgák. 
Zárók zetek lehetnek a pannóniai alján lerakódott nyíltvízi márgák, mészmárgák (Endr di 

Márga Formáció). A badeni lithothamniumos összletben (Lajtai Mészk  Formáció) és az 
alsó-pannóniai homokk ben kialakult el fordulások vertikális zárását a fed  impermeábilis 
pannóniai rétegek, laterális lehatárolását litológiai változás vagy tektonikai elemek teszik 
lehet vé. Zárók zetként viselkednek a pannóniai szekvenciákon belül a homokk  rétegeket 
elválasztó, akár néhány m vastagságú agyagmárgák, impermeábilis k zettestek is. 
 

Csapdázódás 

A kisalföldi medence poszt-rift szerkezetfejl dése nem lehetett kedvez  a csapdaképz dés 
számára: összességében a területen nincsenek olyan jelent sebb kiemelt zónák, blokkok, 

melyek szerkezeti záródásokat alakíthattak volna ki. A Gy r–Kenyeri-árok fel l a peremek 
irányába folyamatosan emelked , kibillentett (a Dunántúli-középhegység szegélyén már 
invertált) rétegsorok fordulnak el . A záródó szerkezetek hiánya miatt nem halmozódhatott 
fel számottev  mennyiségű szénhidrogén a potenciálisan jó porozitású aljzatbeli karbonátok-

ban sem (UHRIN, KOVÁCS in KOVÁCS szerk. 2013). Pl. a Kisalföld DK-i, mezozoos aljzatú 
része a szénhidrogén-képz dés szempontjából egyik legkedvez bb terület, ennek nagy részén 
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azonban DK felé nyitott szerkezetek találhatók, amelyek lehet vé tehették a szénhidrogének 
nagy részének eltávozását (K RÖSSY 1987). 

A mosonszentjánosi terület esetében K RÖSSY (1987) úgy véli, hogy bár a magasrög 
fúrással is megvizsgált része medd , a környez  területeken, illetve a mélyebb medencerészek 
oldalain kiékel d  övek és más, felhalmozódásra alkalmas szerkezetek jelenléte elképzelhet . 

Az alábbiakban vázlatosan áttekintjük a vizsgálati területen, illetve 5 km-es körzetén kívül 
es , legközelebbi el fordulások esetében megismert csapdákat. 

A Mihályi–Répcelak el fordulás területén az ópaleozoos rétegsor tet része együtt a fels -

miocén (alsó-pannóniai) báziskonglomerátummal (Békési Formáció) halmaztelepet képez, a 
csapda típusa: ópaleozoos–fels -miocén diszkordanciafelszínhez kapcsolódó sztratigráfiai 
csapda. Az alsó- és fels -pannóniai homokk rétegekben a nyersanyag álboltozatokban kiala-

kult k zettani csapdákban halmozódott fel (VÖLGYI et al. 1985). 

A Pásztori CO2 rétegtelep (3. sz. telep) csapdázódása a vulkáni mag (Pásztori Trachit For-

máció) felett kialakult álboltozatos fels -pannóniai homokk rétegben található (VÖLGYI et al. 

1985, JUHÁSZ, KUMMER szerk. 1997). 

A Tét–3 CH-gáz sztratigráfiailag és litológiailag árnyékolt csapdában halmozódott fel 
(JUHÁSZ, KUMMER szerk. 1997). A Tét–5 szint a Pásztori Trachit Formáció tet részében, 
k zettanilag zárt csapdában található, ahol szárazgáz halmozódott fel. A Tét–6 nedvesgáz te-

lep badeni összletben (badeni agyagmárga, homokk  és trachit: Bádeni–Szilágyi Agyagmárga 
Formáció valamint Pásztori Trachit Formáció), litológiailag zárt csapdában alakult ki 
(BERNÁTH Z.-NÉ et al. 1989). 

 

2.1.1.3. Teleptani viszonyok 

A vizsgálati területen és ő km-rel kiterjesztett körzetében hazánk területén eddig nem talál-
tak szénhidrogén vagy CO2-gáz el fordulást (40. ábra). 

A vizsgálati területhez legközelebb – t le D-re mintegy 20 km-re – a Mihályi–Répcelak CO2-

el fordulás, a Pásztori CH- és CO2-gáz el fordulás, valamint a Tét és Tét–3 földgáz el fordulás 
található (40. ábra). Jelen munkában ezekr l az el fordulásokról adunk rövid áttekintést. 

 
40. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület és a tágabb környezetében  

elhelyezked  hazai szénhidrogén és CO2-gáz el fordulások 
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1. Mihályi–Répcelak CO2-gáz el fordulás  
Az el fordulás Mihályi és Kisfalud térségében található, és az M–1 fúrás tárta fel 193ő-

ben. Négy tároló szinttáj ismert. Az el fordulás területén 1. az aljzati szintben ópaleozoos–
fels -miocén diszkordanciafelszínhez kapcsolódó sztratigráfiai-morfológiai csapdában hal-
maztelep alakult ki (Mihályi Medencealjzat és Répcelak Medencealjzat szint/telep); 2. miocén 
mészhomokk ben (Lajtai Mészk  Formáció) rétegtani változáshoz kapcsolódóan kialakult 
csapdában ismerünk rétegtelepet (Répcelak Miocén telep); 3. Az alsó-pannóniai homokk ben 
(Szolnoki? Formáció) litológiailag zárt csapdákban rétegtelepek (Mihályi Alsópannon I, IIA 

és IIB telep, valamint Répcelak Alsópannon I–VII telep) alakultak ki; Ő. A fels -pannóniai 

agyagos homokk ben (Újfalui Homokk  Formáció) litológiailag zárt csapdákban rétegtelepek 
(Mihályi Fels pannon I–X telepek, a VII. szintben 2 db (A és B) telep, továbbá Répcelak 
Fels pannon I. telep) váltak ismertté.  

 

2. Pásztori szénhidrogén- és CO2-gáz-el fordulás 

A Pásztori lel helyet 1966-ban fedezték fel a Pá–1 fúrással. A fels -pannóniai homokk -

ben CO2-rétegtelep ismert. A nyersanyag akkumulációja a vulkáni mag (Pásztori Trachit 
Formáció) felett kialakult pannóniai álboltozatban ment végbe (VÖLGYI et al. 1985, JUHÁSZ, 

KUMMER szerk. 1997). 

 

3. Tét–3 szénhidrogéngáz-el fordulás 

A téti területen két lépcs ben végezték a kutatást. Az 1960-as évek közepén a Tét–1 és –2 

fúrások még kutatási program nélkül mélyültek; mindkett  medd  lett. A kés bbiekben a 
„Vaszar környékének felderít  kutatási programja” keretében fúrták le a produktív Tét–3 fú-

rást, valamint a Tét–4,–ő, és –6 kutakat. 

Az ipari értékű CH-gáztelepet 1983-ban a Tét–3 fúrás tárta fel badeni homokk ben 
(BERNÁTH Z.-NÉ et al. 1989), amely az MFGI GeoBank fúrás-átértékelési adatai szerint a 
Bádeni Formációnak felel meg.  

 

Ő. Tét szénhidrogéngáz-el fordulás 

Az 1983–84-ben mélyített Tét–ő fúrás a miocén sorozatban egyrészt a 28ő6–3073 m között 
átfúrt vulkanit (Pásztori Trachit Formáció) tet részéb l kis mennyiségű CH-gáz termelést 
adott, másrészt a 3Ő1ő–3ŐŐ8 m közötti badeni homokk csíkos márgából folyamatos gáz-

szivárgás jött. A Tét–ő kúttól nem messze mélyített Tét–6 kút (1986) a badeni rétegsorban állt 
le; 3300–3800 m közötti badeni szakasz égethet  kevertgázt eredményezett (BERNÁTH Z.-NÉ 

et al. 1989). 

Fontos kiemelni, hogy a Duna-medence É-i részén („Northern Danube Basin” területén) a 
Mosonmagyaróvár vizsgálati terület szomszédságában, a Kisalföld Szlovákiába átnyúló 
területén az országhatár mellett, kis mennyiségű kondenzátum vált ismertté az FGČ1–Čilistov 
fúrásban (41. ábra), (HRUŠECKÝ et al. 1996, MILIČKA et al. 1996, 2015). MILIČKA et al. (2015) 

szerint a Duna-medence szlovákiai részének jelent s szénhidrogén felhalmozódásai még 
jórészt felfedezetlenek. 
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41. ábra. Szénhidrogén generálási zónák, földgáz felhalmozódások és k olaj nyomok 

a Kisalföld É-i folytatását képez  „Northern Danube Basin” területén 

A magyar–osztrák–szlovák határ közelében (pirossal bekarikázva) látható  
az FGČ1–Čilistov fúrás (MILIČKA et al. 201ő nyomán) 

2.1.2. Mosonmagyaróvár terület szénhidrogénvagyona 

2.1.2.1. A vizsgálati területen feltárt szénhidrogénvagyon 

A szénhidrogén-kutatás tényleges, illetve várható eredményét tükrözi a feltárt, illetve 
reménybeli vagyon számítása, becslése. Az ásványvagyon mennyiségi osztályozására vonat-
kozó fogalmakat a tanulmányban a Bányatörvény alapján értelmeztük (lásd: 2.1.2.3. fejezet). 

Mosonmagyaróvár terület tágabb környezetében, a Kisalföldön felfedezett szénhidrogén 
el fordulások (40. ábra) kezdeti földtani vagyonát a 37. táblázat mutatja be. 

 
37. táblázat. A Kisalföld területe szénhidrogén-el fordulásainak kezdeti földtani földgázvagyona 

(MBFH 2016. január 1-i állapot) 
Mez  Bányatelek Felfedez  

fúrás 

Felfedezés 
éve 

Telepek 

száma 

Földtani 
szénhidrogén
-gáz (Mm3) 

Földtani 
széndioxid-

gáz (Mm3) 

Földtani 
nitrogéngáz 

(Mm3) 

Celldömölk-ÉNy nincs Cell.ÉNy–1 1986 1 44,3 3,2 6,1 

Hegyfalu nincs Hegy–1 1989 1 1,1 222,3 1,9 

Ikervár nincs Ike–1 1962 4 67,1 7,2 59,8 

Mihályi Mihályi II. – 

széndioxid 

M–1 1935 15 234,1 7578,5 58,7 

Mihályi-Dél nincs M–D–1 1989 1 12,0 86,5 7,1 

Répcelak Répcelak II. – földgáz, 
széndioxid, gáztároló 

M–6 1962 10 232,2 4289,0 119,8 

Répcelak-kevert 

gáz 

Répcelak II. – földgáz, 
széndioxid, gáztároló 

M–5/a 1946 2 315,2 990,0 129,1 

Ölb  Ölb  I. – széndioxid, 
földgáz 

Öl–1 1964 1 125,2 4214,8 98,1 

Pásztori nincs Pá–1 1966 3 25,1 796,7 14,3 

Tét–3. Csikvánd I. – földgáz Tét–3 1983 1 223,2 21,9 19,9 

Tét–5. nincs Tét–5 1984 1 13,3 0,1 1,0 

Tét–6.  nincs Té–t6 1986 1 29,9 19,5 1,0 

Uraiújfalu Répcelak II. – földgáz, 
széndioxid, gáztároló 

M–12 1941 10 302,6 39,4 103,6 

Összesen: 1625,3 18269,0 620,4 
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2.1.2.2. Mosonmagyaróvár terület reménybeli szénhidrogénvagyona 

A még fel nem fedezett szénhidrogén-mennyiség becslését elvégeztük az értékelt terület 
szénhidrogén-földtani adottságaiból kiindulva térfogatgenetikai módszerrel, illetve a már 
felfedezett vagyon el fordulásainak mennyiségi eloszlását értékelve is. A térfogatgenetikai 
számításhoz a feltételezett szénhidrogén-generáló anyak zetek területi elterjedését, vastagsá-

gát, szervesanyag-tartalmát, érettségét, a migrációt, a felhalmozódás hatékonyságát, a kiter-
melhet ség arányát szükséges becsülni. Az eredmény értékelésénél figyelembe kell venni, 
hogy a bemen  paraméterek konkrét, valóságos értékét nem ismerjük, azok valószínűségi 
változókként foghatók fel. A becslés bizonytalansággal terhelt, ugyanakkor a bemen  paramé-

terek alkalmas megválasztásával tájékozódhatunk a várható szénhidrogénvagyon nagyság-

rendjér l (SCHMOKER 1994). Az ún. biogén gázok keletkezett mennyiségét ez a becslés nem 
tartalmazza. 

Mosonmagyaróvár területen a 2.1.1 fejezetben ismertetett szénhidrogén-földtani ismeretek 

alapján els sorban földgáz-el fordulások felfedezése várható. A legfontosabb ismert anya-

k zetek a középs - és fels -miocén mélyvízi márgák, a képz dmények által generálható 
földgáz várható mennyiségére végeztünk egy egyszerű térfogat-genetikai alapú becslést a 38. 

táblázatban feltüntetett paraméterekkel.  
 

38. táblázat. Reménybeli szénhidrogénvagyon becslése a Mosonmagyaróvár területre 

A Mosonmagyaróvár Mérték- 

egység 
Számítás Min Közép Max 

 
Anyak zet kora 

  
miocén 

B Az anyak zetek szerves anyagának térfogata 

B1 Az anyak zet(ek) elterjedési területe km2 (106m2) 
 

200 300 400 

B2 Össz. effektív anyak zetvastagság  m 
 

100 150 200 

B3 TOC (teljes szerves széntartalom) súly%/100 
 

0,005 0,0075 0,01 

B4 OTOC/TOC (eredeti/jelenlegi TOC) %/100 
 

1 1 1 

B5 
OTOC (eredeti teljes szerves 

széntartalom) 106 m3 B1×B2×B3×B4 100 337,5 800 

D Migrált és felhalmozódott földgáz térfogata 

D1 Nettó generált földgáz arány %/100 %OTOC/100 0,050 0,075 0,100 

D2 
Migráció és felhalmozódás 
hatékonysága 

%/100 %D1/100 0,050 0,075 0,100 

D3 Földgáz térfogata (standard, felszín) 106 m3 B5×D1×D2×3025 756,3 5742,8 24200,0 

 
Kitermelhet  földgázmennyiség 

D4 Kihozatal (földgáz) %/100 adott 0,30 0,40 0,50 

D5 
Földgáz térfogata (standard, felszín) 
kitermelhet  

106 m3 D3×D4 226,9 2297,1 12100,0 

D6 Korábban felfedezett földtani vagyon 106 m3 adott 0,0 0,0 0,0 

D7 
Korábban felfedezett kitermelhet  
vagyon 

106 m3 adott 0,0 0,0 0,0 

D8 Reménybeli földtani földgáz 106 m3 D3–D6 756,3 5742,8 24200,0 

D9 Reménybeli kitermelhet  földgáz 106 m3 D8×D4 226,9 2297,1 12100,0 

 

A táblázatba foglalt értékek alapján valószínűségi alapú becsléssel, Monte Carlo-módszer-
rel is meghatároztuk a reménybeli vagyon értékét (42. ábra).  
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42. ábra. Mosonmagyaróvár terület miocén mélyvízi márgákra térfogatgenetikai  

becsléssel számolt reménybeli kitermelhet  földgázvagyonának valószínűségeloszlása 

A valószínűségeloszlás P90 értékéhez tartozó mennyiség 1,Ő milliárd m3, a Pő0 értékhez 
2,6 milliárd m3, a P10 értékhez Ő,ő milliárd m3

 reménybeli kitermelhet  földgázvagyon 
adódik. 

A fent becsült perspektivikus vagyon értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a migrált 
és felhalmozódott szénhidrogének jelent s része halmozódhatott fel kis területi kiterjedésű 
csapdákban, diszkordanciafelszíneken, amelyek a migráció szempontjából kitüntetett felüle-

tek. A migrációs áramlási pályák mentén jelent s számú, a jelenlegi geofizikai módszerekkel 
elérhet  felbontóképesség határa alá es  szénhidrogén-el fordulás létezhet. A tanulmányban 
jelzett, behatárolt kutatási id szakban, a ma ismert kutatási és termelési technológiai ismere-

tek és gazdaságossági megfontolások alapján a térfogatgenetikai becsléssel meghatározott 
reménybeli vagyon kb. negyedrésze tartható reálisan kitermelhet nek. 

Az MBFSZ szénhidrogénvagyon-nyilvántartásának adataiból elvégeztük a Kisalföld 
területére es  el fordulások mez nkénti leválogatását. A feltárt vagyon eloszlása, a felfedezés 
dátuma szerinti sorba rendezés alapján kapott grafikon alkalmat adhat a még fel nem fedezett 
el fordulások méretének becsléséhez.  

A területen k olaj-el fordulás nem ismert. A vizsgálati területr l és környezetéb l 13 
földgáz-el fordulás adatait vettük figyelembe, melyek kezdeti kitermelhet  vagyona szerepel 
a 43. ábra diagramján. A terület kiterjedése, megkutatottsága, szénhidrogén-földtani adottsá-

gai alapján 10–100 millió m3
 vagyonú hagyományos szénhidrogén-, földgáz-el fordulások 

felfedezése várható kisebb szerkezeti, illetve litológiai/sztratigráfiai csapdákban. Kutatási 
kockázatot az anyak zet képz dmények kiterjedése, min sége, a migráció lehet sége, a 
migrációs útvonalba es , gazdaságosság szempontjából megfelel  méretű, alkalmas tároló-

paraméterekkel rendelkez  csapdaszerkezet kialakulása, felfedezhet sége jelent. 
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43. ábra. A Kisalföld területén már felfedezett földgáz-el fordulások  

kitermelhet  szénhidrogén, és szén-dioxid földgáz vagyona 

a nitrogéngáz mennyisége (millió m3
) a felfedezés id pontjai szerinti sorrendben. 

2.1.2.3. Az ásványvagyon mennyiségére vonatkozó fogalmak 

A vizsgálati terület szénhidrogénvagyonával kapcsolatos kifejezéseket a Bányatörvény ide 
vonatkozó, Ő9. §-a szerint alkalmaztuk. A fogalmak az alábbiak: 

– „Ásványvagyon”: az ásványi nyersanyagoknak azon része, amelynek mennyiségét és 
min ségét földtani, valamint bányaműszaki és -gazdasági szempontok alapján becslés-

sel vagy számítással határozzák meg. 
– „Kutatási terület”: a vizsgálati szerz désben vagy a kutatási jogot adományozó határo-

zatban meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására körül-
határolt terület. 

– „Lel hely”: az ásványi nyersanyagok természetes el fordulásának helye (pl. réteg, 
telep, lerakódás). 

– „Földtani ásványvagyon”: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes 
mennyisége, amelyet az adott ásványi nyersanyagra jellemz  paraméterekkel (számba-

vételi kondíciókkal) – műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül – határoznak 
meg. 

– „Kitermelhet  ásványvagyon”: a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a 
pillérekben (határpillér, véd pillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudomá-

nyos–technikai fejlettségi szinten kitermelhet  része. 
A törvény végrehajtási rendelete 3Ő. §-a alkalmazásában: 

– „Mez ”: a szénhidrogéntelepek termeltetésével kapcsolatos bányaüzemi fogalom. Egy 
vagy több hidrodinamikai kapcsolatban nem álló szénhidrogéntároló-réteget vagy 
telepet tartalmazó földtani térség külszíni vetülete. 

A Bányatörvényben nem definiált fogalom: 
– „Reménybeli vagyon”: földtani meggondolások alapján feltételezett vagyon, melyet 

konkrét földtani kutatások még nem igazoltak, de meglétük közvetett földtani ismere-

tek alapján valószínűsíthet  (= prognosztikus vagyon). 
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2.2. A várható kutatási és termelési módszerek valamint a bányászati 
tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák 

bemutatása 

2.2.1. Felszíni mérések 

A szénhidrogén-kutatás legnagyobb anyagi ráfordítással járó része a kutatófúrás lemélyíté-

se, ezért a fúráspont helyének kijelölését jelent s felszíni geológiai és geofizikai információ-

gyűjtés, mérés és értelmezés el zi meg. A felszín alatti térrész megismerésének lehet ségét a 
már korábban meglev  adatok és mérések rendszerezése, felszíni geológiai térképezés és 
különböz  geofizikai módszerekkel történ  mérések eredményeinek értelmezése biztosítja. A 
szénhidrogén-kutató szakemberek napjainkban dönt en a szeizmikus mérési eredményekre 
támaszkodva jelölik ki a potenciális tároló szerkezeteket. A 2D szeizmika a mérési vonal 
alatti térrészt mutatja meg szelvényszerűen, a 3D szeizmikus mérések eredményei alapján a 
felmért terület alatti térrész tetsz leges szeletekben jeleníthet  meg. 

A terepi szeizmikus mérés során ún. forráspontokban rezgést idéznek el , a földkéreg bels  
határfelületeir l visszaérkez  jeleket geofonpontokon elhelyezett műszerek érzékelik és a 
több ezer csatorna (korszerű 3D mérés esetén) jeleit rögzítik. A nyomáshullám el idézésére 
fúrólyukakban kisenergiájú robbantást végeznek, vagy gépjárműre szerelt vibrátor alkalmazá-

sával keltenek rezgést. A mérés kivitelezéséhez ezért esetenként jelent s terepi felvonulás 
szükséges, alkalmanként több tíz ember, gépjárművek, jelz eszközök, kábelek, mér eszközök 
és robbanóanyag kijuttatása történik meg a mérési területre. A mérés során el idézett terület-
károsítás (taposás, robbantólyukak mélyítése, rezgés, zaj) mértéke a területhasználat jellegét l 

függ, melyet engedélyeztetési eljárásban kell meghatározni. A szeizmikus kutatás mellett a 
gravitációs, mágneses, geoelektromos, magnetotellurikus felszíni, illetve légi geofizikai méré-

sek eredményeit is beépítik a vizsgált területr l kialakított földtani ismeretanyagba. Ez utóbbi 
mérések végzése minimális, vagy semmilyen környezeti kárral nem jár, viszont ezek felbontá-

sa egy részletez  fázisú kutatás során nem elégséges. 
 

2.2.2. Fúrási, kútvizsgálati, kútkiképzési technológiák 

Az elvégzett geofizikai mérések eredményei alapján jelölik ki azokat a pontokat, ahol 
indokolt a kutatófúrások lemélyítése. Az olajiparban általában a rotary fúrási eljárások 
használatosak, amelyek nagy gépi teljesítményű, öblítéses forgó fúrások (ALLIQUANDER 

1968). Az öblít közeg általában öblít iszap vagy haböblítés, de lehet légöblítés is. F  felada-

ta, hogy védje a lyukfalat omlásveszély ellen. Ezzel a módszerrel akár 10 000 méter mélység 
is elérhet , de a legmélyebb magyarországi fúrás alig haladja meg a 6000 m-t (Makó M–7; 

6085 m). 

A rotary fúróberendezések (44. ábra) általános felépítése: 
– torony és alépítmény, 
– energiaforrás, meghajtás, 
– emel  berendezés részei, 
– forgató berendezések, 
– öblít  berendezések, 
– fúrólyuk vizsgálati és ellen rz  (well control) eszközök, 
– csövek és cs kezel  berendezések, 
– fúrófej, 
– ment szerszámok. 
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44. ábra. A rotary típusú fúrási eljárás berendezései 

A fúróberendezés energiaforrása bels  égésű motor vagy turbina. 
Az olyan fúróberendezést, amelynél az egy vagy több bels  égésű motorral el állított 

energiát a felhasználás helyére láncokkal, lánckerekekkel, kuplungokkal, váltóval juttatjuk el, 
mechanikus fúróberendezésnek nevezzük. Azt a fúróberendezést, amelynél az energia eljutta-

tása a fogyasztókhoz villamos úton történik (generátor, vezérl  rendszer, villamos motorok), 
diesel–elektromos fúróberendezésnek nevezzük. 

A fúró forgatásának másik módszere a fúróturbinával való meghajtás. Ennél a megoldásnál 
a meghajtó turbina közvetlenül a fúró fölött helyezkedik el. Az öblít folyadék segítségével a 
turbinát a hidraulikus nyomás forgatja. Ezt a módszert különösen a lyukferdítéseknél hasz-

nálják. 
A fúrótorony, vagy fúróárboc egy függ leges irányban működ  csigarendszerrel ellátott 

nagy teherbírású daru, amely azért olyan magas, hogy abban a fúró cseréjéhez szükséges ki-
építéskor, (a fúrórudazat kihúzásakor) a munkafolyamat meggyorsítása céljából egyszerre 
több (2–3 db) egymásba csavart acél fúrórudat ki lehessen támasztani. A fúrás során a meg-

hajtómotorok segítségével a felszínen forgatják az acélcs  fúrórudazatot, amely meghatáro-

zott terheléssel egyre mélyebbre hatol. Számos fúrófej típus és változat áll rendelkezésre a 
fúrólyuk-mélyítéshez és egyéb kútmunkálathoz. A fúrófej kiválasztására többnyire az átfú-

randó k zetrétegek k zetfizikai jellemz in és a konkrét munkafázis által megkívánt célon 
alapul. A fúrófejek (45. ábra) rendeltetésük szerint három csoportra oszthatók: 

– teljes szelvényű fúrók 

– magfúrók: a k zetet csak egy körgyűrű mentén fúrják ki, 
– különleges fúrók: kisegít  munkákhoz alkalmazott fúrófajták (pl. felb vítés, ferdítés). 

Szárnyasfúrók: a kielégít  talptisztítás követelményeinek megfelel en rövid, törzsre er sí-
tett, er s, egyenesszárnyú sugárcsöves, jet fúrók. Nagy nyomatékot igényl  fúrófajta, viszont 
képlékeny k zetben a befektetett energia legnagyobb részét fordítja k zetaprításra. A 
megfelel  terhelésű és nyomatékú folyamatosan elforduló fúró a lyuktalpra hatol és a talpról 
összefügg  k zetszeletet hámoz le. Ha nagyobb k zetaprító munkát igényl  keményebb 

márgák vagy homokk padok települtek be, a szárnyasfúró használata gazdaságtalan. 
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Görg sfúró (általában mart fogazású): a rotary fúrás univerzális fúrótípusa. Minden k zet 
fúrására alkalmas görg kiképzéssel, illetve fogazás-sorozatban készül. 

A fogazás helyett kúpos, vagy lencseszerű végz désű, keményfémbetétes görg sfúrók 

(kobrafúrók) a legkeményebb k zetek leghatékonyabb fúrói. 
Gyémántfúrók: a hosszabb élettartam el nyeit kihasználó, a közepesen kemény és kemény 

k zetekben alkalmazott fúrótípus. Leggyakrabban ott alkalmazzák, ahol a fúrócsere jelent s 
költségtényez , másrészt maga a gyémántfúró hatékonyabb fúrószerszám. 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
45. ábra. Teljes szelvényű fúrás esetén alkalmazott fúrófejek típusai 

1-természetes gyémántfúrófej; 2-mart fogazású háromgörg s fúrófej; 3-keményfém betétes háromgörg s fúrófej; Ő-jet fúrófej 

A fúrófej cseréjére a kopás és az átmér  függvényében a fúrási művelet során többször is 
sor kerül. 

Az öblítés alapvet  eleme a fúrásnak, az öblít közeg leggyakrabban fúróiszap. Az öblít  
berendezések feladata a fúrás során használt folyadékok mozgatása, az öblít kör létesítése és 
fenntartása. Normál esetben az öblít kör az iszaptartályokból indul, a folyadék a fúrószer-
számban jut le a talpra, a gyűrűstérben tér vissza a felszínre, majd a kifolyó vezeti vissza a 
zárt iszaptartályba1

. 

Az öblít kör f  feladata, a lyukegyensúly biztosítása és a furadék felszínre szállítása. Fúrás 
során a fúrórudazaton nagy teljesítményű szivattyúkkal, különböz  iszapjavító anyagok 

adagolásával öblít iszapot engednek a lyukba, amely hűti a fúrót, felszállítja a furadékot, 
sűrűsége révén megakadályozza az átfúrt rétegekb l a rétegtartalom beáramlását, és megvédi 
a fúrt lyuk falát a beomlástól. A kiöml  fúróiszapot megszűrik, az abból kinyert furadékot 
mélység szerint osztályozzák, meg rzik, az iszapot pedig megfelel  kezelés után újra fel-
használják. A környezet kímélése, a kutak közvetlen környezetének szennyezettségi csökken-

tése és a felhasznált öblít iszap alap-és javítóanyagainak csökkentése, nem veszélyes iszap-

rendszer adalékok alkalmazása kötelez , ezért használnak zártrendszerű, gödörmentes iszap-

kezelési technológiát (46. ábra). Alkalmazásának feltétele a teljes szilárdanyag-szabályozó 
rendszer használata, a technológiai folyadékok és csapadékvíz szétválasztása, a folyadék-és a 
szilárd anyag szétválasztása a fúrás helyszínén, valamint a konténeres elszállítás biztosítása. 
 

                                                 
1
 Az öblít  berendezések részei felsorolva: iszapszivattyú; nyomóvezeték elosztó tolózár rendszer; állócs ; 

kifolyó; rázószita; desander (a homokot távolítja el az iszapból, így megakadályozza az iszapszivattyúk 
abrazív károsodását); desilter (a desander által el nem távolított kisméretű szilárd elemeket távolítja el az 
iszapból); iszap gáztalanító; furadékos tartály. 
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46. ábra. Iszapgödör-mentes fúrási technológia 

A kútkitörések megakadályozására a fúrás id tartama alatt a kútfejre távvezérléssel 
működtethet  kitörésgátlókat szerelnek, ezzel a fúrólyuk a fúrás közben is lezárható. 

Fúrás közben egyes kijelölt rétegekb l magfúrókkal mintát vesznek, amelyeken laboratóri-

umi k zettani vizsgálatokat végeznek. Részinformációkat nyitott rétegvizsgálatok útján nyer-
nek. A begyűjtött különböz  információk alapján meghatározzák a kút talpmélységét, és a 
fúrást befejezik. 

 

Irányított ferde vagy vízszintes fúrást, bokor fúrást vagy gyökér fúrást mélyítenek, ha: 
– a fúrólyukat nehezen hozzáférhet  felszíni pont (víztükör, mocsaras-vizeny s-, laza 

talajú terület, tó, folyó, hegy műszaki objektum, ipari létesítmény, épület, stb.) alá kell 
irányítani; 

– mez gazdasági és erd művelési, vagy természetvédelmi terület miatt a fúráspont nem 
telepíthet  az elméleti helyén; 

– egy fúrólyukból kiágazóan (gyökérfúrás), vagy egy fúróberendezés alapról különböz  
irányba (bokorfúrás) több lyukat mélyítve, több döfésponton kell megütni a tároló-

réteget; 
– a szénhidrogénmez  földtani felépítéséb l adódó nehézségek elkerülése vagy leküzdése 

(omló márgarétegek, sótömzsök, stb.); 
– a kitört fúrólyuk vagy kút megközelítése vagy átdöfése, a körzetében távolabb telepített 

fúrópontról a kitörés megfékezése, megölése vagy elcementezése céljából (mentesít  
fúrás); 

– a tárolóréteget elérve, a réteg síkjában fúrva, a réteg nagyobb felületen történ  megnyitása; 
– a medd  fúrólyuk tárolótérbe irányítása; 
– az önferdülésb l a függ legesbe történ  visszatérítés; 
– a műszaki-gazdasági célszerűség (bokorfúrások); 

– a fúrólyukban vagy kútban maradt fúrószerszám vagy egyéb eszköz kikerülése (47. 

ábra48. ábra). 

A kezdetekt l (19ŐŐ, Lovászi–9Ő. sz. kút) fogva 201ő-ig Magyarországon 770 ferde-, illet-

ve irányított ferdefúrást mélyítettek. Ezek közül a legnagyobb vízszintes kitérés a Szeged–4 

fúrásban volt (1299 méter), a leghosszabb irányított ferde fúrólyuk a Szeged–4 és a Szeged–
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14 fúrás volt (31ő0 méter) és a legmélyebb függ leges mélységű irányított ferdefúrás a 

Szeged–3 fúrás volt (289ő méter) ( SZ 2015)  

 

 
47. ábra. Irányított ferdefúrások eseteinek vázlata 

( SZ 2015) 

Ferdefúrások kivitelezése fúróturbinával történik, ahol a meghajtó turbina közvetlenül a 

fúrófej fölött helyezkedik el. A turbinát az öblít folyadék segítségével hidraulikus nyomás 
forgatja. 

 
48. ábra. Irányított ferde fúrás 

(Patent No:US 6,802,378B2;2004) 
1-korona csigasor;2-fúrókötél;3-fúrótorony;Ő-mozgó csigasor;ő-horog;6-top drive (fels , fúró szerszámot forgató eszköz);7-fúrókötél;8-

érzékel kkel ellátott fels  csatlakozó átmenet a fúrószerszámzat és a top drive között;9-fúró szerszámzat;10-munkapad;11-emel mű;12-

iszaptöml ;13-iszap szivattyú;1Ő-fúrócs ;1ő-fúrólyuk;16-fúrás közbeni mér műszerek;17-talpi csavarmotor ferdít  átmenettel 

A fúrólyukat meg kell védeni a beomlás ellen és biztosítani kell, hogy az egymás alatt 
elhelyezked  rétegek ne kerüljenek hidrodinamikai kapcsolatba. A béléscsövezés célja a már 
lemélyített fúrólyukszakasz falának acélcsövekkel való biztosítása. A fúrással mélyített lyuk 
falát véglegesen a szakaszos béléscsövezés és ezt követ en a cementezés biztosítja. A bélés-

csövek a következ képpen csoportosíthatók: iránycs , vezet cs  (felszíni béléscs ), közbens  
béléscs rakat, termelési béléscs rakat, beakasztott béléscs , kitoldó béléscs . 

A cementpalást szerepe a rétegizoláció, a béléscs  oszlopok rögzítése, a mechanikai 
szilárdság növelése, a kút és annak környezete fizikai integrációjának meg rzése, a folyadék 
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besajtolás hatékony megvalósításának támogatása, a fluidum-migráció megakadályozása, a 
béléscs  védelme, valamint a kút élettartamának növelése. 

A hagyományos módon történ  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. 
lyukbefejez  berendezést alkalmaznak. 

Az ún. teszteres rétegvizsgálatok célja a fúrással feltárt rétegsor porózus permeábilis réte-

geiben elhelyezked  fluidumok jelenlétének és min ségének, valamint a tároló k zettest 
termelési szempontból lényeges paramétereinek a felderítése. Két fajtája különböztethet  
meg. A fúrószáras (vagy rudazatos) rétegvizsgálat és a kábelteszteres rétegvizsgálat. A közös 
jellemz jük, hogy mindkét esetben közvetlen kapcsolat teremt dik a fluidumot tároló k zet-
test és a vizsgálat végrehajtását lehet vé tev  eszköz között. A különbség a kapcsolat meg-

teremtésének és kivitelezésének módja között van. Az els  esetben a réteg tartalmának meg-

csapolása fúrástechnikai eszközök segítségével történik. A kábelteszteres vizsgálatok viszont 
a mélyfúrási geofizika eszközrendszerére alapoznak (lyukeszköz, kábelfej, kábel, kábeldob, 
felszíni egység). 

A vizsgálatra kijelölt réteget/rétegeket perforálással nyitják meg, a rétegmegnyitás célja 
az, hogy lehet vé tegye a rétegben tárolt szénhidrogének (k olaj, földgáz) kútba áramlását, a 
fúrás a megnyitás el tt alapesetben a palástcementezés (amely a rétegek közti bármiféle 
szennyez dés terjedését akadályozza meg) miatt semmilyen hidraulikai kapcsolatban nincs a 
rétegsorral. A rétegvizsgálati eljárások két csoportra bonthatók. A beáramlási vizsgálatok cél-
ja az, hogy meghatározzák a rétegb l beáramló fluidum összetételét és mennyiségét. Az ún. 
elnyelés vizsgálatok célja annak meghatározása, hogy bizonyos nyomásértékek mellett a réteg 
milyen mennyiségű fluidumot képes elnyelni. 

Alacsony átereszt képességű a k zet (porózus vagy kett s porozitású repedezett) a kút 
közvetlen környezetében, vagy teljes kiterjedésében abban az esetben amikor, nem ad érdem-

leges, illetve elegend  fluidum beáramlást az alkalmazni kívánt technológiához. Az átereszt -

képesség javítását, vagyis a nagyobb fluidum-beáramlás biztosítását, illetve besajtoló kutaknál 
a jobb elnyelési viszonyok elérését célzó eljárásokat összességében rétegkezelési vagy réteg-

serkentési eljárásoknak nevezzük. 
A kútkörnyéki zóna átereszt képességének javítására leggyakrabban alkalmazott eljárások 

a k zetrészek kémiai kioldásán alapulnak és az olajiparban évtizedek óta alkalmazzák ket. 
Az ún. savazásos rétegserkentési eljárások alkalmazott folyadéktechnológiái folyamatosan 
fejl d nek, ma már hozzáférhet ek pl. az ún. intelligens eltérítéses savazások, illetve a folya-

matos fejlesztések egyre magasabb h mérsékletű környezetben, a k zet ásványi összetéte-

léhez illeszthet  folyadékrendszerek alkalmazását teszik lehet vé. A rétegserkentések során 
alkalmazott folyadékok részben természetes, az id  és a h mérséklet hatására lebomló savak. 

A rétegrepesztés célja a rétegserkentésekhez hasonlóan a kedvez tlen beáramlási viszo-

nyok javítása. A művelet során speciális folyadékok nagy nyomású besajtolásával nyitják meg 
a réteget és amennyiben szükséges, természetes vagy mesterséges (pl. kerámia, homok) 
szemcséket (proppant) juttatnak a repedésbe, amelyek megakadályozzák az összezáródást. A 
rétegrepesztés fúróberendezés nélküli folyamatát mutatja a 49. ábra. 

 



I. Mosonmagyaróvár. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati tanulmány 

 

93 

 

 
49. ábra. A rétegrepesztés folyamata 

A hidraulikus rétegrepesztés alkalmazott technológiáját többek között a k zetkörnyezet 
mechanikai, ásványi összetételi, stb. tulajdonságai és az uralkodó feszültségviszonyok hatá-

rozzák meg.  
Az alkalmazott vízbázisú folyadékok adalékanyagai jórészt megegyeznek az élelmiszer, az 

épít , és a kozmetikai iparban használatosokkal és regisztrációik a REACH el írásai szerint is 
végrehajtásra kerültek. A repesztési műveleteket követ en a besajtolt folyadék(ok) zárt rend-

szerben visszatermelésre és újrafelhasználásra, vagy tisztításra és lerakásra kerülnek. 
Egy-egy termelési módszeren belül számtalan kútkiképzési forma alakult ki a kút- és a 

rétegviszonyoknak megfelel en. A termel  kutak kiképzéséhez rendkívül sokféle szerelvényt 
építenek be, minden termelési módnak megvannak a maga jellegzetes szerelvényei, beren-

dezései. A kútkiképzések és termel  szerelvények változatossága mellett valamennyi terme-

lési mód közös kelléke a termel cs . 

Az üzembe helyezett kutak, felszín alatti termel  szerelvényei bizonyos id  után meghibá-

sodhatnak. A hibák elhárítására a karbantartási kútmunkálatok szolgálnak, ide soroljuk mind-

azon kútmunkálatokat, amelyek a béléscsövön belül elhelyezked  termel  szerelvények 
cseréjére, javítására vagy változtatására vonatkoznak, illet leg a termelés közben összegyűlt 
szennyez dés eltávolítására szolgálnak. 

2.2.1.2.Kútgeofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen vagy a fúrási folyamatot megszakítva 
nyitott lyukban, béléscsövezett lyukban, illetve már a termelésre kiképzett fúrólyukban is 
lehetséges és szükséges kútgeofizikai (mélyfúrás-geofizikai) vizsgálatok elvégzése. Ezek célja 
információszerzés az átfúrt rétegek min ségér l, k zetfizikai paramétereir l, a rétegfluidum 
min ségér l és szénhidrogén tartalmáról, illetve a kialakított kút műszaki állapotáról. Lehet -

ség van a fúrófej mögé, a súlyosbító rudazatba épített geofizikai eszközzel a fúrással egy 
id ben mérni a kúttalpi nyomást, h mérsékletet, a függ legest l való eltérést és néhány 
formációparamétert (elektromos ellenállás, porozitás, akusztikus sebesség, természetes gamma-

sugárzás). 
A geofizikai lyukszelvényezés dönt  többségét kábelen leengedett szondákkal végzik, 

ehhez viszont a fúrórudazatot ki kell szerelni a lyukból, így ez alatt az id  alatt a fúrás áll. A 
kút állapotára ad információt a lyukb ség és lyukferdeség mérés. A k zetfizikai tulajdon-

ságok meghatározására számos, különböz  fizikai elven működ  szonda áll rendelkezésre. Az 
egyes szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése információt ad a 
fúrás által harántolt rétegek k zettani összetételér l, porozitásáról, permeabilitásáról, szénhid-

rogén-tartalmáról, a fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedésér l, a k zetsűrűségr l. Lehet -
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ség van a lyukfal képszerű megjelenítésére, így vizsgálható a vékonyrétegzettség és a rétegek 
d lése, repedezettsége, kavernásodása. A fúrólyukban mért akusztikus és szeizmikus mérés 
alapján lehetséges a felszíni szeizmikus mérésekkel való korreláció. A szénhidrogénnel telített 
szakasz tesztelhet , a lyukfalból illetve a fluidumból minta vehet . Vizsgálható a béléscsöve-

zett lyuk cementpalástjának min sége és vastagsága, a beépített csövek geometriája, esetleges 
károsodása. A termel - és a visszasajtoló kutakban szintén vizsgálható a kútkiképzés műszaki 

állapota és a kitermelés során bekövetkez  k zetfizikai, illetve szénhidrogénmennyiségi 
változások. 

A mélyfúrás-geofizikai mérések során a speciális kábelen a fúrásban egyenletes sebesség-

gel mozgatott műszer a vizsgált k zetrétegekr l közvetlen információt szolgáltat. A mérések 
célja a porózus, permeábilis k zetszakaszok pontos kijelölése, azok kvantitatív jellemzése az 
egyes földtani képz dmények azonosítására. 
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2.3. A lehetséges kapcsolódó tevékenységek – szállítás, tárolás, 
hulladékkezelés, energiaellátás, vízellátás – általános leírása 

A legközelebbi közúttól szilárd burkolatú üzemi utat építenek ki a beszerzett engedélyben 
el írt módon. Ezen zajlik a kútépítéshez, és a kés bbi felszíni létesítmények üzemeltetéséhez 
szükséges anyagmozgatás. A vezetéképítések esetén a mez gazdasági művelésű, ideiglenesen 

anyagmozgatáshoz igénybevett területet, a bányakárra vonatkozó jogszabály szerint eredeti 
állapotában helyreállítják. 

Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a veszélye a környezet-
szennyezésnek. Az anyagmérleggel egyez  mennyiségű és min ségű hulladékokat a vonatko-

zó el írások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkez  szállítóval az enge-

déllyel rendelkez  lerakóba, megsemmisít be szállítják utólag is ellen rizhet , bizonylatolt 
módon. 

A létesítmények kivitelezése során az energiaellátás a helyszínre tartálykocsikkal szállított 
gázolaj felhasználásával történik. Közvetlenül gázolajüzemű meghajtás vagy diesel-elektro-

mos rendszerű meghajtás kerül kialakításra. A vízellátást a helyszínre tartálykocsikkal szállí-
tott vízzel oldják meg. Az üzemszerű termelés kezdetét l, a termelési technológiától és a 
termelés volumenét l függ en energia-, illetve vízvezetékrendszer kiépítésére kerülhet sor, 
illetve a terület adottságaitól függ en vízkivételi kutat hozhatnak létre. 
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2.Ő. A rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása 

2.4.1. Közlekedési viszonyok 

A vizsgálati terület Gy r-Moson-Sopron megyében található, az ország északnyugati 
szélén, a Fert -tótól keleti irányban. 

A terület közlekedési hálózatának térképét az 50. ábra mutatja. 

 

 
50. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület térségének (Gy r-Moson-Sopron megye) 

vasút- és közúthálózata. (2013) 

A vizsgálati terület és térsége Gy r-Sopron-Moson megyéhez tartozik, mely része annak a 

hagyományos közép-európai ipari zónának, amely a Bécs–Pozsony–Gy r által határolt terüle-

ten húzódik. Gy r-Moson-Sopron megye nyugati része az ókor óta kapuja a Bécs–Gy r–Po-

zsony eurorégió térségnek. 
Közlekedési szempontból a régió jelent sége a mai napig hatalmas, hazánk nyugat-európai 

közlekedési útvonala. A legjelent sebb közúti, vasúti, vízi áramlási tengelyek itt lépnek be az 
országba és haladnak keresztül területén. 

A vizsgálati terület térségét a IV. számú páneurópai közlekedési folyosó (ún. Helsinki 

folyosó) érinti, mely Európa nyugati felét köti össze a Balkánnal. A megye közlekedés-föld-

rajzi szerepét éppen ez – valamint a másik VII. számú vízi folyosó, mely a Duna folyam vízi 
útját jelöli – általi érintettsége értékeli föl. 
 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A nagytérségi közúti kapcsolatokat els sorban a gyorsforgalmi utak (autópálya, autóút), és 
a f utak szolgálják. 

Gy r-Moson-Sopron megye a kontinentális léptékű Bécs–Budapest közlekedési tengely 
révén elvileg nagyon kedvez  közlekedési helyzetben van. A térség közlekedéshálózatának 
jelent s eleme az M1-es autópálya, mely része a IV. számú páneurópai közlekedési folyosó-

nak, mely az EU középs  területeit Görögországgal köti össze, továbbá az E60 jelzésű Brest 
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(F) – Constanta (Ro), valamint az E75 jelű Utjaski (SF) – Szitia (GR) európai utak említhe-

t ek, melyek az M1 autópálya teljes szakaszát magukba foglalják. 
Azonban az autópálya területfejleszt  hatása a keresztirányú kapcsolatok hiányosságai 

miatt csak mintegy 20 km-es sávban érezteti jótékony hatását, azon túl ez az el ny megszű-

nik, ugyanis a kiváló kelet nyugat irányú kapcsolatok mellett az észak–déli irányú közúti 
kapcsolatok hiányosak. 

A vizsgálati területen és térségében az alábbi úthálózat található: 
Autópályák, gyorsforgalmi utak 

– M1-es autópálya: Budapest–Gy r–Hegyeshalom–országhatár 
– M15: M1-es autópálya – Rajka (országhatár) 
– M19: M1-es autópálya – Gy rszentiván (1-es f út) 
– M85-ös autóút: M1-es autópálya – Enese – Csorna (M86-os autóút) 
– M86-os autóút: Csorna–Répcelak–Vát–Szombathely 

Az M1-es autópálya a térség – s t Magyarország – legfontosabb közúti közlekedési útvo-

nalának tekinthet . Forgalma jelent ségével egyenesen arányos. A vizsgálati területet észak-

nyugati sarkától (az országhatártól) a terület délkeleti sarkáig teljes hosszában átszeli. ÉNy–
DK-i irányú. A vizsgálati területre annak délkeleti sarkánál, Abda térségében lép be. 

Az M15-ös autóút a vizsgálati terület északi zónájában fut, É–D-i irányban. Levél és 
Hegyeshalom között ágazik le az M1-es autópályáról és az országhatárig tart. Nemzetközi 
összeköttetést teremt Pozsonnyal. Hossza 1ő km. 

Az M19-es autópálya (mely a térképen nem lett külön jelölve), a vizsgálati területet nem 
keresztezi. Az eredetileg Gy rt l északra tervezett M1-es autópálya eredeti nyomvonalán 
halad. Amikor véglegessé vált az M1-es autópálya jelenlegi, Gy rt délr l elkerül  pályave-

zetése, akkor az eredeti, felhagyott autópálya-szakasz a 19-es számú f útként üzemelt tovább, 
megtartva „félautópálya” jellegét. Az út 2007-ben kapott véglegesen autóút min sítést. Az 
autóút Gy rt l keletre kezd dik, az M1-es autópálya leágazásaként. NyÉNy–KÉK-i irályú, és 
Gy r északi zónájában, az 1-es f útnál végz dik. Hossza 10 km. 

Az M85-ös autóút a vizsgálati területen nem halad át. A terület déli határától délre 7–
10 km-re halad, KÉK–NyDNy-i irányban. Nyomvonala párhuzamos a 8ő-ös f út nyomvona-

lával. A vizsgálati terület délkeleti sarkától ő km-re délre, az M1-es autópálya leágazásából 
indul. Rajta bonyolódik a megye Gy r felé es  bels  forgalmának jelent s része, ehhez 
adódik még a Soproni határátkel  és a 86-os út tranzitforgalmának ezen az útvonalon tovább-

haladó része, mely különösen a Gy r és Csorna közötti részen jelent er s tehergépjármű 
forgalmat. 

Az M86-os autóút a vizsgálati területet nem keresztezi. A területt l délre 1ő km-re, Csorna 

térségéb l indul, az M8ő-ös autóúttal közös útszakaszról. ÉK–DNy-i irányú. 
 

F utak a vizsgálati terület térségében 

– 1-es f út: Budapest–Tatabánya–Tata–Komárom–Gy r–Mosonmagyaróvár–Hegyeshalom– 

(Ausztria) 

– 14-es f út: Gy r – Vámosszabadi – országhatár 
– 81-es f út: Székesfehérvár (8. sz. f út) – Kisbér – Gy r (1. sz. f út) 
– 82-es f út: Veszprém térsége (8. sz. f út) – Zirc – Gy r (1. sz. f út) 
– 83-as f út: Városl d (8. sz. f út) – Pápa – Gy r (82. sz. f út) 
– 84-es f út: Sopron (országhatár) – Nagycenk – Sárvár – Sümeg – Balatonederics (71-es 

f út) 
– 85-ös f út: Gy r – Csorna – Kapuvár – Nagycenk (84-es f út) 
– 86-os f út: Mosonmagyaróvár (M1) – Csorna – Szombathely (87-es f út) 
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A regionális és megyén belüli kapcsolatokat a f utak szolgálják ki. Gy r-Moson-Sopron 

megye keleti részén a f utak által meghatározott úthálózat struktúrája er teljesen Gy r 
központú, ezért a megye f úthálózatát a Gy r központú sugaras szerkezet jellemzi. A 84-es, 

86-os és 1ő0-es f utak kivételével meghatározóan a megyeszékhely elérhet ségét szolgálják a 
f utak. 

Az országos közutak hosszának megyei átlagát tekintve megállapítható, hogy a megye 

területi arányához képest magasabb az úthosszak részesedése. Az országos átlagot meghaladó 
útsűrűség is ezt jelzi. 

Az 1. sz. f út, az egykori M1 autóút – az autópályával párhuzamos nyomvonalon halad, at-

tól északra, 5–8 km távolságra. A vizsgálati területre annak délkeleti sarkánál, Abdától észak-

keletre lép be, és ÉNy–DK-i irányban teljes szélességében átszeli azt. Az M1-es autópálya 
átadása után szerepe jelent sen csökkent, jelenleg f leg a Duna-parti települések helyközi 
forgalma zajlik rajta. 

A 14-es f út Gy rb l, az 1-es f út lecsatlakozásából indul északi irányba. A vizsgálati 
területen nem halad át, annak keleti határával párhuzamosan fut kb. 7 km-re. Hossza 12,5 km, 

a 81-es f út folytatásának tekinthet . A Csallóközzel teremt a medvei hídon keresztül 
nemzetközi összeköttetést, a Dunán keresztül. 

A 81. sz. f út Székesfehérvár (8. sz. f út)–Gy r (1. sz. f út) másodrendű f út jelent s TIR 
útvonal, a történelmi id k óta folyamatosan betölti a Dunakanyar és Buda(pest) elkerül  
útjának szerepét Nyugat-Európa és a Balkán közötti forgalomban. A vizsgálati területet nem 
érinti, annak délkeleti sarkától 8 km-re indul Gy r déli részér l, és ÉK–DK-i irányban halad. 

A 82. sz. f út a térség fontos észak-déli kapcsolata Veszprém és Gy r között. Összeköti a 
két város térségét és feltárja a közutakkal egyébként hiányosan ellátott térségeket. Forgalma 
ezért jelent s, számottev  nehéz-teherjármű forgalommal. Majdnem párhuzamosan fut a 81-

es f úttal, attól mintegy 7–9 km távolságra, délnyugatra. A vizsgálati területet nem érinti, an-

nak délkeleti sarkától 7 km-re délkeletre, szintén Gy r déli részéb l indul ÉÉK–DDNy-i 

irányba. 
A 83. sz. f út a Gy r-Moson- Sopron és Veszprém megye jelent s észak–déli tengelye, a 8. 

sz. f utat köti össze Pápával, majd tovább vezet Gy rbe. A vizsgálati területen nem halad át, 
annak délkeleti sarkától mintegy 7 km-re csatlakozik be a 82-es f út végpontjába. A terület 
térségében ÉÉNy–DDK-i irányú. 

A 84. sz. f út nem érinti a vizsgálati területet. Annak délnyugati határától messze, kb. 
30 km-re fut ÉNy–DK-i irányban. Alternatív rövidít  utat jelent Ausztria irányából a Balaton 
északi partjára. Térképen való ábrázolása miatt említjük. 

A 85. sz. f út Gy r-Moson-Sopron megye második legforgalmasabb útvonala, mely Gy rt, 
Csornát, Kapuvárt köti össze Sopronnal. A f út nem halad át a vizsgálati területen, annak déli 
határával hozzávet leg párhuzamosan, attól 6–11 km-re délre halad. 2x1 sávos f út, 
Soprontól Csornáig terjed  szakasza er sen túlterhelt. Rajta bonyolódik a megye Gy r felé 
es  bels  forgalmának jelent s része, ehhez adódik még a Soproni határátkel  és a 86-os út 
tranzitforgalmának ezen az útvonalon továbbhaladó része. A Gy r és Csorna közötti rész er s 
tehergépjármű forgalma az M8ő-ös autóút átadása után nagymértékben lecsökkent, ezen az 
útszakaszon jelenleg a települések közötti helyi forgalom zajlik. 

A 86. sz. f út a vizsgálati terület közepéb l, Mosonmagyaróvár déli határából, az M1-es 

autópálya leágazásából indul. Hozzávet leg déli irányba halad, a területet Acsalag el tt 
hagyja el. Rábacsanaknál délnyugati irányra vált, és ezt az irányt Szombathelyig követi. 
Északi, Csornáig tartó szakasza igen er s átmen  forgalommal terhelt. Az M86-os autóút 
átadása óta Csornától délre futó útvonalrésze sokkal kisebb jelent ségű lett, átmen  forgalma 
a töredékére esett. A települések közötti helyi forgalom bonyolódik rajta. 
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Bár a 84-es, 85-ös és 86-os f út másodrendűnek min sül, forgalmi adataik alapján egyes 

szakaszaikon úgyszólván autópályán mérhet  sűrűségű forgalmat kell elviselniük. 
Az Országos Területfejlesztési Tervben (OTrT) meghatározott, a térséget ill. magát a vizs-

gálati területet a jöv ben esetlegesen érint , közúti, ill. vasúti távlati fejlesztési nyomvonalak 
megvalósulásának esélye sajnos jelenleg nem becsülhet  meg, elkészültük id pontja nem 
realizálható. Ezért ezeket a távlati fejlesztési nyomvonalakat a jelenlegi tanulmányban nem 
tárgyaljuk. 

Az országos közutak megyei mellékúthálózata dönt en megfelel a megye geográfiai 
viszonyainak és sajátos településhálózatának. A megye mellékútjainak hossza (1227 km) az 

országos mellékúthálózat ő,3%-a. A megye saját közúthálózatában kisebb arányban vannak 
jelen a mellékutak mint az országban, ami részben a magasabb arányú f úthálózatnak, rész-

ben az alacsonyabb település-sűrűségnek köszönhet . 
Összefoglalásul megállapítható, hogy Gy r-Moson-Sopron megye közúti úthálózata jó ki-

építettségű, de hatalmas közúti forgalmat kell elviselnie. Ez a vizsgálati terület térségében 

található minden f útra is igaz. A vizsgálati terület f úton kiválóan megközelíthet , és a 
nagytérségi közúti kapcsolatok miatt külföldr l is könnyen elérhet . 

 

A közutakkal kapcsolatos törvényi el írások 

A közutakkal kapcsolatos, alapvet  el írásokat a közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. 
törvény rögzíti. Abban az esetben, ha a kutatás, illetve kitermelés a felszínre is kiterjed  talaj-
mozgásokat nem eredményez, úgy a közutak állagára káros hatást nem gyakorol és a közúti 
forgalom biztonságát nem veszélyezteti. 

A közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más létesítmény 
elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a közút keze-

l jének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezel je feltételeket írhat el . 
Útcsatlakozás létesítéséhez ugyancsak a közút kezel jének hozzájárulása, új út csatlakoztatása 
esetén viszont a meglév  közút vagyonkezel jének hozzájárulása szükséges. 

A közút kezel jének hozzájárulása szükséges, továbbá 

a) külterületen a közút tengelyét l számított ő0 méteren, autópálya, autóút és f útvonal 
esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, b vítéséhez, rendeltetésének megváltoz-

tatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, b vítéséhez, k , kavics, agyag, ho-

mok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától 
számított 10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához, továbbá 

b) belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb, 

szolgáltatási célú építmény építéséhez, b vítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 
valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szerepl  közlekedési- és 
közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, b vítéséhez, továbbá a 
közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásá-

hoz, illetve 

c) amennyiben az elhelyezend  építmény d lési távolsága a közút határát keresztezi. 
Országos közút fejlesztési kérdéseiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti 

Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. (113Ő Budapest, Váci út Őő.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást 
adni. 

2.Ő.1.2. Vasútvonalak 

A vasúti közlekedés – f leg az áru- és teherszállítás szempontjából – nagy jelent séggel 
bír. Ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal hálózatát.  
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Mosonmagyaróvár vizsgálati területnek és térségének vasúti hálózatát az 51. ábra 

tartalmazza. 

 

 
51. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület térségének  

(Gy r-Moson-Sopron megye)vasúti közlekedési hálózatának térképe 

(Alappont Mérnöki- és Térképszolgáltató Kft. nyomán, 2011) 

Gy r-Moson-Sopron megye kelet–nyugati irányú vasútvonalainak hálózati szerepe – 

részben az országos átlagot meghaladó kiépítettségi színvonaluk miatt – kiemelt jelent ségű a 
Nyugat-Európával való kapcsolatokban.  

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen és térségében a vasúti közlekedés az alábbi, a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. számú mellékletének B) pontja alapján 
besorolt, az állam kizárólagos tulajdonában álló országos törzshálózati vasúti pályákat, illetve 

az országos vasúti mellékvonalak felsorolásáról szóló 19Ő/2016. (VII. 13.) kormányrendelet 
1. számú melléklete alapján besorolt országos vasúti mellékvonalakat érinti: 
 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működ  országos törzshálózati vasúti 
pályák: 

– 1. számú, Budapest (Keleti pu.) – Hegyeshalom – országhatár 
– 1(d) számú, Hegyeshalom–Rajka–országhatár 
– 8. számú, Gy r–Sopron–országhatár 
– 10. számú, Gy r (Rendez ) – Celldömölk 

– 15. számú, Szombathely – Sopron – (Ágfalva) országhatár 
 

Az 1. sz. Budapest–Hegyeshalom–Bécs vasútvonal A1 osztályú nemzetközi törzshálózati 
f vonal, villamosított, kétvágányú, 1993–97 között 1Ő0–160 km/h sebességre építették át. A 
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IV. sz. páneurópai közlekedési folyosó része. A nürnberg–athéni vasúti tengely részeként 
Nyugat-Európa és a Balkán között személy- és teherszállítási szempontból meghatározó 
jelent ségű. Belföldi forgalomban betöltött szerepe jelent s. Az utóbbi években a személy-

szállítási forgalma is n tt. A vonal a vizsgálati területre annak délkeleti sarkánál, Öttevény 
el tt lép be, és ÉNy-i irányba haladva teljes hosszában átszeli a vizsgálati területet. 

Az 1(d) sz. Hegyeshalom – Rajka – országhatár vasútvonal a térképen külön nem jelölt. A 
vizsgálati terület északnyugati zónájából, Hegyeshalomból indul északi irányba. 1ő km 
megtétele után ér az országhatárra, és halad tovább Pozsony felé. A vonal egyvágányú, 
villamosított. Üzemeltet je a Gy r–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt. (GYSEV Rt.). 

A 8. sz. Gy r – Sopron – országhatár vonalat a Gy r–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt. (GYSEV 
Rt.) üzemelteti. A vonal keleti irányból, Gy rb l indul, és nyugat felé, Csorna–Sopron felé 
halad, a vizsgálati területet nem keresztezi, annak déli határától 6-11 km-re halad.  

Gy r-Moson-Sopron megye nyugati területeivel és Ausztriával létesít kapcsolatot. A vonal 

egyvágányú, villamosított, 80–120 km/h engedélyezett sebességű. Teljes hosszában átszeli a 
vizsgálati terület déli zónáját. Kapuvár el tt lépi át a terület keleti határát. Ny-i irányba halad, 

és Fert szentmiklósnál lép ki a területr l.  
A 10-es sz. Gy r (Rendez ) – Celldömölk vasúti vonal a vizsgálati területet nem keresztezi. 

A terület délkeleti sarkától 11 km-re Gy rb l indul, és DDNy-i irányba halad Celldömölk 
felé. 

A 15-ös sz. Szombathely–Sopron–(Ágfalva) országhatár vonal egyvágányú, villamosított. 
A vizsgálati területet nem érinti, attól távol nyugatra halad. Üzemeltet je a Gy r–Sopron–
Ebenfurti Vasút Rt. (GYSEV Rt.). Térképen való ábrázolása miatt említjük. 

 

Nem a transz-európai vasúti árufuvarozási hálózat részét képez  országos törzshálózati vasúti 
pályák: 

– 11. számú, Gy r–Veszprém 

– 16. számú, Hegyeshalom–Porpác 

 

A 11. számú, Gy r–Veszprém vasútvonal nem halad át a vizsgálati területen, annak dél-
keleti sarkától 11 km-re, Gy rb l indul, DK-i irányba. Egyvágányú, nem villamosított. Az 

elzárt bakonyi települések elérhet ségét biztosítja északi irányból. 
A 16. számú, Hegyeshalom–Porpác vonal egyvágányú, nem villamosított, 60 km/h enge-

délyezett sebességű, részlegesen felújított, helyenként rossz műszaki állapotú. A vizsgálati 
területet nem érinti, annak térségében hozzávet leg É–D-i irányban fut, a területt l mintegy 
10–15 km-re, keleti irányban. Csornánál DNy-i irányba fordul és halad Porpácig. 

 

Egyéb vasúti pályák:  
– 9. számú, Fert szentmiklós–országhatár 
– 13. számú, Környe–Pápa 

– 14. számú, Pápa–Csorna 

 

A 9. számú, Fert szentmiklós–országhatár vasútvonal a vizsgálati területen nem halad át, 
annak nyugati határával párhuzamosan attól mintegy 6–11 km-re, É–D-i irányban fut. Egy-

vágányú, villamosított. A magyarországi szakaszon a forgalom csekély, az osztrák szakaszon 
nagyobb regionális ingázó forgalmat bonyolítanak le a burgenlandi településekb l Bécs felé. 
A vonal Fert szentmiklósról indul. A vonalat a Gy r–Sopron–Ebenfurti Vasút Rt. (GYSEV 

Rt.) üzemelteti. 
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A 13. számú, Környe–Pápa vasútvonal a vizsgálati területt l távol, délkeleti irányban fut, 
térképen való ábrázolása miatt említjük. 

A 14. számú, Pápa–Csorna vonal nem érinti a vizsgálati területet. A terület déli határától 
13 km-re délre, Csornáról indul, és hozzávet leg ÉÉNy–DDK-i irányban halad Pápa felé.  
 

Keskeny nyomtávú vasútvonalak 

– 8a számú, keskeny nyomtávú vasút Fert boz–Nagycenk (Széchenyi kastély) 
 

A 8a keskeny nyomtávú vasút Fert bozt – a Gy r–Sopron vasútvonal egyik állomását – 

köti össze a nagycenki Széchenyi-kastéllyal. A pálya hossza 3,6 km. Üzemeltet je a Gy r–
Sopron–Ebenfurti Vasút Rt. (GYSEV Rt.). A vizsgálati területt l messze, délnyugatra fut, 
térképen való megjelenítése miatt említjük. 
 

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy Mosonmagyaróvár vizsgálati terület vasúton 
való megközelítési lehet ségei kiválóak. A területen áthaladó nemzetközi vasúti törzshálózati 
pálya a terület minden zónáját könnyen elérhet vé teszi. 

 

A vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezel  fenntartási, üzemeltetési feladatainak 
ellátására vonatkozó követelmények: 

– Az országos településrendezési és építési követelményekr l szóló 2ő3/1997. (XII. 20.) 
kormányrendelet (OTÉK) 26. § (2) bekezdés h) és i) pontja alapján vasutak elhelyezé-

se céljára – más jogszabályi el írás, illet leg elfogadott helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv hiányában – kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú 
vasút esetén legalább 10 m szélességű építési területet kell biztosítani. 

– Az OTÉK 38. § (10) pontja szerint Országos törzshálózati vasúti pálya széls  vágányá-

tól számított ő0 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi 
létesítmény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek 
szerint helyezhet  el. 

– Az OTÉK 38. § (10) pontjában hivatkozott vonatkozó feltételeket az országos közfor-
galmú és saját használatú vasutak pályája és tartozékai, valamint üzemi létesítményei 
vonatkozásában a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet Ő. számú melléklete (az Országos Vasúti Szabály-

zat I. kötete, a továbbiakban: OVSZ 1.) rögzíti. 
– A vasút keresztezése és megközelítése az OVSZ I. B fejezet 1.3. pontjában foglaltak 

alapján lehetséges. 
– Az OVSZ I. B fejezet 1.3.1. pontjában foglaltak szerint vasúti pálya keresztezésekor 

vagy véd távolságon (ő0, illetve 100 m) belül történ  megközelítésekor minden eset-
ben meg kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezel jének hozzájárulását. A 
hozzájárulás kérése a műszaki tervek bemutatásával történik. 

 

A vasúti pályahálózat üzemeltet i: 
 

– A tanulmánnyal érintett – fent felsorolt – vasútvonalak kezel je a MÁV Zrt. Pályava-

súti Szombathelyi Területi Központ, 9700 Szombathely Széll Kálmán u. 9. 
– A 8-as, 8a-s, 9-es és 15-ös számú vasútvonal üzemeltet je a Gy r–Sopron–Ebenfurti 

Vasút Zrt. (GYSEV Rt.) (9Ő00 Sopron, Mátyás Király u. 19.) 
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A vasútvonalak fejlesztési terveinek végrehajtására vonatkozó követelmények: 
Vasútfejlesztési kérdésekben az országos törzshálózati vasúti pályákat illet en a MÁV Zrt. 

Fejlesztési és Beruházási F igazgatóság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút őŐ–60.) és a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejleszt  Zrt. (113Ő Budapest, Váci út Őő.) tud felvilágosítást adni. 

 

2.4.1.3. Vízi közlekedés 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen hajózható vízfelület a Duna. A terület közvetlen 
térségében, attól nyugatra hajózható víziút a Fert -tó, mely azonban nincs összeköttetésben a 
Dunával.  

A Gy r-Moson-Sopron megyét érint  vízi utak közül meghatározó a Duna szerepe. A 

páneurópai közlekedési folyosók egyike (VII. sz.) a Duna folyam, az Európát átszel  Duna–
Majna–Rajna víziút része. A víziutak osztályba sorolása szerint a Duna hazai szakasza VI/B 
és V/C kategóriába tartozik, míg a Mosoni-Duna III és VI/B kategóriába (39. táblázat). 

A Dunán – bár Gy r térségében EGB. VI. hajózási osztályba sorolták – az átlagos vízmély-

ség és a hajózható napok száma messze elmarad az el írttól. Ezért a Duna magyarországi 
szakasza a jelenlegi állapotában nem felel meg az el z ekben vázolt, a transzeurópai víziúttal 
kapcsolatban támasztott kritériumoknak, több mint ő0 helyen kell mélységi és szélességi 
korlátozással számolni, amelyek jelent s mértékben akadályozzák a vízi út kihasználását.  

 
39. táblázat. Az érintett víziutak a 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet  

3. számú melléklete szerint 

A víziút neve 

A hajózható  
szakasz hossza,  

folyamkilométer 

A szakasz hossza 

(km) 
A víziút osztálya 

1. Duna (nemzetközi víziút) 1812–1641 171 VI/B 

3. Mosoni-Duna 14–2 12 III 

4. Mosoni-Duna 2–0 2 VI/B 

20 Fert -tó   II 

 

Kiköt k a vizsgálati terület tágabb térségében: 
Gy r-Moson-Sopron megye legnagyobb áruforgalmi kiköt je és logisztikai központja a 

Gy r–Gönyű Országos Közforgalmú Kiköt  Intermodális Központ. A kiköt  RO-RO felada-

tok ellátására is alkalmas. 

A vizsgálati terület térségében elhelyezked  vízi közlekedési létesítmények működésével, 
a biztonságos hajóforgalom lebonyolításával kapcsolatos követelményekre az alábbi jogsza-

bályok vonatkoznak: 

– A hajózásra alkalmas, illet leg hajózásra alkalmassá tehet  természetes és mesterséges 
felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet hatálya 
alá tartozó víziutak, valamint 

– A kiköt , komp- és révátkel hely, továbbá más hajózási létesítmény létesítésér l, 
használatbavételér l, üzemben tartásáról és megszüntetésér l szóló 50/2002. (XII. 29.) 

GKM rendelet hatálya alá tartozó hajózási létesítmények. 
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2.4.2. Energiahálózatok 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A villamosenergia-rendszer négy szintje különböztethet  meg, melyeknek különböz  funkciója 
van, illetve különböz  kezelésben vannak. Az elektromos ellátórendszer f  gerincét képezik a 
nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 kV-os és a második szinthez tartozó 
120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kapcsolódó er művek rendszere. A 120 kV-os 

vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat látják el. A 120 kV-os vezetékek kivételével a 
nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar Villamos Művek Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A 
120 kV-os vezetékek azonban a regionális szolgáltató kezelésébe tartoznak. 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területnek és térségének villamosenergia ellátási térképét az 
52. ábra tartalmazza. 

 

 
52. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület villamosenergia ellátásának térképe 

Gy r-Moson-Sopron megye területrendezési terve. 2/B sz. Melléklet. (Térségi szerkezeti terv.  
VÁTI Nonprofit KFT 2010) felhasználásával 

A megye területén a villamosenergia ellátó és szállító vezetékei, valamint létesítményei 
egyaránt megtalálhatóak. A nemzetközi és országos jelent ségű Ő00 kV-os és 220 kV-os 

vezetékek az átviteli hálózat távvezeték elemei, melyek részei nemzetközi villamos koope-

rációt és piacot lebonyolító villamos alaphálózati rendszernek. 
Gy r térségében üzemel az országos villamosenergia-rendszer egyik csomópontja a gy ri 

400/220/120 kV-os alállomás. Ezt az alaphálózati csomópontot és az alaphálózatokat az MVM 
OVIT Zrt. üzemelteti, központja Budapesten van. A 120 kV-os elosztó hálózat az átviteli hálózat 

üzemét befolyásoló elosztóhálózati elemként funkcionál melynek irányítását a MAVIR Zrt. végzi. 
Gy r-Moson-Sopron megye közvetlen villamosenergia-ellátását a fokozatosan elosztó 

szerepkörűvé vált országos 120 kV-os f elosztó hálózati rendszerr l biztosítják. 
A 120 kV-os hálózatról vételezett villamos energia táplálja a megye területén üzemel  

120/35(20)(/10) kV-os alállomásokat, amelyek a megye területének villamos energia ellátási 
bázisának tekinthet k. 
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A villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei 
A 750 kV-os országos f gerinc a területen nem halad át. 
A 400 kV-os átviteli hálózat elemei: 

A térség alaphálózati táppontja a Gy r MAVIR 400/220/132(120) kV-os alállomás,. 
400 kV-os távvezetékek mindegyike a ehhez alállomáshoz fut be, illetve innen indul.  

A vezetékek közül a Gy r (OVIT) – Kimle–Hegyeshalom – országhatár (Zurndorf) halad 

át a vizsgálati területen. A terület délkeleti sarkától 11 km-re, a gy ri alállomásról indul, ÉNy-

i irányba. Öttevényt l délre lép be a területre, és ÉNy-i irányba haladva, teljes hosszában 
keresztezi azt. Hegyeshalom után éri el az országhatárt és halad tovább Ausztria felé. 

A Litér–Gy r vezeték a vizsgálati területen nem halad át. Délkeleti irányból érkezik, és a 
gy ri alállomásnál végz dik. 

A Gy r (OVIT) – országhatár (B s) vezeték a gy ri alállomásról indul. Rövid szakasza a 
vizsgálati terület nyugati pereme mellett halad a területen kívül, hozzávet leg északi irányba. 
Vámosszabadi után éri el az országhatárt, keresztezi a Dunát, és halad tovább B s felé. 

A Gy r (OVIT) – Pápa – Szombathely vezeték a gy ri alállomástól indul. A vizsgálati 
területen nem halad keresztül. A terület délkeleti sarkától 11 km-re, a gy ri alállomásról 
indul, rövid nyugati irányú kitér  után DDNy-i irányba fordul, és Pápa irányába fut tovább. 

A Gy r–Kapuvár vezeték szintén a gy ri alállomásról indul. A vizsgálati területet nem 
keresztezi. K–Ny-i irányú. A terület déli határával párhuzamosan fut, attól mintegy 9–14 km-re. 

 

A 220 kV-os átviteli hálózat távvezeték elemei  
– Oroszlány–Gy r (OVIT)  
– (Wien Südost) – országhatár – Gy r (OVIT) 
– (Neusiedl) – országhatár – Gy r (OVIT) 

A (Wien Südost) – országhatár – Gy r (OVIT) Bécs fel l érkezik az országhatárra. A vizs-

gálati területen annak teljes szélességében áthalad, ÉNy-DK-i irányban. A Ő00 kV-os vezeték 
nyomvonalán, azzal párhuzamosan fut délkeleti irányba, Gy r felé. A területr l Öttevény után 
lép ki és a Gy ri alállomásnál végz dik. 

Az Oroszlány–Gy r 220 kV-os vezeték KDK fel l érkezik a térségbe. A vizsgálati területre 
nem lép be, a gy ri alállomásnál végz dik. 

A (Neusiedl) – országhatár – Gy r (OVIT) vezeték nyomvonaláról nincs részletes információnk. 
 

A 120 kV-elosztó hálózat elemei 

A vizsgálati terület térségében haladó 120 kV-os elosztóhálózat elemei felsorolás szerint, 
nem részletezve: 

– Gy r Dél – Kimle (T-Kimle MÁV) 
– Gy r ÉDÁSZ – Gy r Nádorváros I. 
– Gy r ÉDÁSZ – Gy r Nádorváros II. 
– Gy r ÉDÁSZ – Gy r OVIT I. 
– Gy r ÉDÁSZ – Gy r OVIT II. 
– Gy r ÉDÁSZ – Gy r Reptér (T-Gy r Kelet) 
– Gy r ÉDÁSZ – Gy r Vagongyár (T-Gy r Reptér, T-Gy r Kelet) 
– Gy r OVIT – Csorna 

– Gy r OVIT – Gy r Dél 
– Gy r OVIT – Kimle (T-Kimle MÁV) 
– Gy r OVIT – Tét 
– Kimle – Mosonmagyaróvár 
– Fert d – Lébény  
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A vizsgálati területen a felsoroltak közül a Gy r–Kimle 120 kV-os vezeték, és a folyta-

tásának tekinthet  Kimle–Mosonmagyaróvár 120 kV-os vezeték halad keresztül. A vezeték a 
gy ri elosztóállomásról indul, és ÉNy–DK-i irányban teljesen átszeli a vizsgálati területet. 

A Fert d–Lébény 120 kV-os vezeték NyDNy-i irányból érkezik. Lébényt l délre lépi át a 
vizsgálati terület déli határát, és mintegy 6 km megtétele után Kimle el tt végz dik. 

2.Ő.2.2. Földgázszállító rendszer 

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

Mosonmagyaróvár vizsgálati területnek és térségének földgáz ellátási térképét az 53. ábra 

tartalmazza. 

 

 
53. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati terület földgáz ellátásának térképe 

Gy r-Moson-Sopron megye területrendezési terve. 2/B sz. Melléklet. (Térségi szerkezeti  

terv. VÁTI Nonprofit KFT felhasználásával 2010). 
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A megye földgázellátása az országos alaphálózathoz több helyen kapcsolódik. A nagy-

nyomású vezetékre telepített átadó állomások segítségével történik az országos hálózatról a 
vételezés. A gázátadó állomásoknál üzemel  nagy/nagyközépnyomású nyomáscsökkent kr l 
induló nagyközépnyomású vezeték szállítja tovább a földgázt, általában a települések határába 
telepített gázfogadóig, vagy a nagyközép/középnyomású nyomáscsökkent ig. A települések 
közötti elosztás többnyire nagyközépnyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye háló-

zatának a gerincét és err l ellátott a megye településeinek jelent s hányada. A többi települést 
a nagyközép-nyomású vezetékekre telepített nyomáscsökkent kr l indított középnyomású 
hálózatokról látják el. A települések dönt  hányadában a településen belüli gázelosztás 
középnyomású gázelosztó hálózatról történik. 

 

A rendelkezésre álló adatokból nem volt lehet ségünk a gázvezetékek üzemi nyomása 
alapján történ  osztályozásra, ezért a térképen kategorizálás nélkül kerültek ábrázolásra a 
Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállító vezetékek. 

 

A vizsgálati területen és térségében futó nemzetközi és hazai szénhidrogén-szállító vezetékek 
az alábbiak: 

A Gy r–Mosonmagyaróvár–Baumgarten vezeték nemzetközi szállítóvezeték. A vizsgálati 
területet teljes hosszában keresztezi. A gy ri elosztóállomástól indul, és Gy rt déli irányban 
kerüli meg. ÉNy–DK-i irányba haladva Öttevényt l délre lépi át a terület déli határát, és halad 
tovább Mosonmagyaróvár irányába. Hegyeshalom el tt északkeleti negyedkört leírva kikerüli 
a települést, és Márialigett l északra Ausztria felé elhagyja az országot. 

A Gy r–Pápa vezeték a vizsgálati területen nem halad keresztül, annak délkeleti határától 
16 km-re keletre, a gy ri elosztó állomásról indul. Hozzávet legesen dél-délnyugat felé fut, 
Pápa felé. 

A Mosonszentmiklós–Kapuvár–Répcelak vezeték a vizsgálati terület délkeleti zónájából 
indul délnyugati irányba. Rövid táv megtétele után kilép a területr l, Kapuvár után hozzáve-

t leg déli irányba fordul, és Récpelak felé halad tovább. 
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2.ő A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-

gazdálkodási vagy energiaellátási cél 

A stratégiai fontosságú ásványi nyersanyagok koncessziók formájában történ  kitermelését 
biztosító, állami ásványvagyon-gazdálkodás célja a vizsgálati területen fellelhet  szénhidrogé-

nek megfelel  hasznosításának el segítése.  
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénnyel összhangban az ásványvagyon-gazdál-

kodást érint  pontok teljesülnek, ha a kutatás, bányanyitás, kitermelés és bányabezárás során 
szintén a bányatörvény szerinti adatszolgáltatás keretében  

a) az ásványi nyersanyagok mennyiségére, min ségére, a vizsgálati területre es  lel he-

lyek nyilvántartására, valamint a nyilvántartás vezetéséhez szükséges adatszolgáltatás 
megvalósul, 

b) a megismert és nyilvántartott ásványvagyon védelme a bányafelügyelet által jóváha-

gyott kitermelési műszaki üzemi terven keresztül teljesül, valamint az esetleges 
indokolatlan ásványi nyersanyag-kitermelések és -igénybevételek megakadályozásra 
kerülnek, 

c) a kötelez  adatszolgáltatás nyomán a kitermelt ásványi nyersanyagokkal történ  
elszámolás megvalósul, valamint a visszahagyott ásványvagyon további kitermelhe-

t sége biztosítható. 
A komplex ásványvagyon gazdálkodás része a tárgyi ásványi nyersanyagok minél ponto-

sabb megismerése, a meglév  és a kutatási–kitermelési tevékenység során keletkez , adatok 
és információk kezelése. Az ásványi nyersanyag kutatás során a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatalhoz beérkez  jelent s mennyiségű földtani, szerkezetföldtani, környezetföld-

tani, vízföldtani, geokémiai adatok egyrészt kiegészítik a vizsgálati területre vonatkozó isme-

reteinket (megkutatottsággal foglalkozó fejezet), másrészt a kapcsolódó értelmezések fontos 
alapot adnak a kés bbi értékelésekhez, az állami ásványvagyon-gazdálkodáshoz.  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a kitermelt ásványi nyersanyag és 
geotermikus energia után az államot részesedés, bányajáradék illeti meg (III. rész, 20. §71 
[1]). Ennek megvalósulása is része az ásványvagyon-gazdálkodási céloknak. (2)72 Bányajá-

radékot fizet: a bányavállalkozó, vagy a bányászati tevékenységre engedéllyel rendelkez  
engedélyes. 

Stratégiai cél az elérhet  nemzeti el nyök – itt a hazai ásványkincsek minél hatékonyabb 
realizálhatósága. Az ellátásbiztonság kapcsán az importfügg ség mérséklése reális ásványva-

gyon-gazdálkodási cél. A hazai versenyképességet növelheti, ha Magyarországon folytatódik 
a szénhidrogén-kutatás és -kitermelés. Az energiahatékonyságot növelheti, ha hazai szénhid-

rogéneket használunk fel széleskörűen az ipari, gazdasági és társadalmi igények kiszolgálása 
érdekében a megfelel  környezetvédelmi el írások betartásával.  

A gazdaság teljesít képessége és a társadalom jóléte a biztonságosan hozzáférhet  és 
megfizethet  energiától függ, ezért hazánk jöv jének egyik legnagyobb kihívása az energiával 
kapcsolatos kérdések megoldása. A világ energiatermelése 2000-re meghaladta a Ő00×1018 J-t, 

amelyen belül a k olaj közel ő0%-ot, míg a földgáz kb. 10%-ot képviselt. 
A világ népességének 2100-ra becsülhet  8 milliárdra növekedése mellett, a US Depart-

ment of Energy el rejelzése szerint a világ globális energiaigénye az elkövetkez  száz év alatt 
várhatóan több mint négyszeresére fog n ni. Noha ez az energiaszükséglet csak új ener-
giaforrások (pl. szél-, szoláris, bio-, geotermikus, hulladékenergia) bekapcsolásával lesz kielé-

gíthet , a konvencionálisnak tekinthet  fosszilis energiahordozóknak továbbra is jelent s 
szerepük lesz a XXI. században (pl. a k olaj és a földgáz együttes aránya a század közepére 
20%-ra, a század végére 1ő%-ra csökken) (54. ábra). Ez új megvilágításba helyezi a szénhidro-

gének termelését és felhasználását. A jelen évszázadban 2ő0260×109 t k olaj és ő00őő0×1012
 m

3
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földgáz kitermelése lesz szükséges (LAKATOS, LAKATOSNÉ 2010). Az energiapiacon a század 
közepéig biztosan meghatározó arányban megmaradó szénhidrogének a világ össztermékét, a 
gazdasági növekedést és a GDP alakulását is befolyásolják A világ 2040-re várható folyékony 
üzemanyag termelésének és fogyasztásának alakulását az 55. ábra szemlélteti. Az 56. ábra a 

k olaj világpiaci árának alakulását mutatja be az elmúlt 1ő0 évben, az 57. ábra pedig a 

földgázét az elmúlt közel 20 évben.  
 

 
54. ábra. A világ várható energiafogyasztása 20002100 között 

(LAKATOS, LAKATOSNÉ 2010) 

 
55. ábra. A világ folyékony üzemanyag  fogyasztása és termelése OECD  

és nem-OECD országok szerint, 
illetve  különböz  olajárak esetén 2040-ben (millió barrel/nap) 

International Energy Outlook 201Ő nyomán 

 
56. ábra. K olaj világpiaci árának alakulása (USD/hordó)  

(Jelmagyarázat: Sötétzöld: napi ár, világoszöld: 201ő. évi dollár értékre korrigált ár  
1861–19ŐŐ: US átlagár, 19Őő–83: Arabian Light, 1984–2015: Brent) 

Forrás: BP Statistical review of world energy 2016 
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57. ábra. Földgáz világpiaci árak alakulása (USD/millió Btu  

[british thermal unit])  

(1 millió Btu = 27,0ő normál m3 földgáz)  
Forrás: BP Statistical review of world energy 2016 

Az energiaellátás biztonsága és függetlensége nemzetbiztonsági kérdés. A hazai földgáz-

fogyasztás jelenleg csökken  tendenciát mutat. A lakossági fogyasztás évi mennyisége 
csökken (földgáz: 7,ő Md m3

 – 2013-ban). Magyarország energiaellátása jelent s részben im-

portált energiaforrásokkal történik, ezen belül is különösen jelent s a földgáz esetében az egy-

oldalú függ ség. Energiaszükségletünk 62%-át fosszilis energiahordozók importjából fedez-

zük. Földgázfelhasználásunk 82%-a import. Magyarország ellátásbiztonsága földgázból a 
meglév  Testvériség, és a tervezett gázvezetékek (horvát LNG terminál, szlovák leágazás 
tesztüzemben 201ő tavaszán) mellett komplex nemzetközi együttműködés függvénye. Tehát a 

hazai reménybeli szénhidrogénkészletek feltárása és termelésbe vonása, ezáltal az import-
függ ség csökkentése fontos energiaellátási cél. A földgázszállító rendszer kiépítettségét 
2013-ban az 58. ábra mutatja. 

 

 
58. ábra. A földgázszállító rendszer kiépítettsége 2013-ban, és a további tervezett fejlesztések alapján  

(forrás: Földgázszállító Zrt.) 

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal adatai szerint 201Ő-ben a hazai k olajtermelés 
0,62 Mt, a földgáztermelés 1,9Ő Mrd m3

 volt (MBFH 2015. jan. 1.).  

Magyarország jelenlegi, nyilvántartott, reálisan (technológiailag elérhet en és a gazdasá-

gosság megítélésén kívül egyéb feltétel által nem korlátozottan) kitermelhet  szénhidrogén-

vagyona 21,5 Mt k olaj és 73,0 milliárd m3
 földgáz. Ezen mennyiség gazdaságosan kitermel-

het  hányada folyamatosan változik az aktuális kutatás–termelési költségek és a technológiai 
fejl dés függvényében. Az összesített hazai termelés k olajra 99,9 Mt, földgázra 23Ő,2 
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milliárd m3, a napjainkig megismert kitermelhet  k olajnak több mint 82%-át, a földgáznak 
több mint 76%-át már hasznosítottuk (MBFH Ásványvagyon Nyilvántartás, 201ő. jan. 1-i 

állapotra vonatkozóan). 
Jelenleg néhány évtizedes id intervallum prognosztizálható, ameddig a hazai k olaj- és 

földgáztermelés várhatóan kitolódik az újonnan felfedezésre kerül  szénhidrogéntelepek 

vagyonát is beleértve. A hazai termelés és az import adatait összevetve nyilvánvaló, hogy az 
elmúlt tíz év alatt Magyarország importfüggése k olajból és földgázból is jelent sen növeke-

dett, ma közel 80%-os mind k olaj, mind pedig földgáz tekintetében.  
Magyarország szénhidrogénvagyonának névleges gazdasági értéke igen jelent s. Hazánk a 

megkutatottság szintjén a jól feltárt országok közé tartozik. Ez els sorban a sekély, illetve a 
közepes, tehát kb. 3000 m felszín alatti mélységig helytálló megállapítás. A nagymélységű 
kutatás perspektívája jó, bár a 30004000 m alatt elhelyezked  tárolókban a k olaj és a 
földgáz dönt  hányada kedvez tlen k zetfizikai adottságokkal rendelkez  földtani közegben, 
a porozitás, átereszt képesség, kompakció, litosztatikai nyomás miatt kevéssé áramlásképes 
rendszerekben található. A reális és valószínűsíthet  szénhidrogén-el fordulás els sorban 
földgáz, illetve gázcsapadék (kondenzátum) lehet. A szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódó 
legfontosabb feladatok: új k olaj- és gáztelepek megkutatása és a kitermelési hatásfok 
növelése (kereskedelmi értékű készlet növelése). 

Az energiastratégia célja nemcsak egy kívánatos energiamix megvalósítása, hanem Magyar-
ország mindenkori biztonságos energiaellátásának garantálása a gazdaság versenyképességé-

nek, a környezeti fenntarthatóságnak, és a fogyasztók teherbíró képességének figyelembe 

vételével. A cél az, hogy a 2010-es 108ő PJ hazai primer energiafelhasználás lehet leg csök-

kenjen, de a legrosszabb esetben se haladja meg 2030-ra az 1150 PJ-t, a gazdasági válság el t-
ti évekre jellemz  értéket. Mindennek a versenyképesség, fenntarthatóság és ellátásbiztonság 
szempontjainak érvényesülése mellett a fosszilis energiahordozók felhasználásának és a CO2-

kibocsátásnak a csökkentése mellett kell megvalósulnia (NES 2030). 
Mosonmagyaróvár vizsgálati területen a reménybeli kitermelhet  szénhidrogének való-

színűsített mennyisége csekély mennyiségű k olaj, illetve 2,6 milliárd m3
 földgáz, a vizsgálati 

területen megvalósuló szénhidrogén kitermelés tehát mérsékelné a hazai importfügg séget. 
Megjegyzend , hogy lényeges szempont az energiagazdálkodásban a Nemzeti Éghajlatvál-

tozási Stratégiának való megfelelés is. A 2012-ben meghosszabbított kiotói egyezmény 
szerint az els  vállalási id szakban az EU-1ő együttesen vállalt 8%-os üvegházhatású gáz 
kibocsátás csökkentést, amit egy bels  tehermegosztással osztottak le tagállami szintre. Ez 
Magyarország számára 2008–2012 átlagára nézve 6%-os üvegházhatású gáz kibocsátás csök-

kentést határozott meg az 198ő–87-es évek átlagához képest. A nehézipar id közben bekövet-
kezett leépülése és a gazdasági válság miatt a tényleges kibocsátás 2009-ben 43%-kal volt 

alacsonyabb a bázisértéknél. 
Az energetikában a jöv ben bekövetkez  nemzetközi fejlemények és technológiai fejlesz-

tések jelent s bizonytalansággal terhelik az el rejelzéseket. A részletes hatástanulmányoknak 
egy-egy adott döntési pont el tt kell majd rendelkezésre állniuk, a lehet  legtöbb aktuális 
adatot és információt szolgáltatva a döntés el készítéshez, mivel meg kell találni az id pontot, 
amikor a befektetési költségek arányban vannak a bevezetést követ  gazdasági és társadalmi 
el nyökkel. 

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) adatai szerint az EU primerenergia-mixének 
változása 2010 és 2030 között elfogadott politikák alapján bels  primer energiafogyasztás 
tekintetében 1766 Mt k olaj egyenérték volt 2010-ben, s a növekedés eredményeként ez az 
érték 1807 Mt lesz várhatóan 2030-ban (59. ábra). 
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59. ábra. Az EU primerenergia-mixének változása  

2010 és 2030 között (IEA adatok) 

A Nemzeti Energiastratégia végrehajtásáról szóló 77/2011. (X. 1Ő.) OGY határozat f bb 
sarokpontjai között szerepel az energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása, illetve a 
hazai szén-, lignit- és szénhidrogénvagyon környezetbarát felhasználása. Az Ásványvagyon-

hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Terv leszögezi, hogy hazánk fosszilis energia-

hordozókban nem szegény ország. Szén- és lignitkészletünk, a nem konvencionális szénhidro-

gén-tartalékaink, valamint a geotermális potenciálunk növekv  hasznosítása hosszú távon is 
jelent sen növelheti hazánk ellátásbiztonságát és lényegesen csökkentheti import függ ségün-

ket. 

A Nemzeti Energiastratégia 2030 szerint a villamos energia vonatkozásában 1Ő%-os 

import csökkenés az „Atom+Szén+Zöld” energiamix alkalmazásával érhet  el (60. ábra). 

 

 
60. ábra. Magyarország várható villamosenergia-termelése a  

különféle energiamixek szerint 
Forrás: REKK. 

Az elmúlt években rendre 1 millió t alatt maradt a k olaj- és 2 milliárd m3
 alá csökkent a 

szénhidrogén-kitermelés éves szinten (61. ábra).  
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A fentiek tükrében azért is fontos fokozni a koncessziós tevékenységet, a hazai szénhidro-

gének-kutatását, hogy elegend  szénhidrogénvagyon álljon rendelkezésre a növekv  energia-

igények mellett, amíg az energia el állításában jelent sebb áttörés nem következik be a 
tárgyalt néhány évtizedes id távlatban. A növekv  energiaigény mellett az energiahatékony-

ságnak és energiatakarékosságnak is növekv  szerepe lesz. 

 

 
61. ábra. Magyarország éves szénhidrogén termelésének alakulása (MBFSZ adatok) 
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2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon-gazdálkodási szempontú, 
valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi el nyeinek bemutatása 

A vizsgálati területen megvalósuló bányászati tevékenység ásványvagyon-gazdálkodási 
szempontú várható közvetlen nemzetgazdasági el nyei kapcsán els sorban a 2.5. fejezetben 

leírt adatszolgáltatás és bányajáradék megfizetése, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalon 

keresztül az államkasszába kerülése jelölhet  meg, illetve az, hogy az állam tulajdonában 
lev , és majd a járulék megfizetésével a bányavállalkozó tulajdonába kerül  ásványkincs 

megfelel  módon hasznosul. 
Közvetetten a gazdaság részét képez  anyagi és emberi er forrásokban, a fizikai és szelle-

mi javakban, valamint szolgáltatásokban, a gazdasági tevékenységekben, illetve mindezek 
kölcsönhatásában várható növekedés, fejl dés.  

A földgáz természetes, els dleges energiaforrás. A földgáz részesedése az els dleges ener-
giaforrások felhasználását tekintve Európában folyamatosan emelkedik, ma mintegy 20%-os. 

Ennél csak a k olaj részesedése nagyobb. Más els dleges energiaforrásokat, így például a 
feketek szenet, a barnaszenet, a lignitet, vagy a megújuló forrásokat lényegesen kisebb 
arányban használunk fel. A földgázt a XXI. század energiaforrásának tartják, miután felhasz-

nálása a többi hagyományos energiaforráshoz viszonyítva kényelmesebb és kevésbé szennye-

zi a környezetet. 
A k olaj széles körben alkalmazott ásványi er forrás. Fajlagos energiatartalma magas, s a 

szilárd energiahordozóknál könnyebb a kitermelése, szállítása, valamint elosztása és további 
tárolása. A kapcsolódó infrastruktúra rendelkezésre áll és tovább fejleszthet . A k olaj fűt -

értéke 10 000–11 500 kcal/kg (41870–48150 kJ/kg), gyakran 50%-kal nagyobb a fűt értéke, 
mint a k szénnek. Ipari felhasználása széleskörű, er művekben, vegyipari alapagyagként, 
üzemanyagként egyaránt hasznosítható. 

Ásványvagyon-gazdálkodási szempontból a szénhidrogén-kutatást, -kitermelést és -feldol-

gozást közel 80 éves hazai tapasztalat segíti. A szénhidrogének ipari méretű termelése 1937-

ben a DNy-Dunántúlon indult céltudatos, tudományos megalapozottságú geológiai–geofizikai 

kutatások eredményeként a Magyar–Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) keretein 
belül. Az 19ő0-es évek végét l, f leg az eredményes alföldi kutatások nyomán a hazai olaj-
ipari tevékenységet 1960-tól összefogó Országos K olaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) végezte, 
majd 1991-t l jogutódja a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.) az ország 
legjelent sebb vállalata. A szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódó, felhalmozódott tudás és 
tapasztalat mind a hazai iparban, mind pedig a hazai tudományos és oktatási intézményekben 
jelent s. 

A szénhidrogének további kutatásával és a telepek termelésbe állításával az egyik legfonto-

sabb nemzetgazdasági el ny az importfügg ség csökkentése. Az ország importfügg sége 
mind k olaj, mind pedig földgáz tekintetében ma közel 80%, s ez a mennyiség csaknem teljes 

egészében Oroszországból érkezik. 
Mosonmagyaróvár vizsgálati területre es  k olaj és földgázkészletek termelésbe állításával 

az import–export mérleg javítható és a gazdaság nemzetközi versenyképessége is növekedhet. 
Az importfügg ség mérséklése egyben a szénhidrogén-ellátásban bekövetkez  zavarok 
kockázati tényez jét is csökkenti. 

Földgázból az importfügg ség mérséklésének szükségességét egy példa is szemlélteti. Az 
ország –10 °C-os napi középh mérséklet mellett mintegy 90 M m3

 földgázt fogyaszt. Ebb l 
mintegy 10 M m

3
 származik hazai termelésb l és Ő7,ő M m3

 gázt lehet kivenni azokból a 
földalatti tárolókból, amelyeket a fűtési szezonon kívül importgázzal töltünk fel. Ez az a 
mennyiség, ami a téli hónapokban minden körülmények között rendelkezésünkre áll. Az 

igények kielégítéséhez minden további köbméter földgáznak importvezetékeken keresztül kell 
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az országba érkeznie, –10 °C esetén körülbelül napi 32,ő M m3
 (http://www.mol.hu/gazkerdes 

/szallitas.html). 

Az energiafügg ség mérséklésének az energiatakarékosság, a megújuló energia nagyobb 
arányú felhasználása, a biztonságos atomenergia, a közlekedés elektrifikációja és a kétpólusú 
mez gazdaság létrehozása mellett, egyik eszköze az európai energetikai infrastruktúrához 
való kapcsolódás. Ez garantálja a földgáz piaci beszerzési árát, ami mellett a CO2 leválasztási 
és tárolási technológiák (CCS) alkalmazásával a földgáz továbbra is meg rizheti meghatározó 
szerepét. Az átmeneti id szakban, amíg a megújuló energiákat még nagyobb arányban hasz-

náljuk fel, egyel re nem mondhatunk le a fosszilis energiahordozókról, így a k olajról és a 
földgázról sem. 

Egy adott vizsgálati területen belül a szénhidrogén kutatása és a készletek termelésbe 
állítása rövidebb és hosszabb távon is csökkentheti az importfügg séget. Az adott vizsgálati 
területen és környezetében a szénhidrogén-kutatás és -termelés, a környezetvédelmi el írások 
betartása mellett, a településekre és a lakosság életére rövidebb-hosszabb távon is kedvez  
hatásokat eredményezhet, többek között a munkahelyteremtéssel, mely révén a kistérségek 
népességmegtartó képessége fokozódhat. Ezen kívül élénkülhet az innováció, a K+F tevé-

kenység és fejl dhet az infrastruktúra. Mind az upstream (kutatás–termelés), mind pedig 

downstream (feldolgozás–kereskedelem) ágazatok vonatkozásában az infrastruktúra-fejleszté-

seken túlmen en, illetve a kapcsolódó a településfejlesztéseket, továbbá a nagyvállalatok 

mellett a kis- és közepes vállalkozásoknak is el nyös lehet a tárgyi bányászati–feldolgozási 
tevékenység. Mindezt a szénhidrogén-bányászatban és feldolgozásban meglév  nemzetkö-

zileg is elismert, kiemelked  szaktudás, illetve gyakorlat segíti. 
Összefoglalásként megállapítható, hogy Magyarország szénhidrogén vagyonának névleges 

gazdasági értéke igen jelent s. A hazai szénhidrogéneknek lényeges szerepük van az 
ellátásbiztonság növelésében és az importfügg ség csökkentésében. Az ipari készlet, a jelen-

legi kitermelési volument alapul véve, több évtizedes termelési élettartamot jelez el re, de a 
termelés fokozatosan csökken. Jelenleg a szénhidrogének importja 80%-hoz közeli, aminek 
csökkentése nemzetgazdasági érdek és cél. A Mosonmagyaróvár vizsgálati terület k olaj- és 
földgáztelepeinek megismerése és termelésbe vonása csökkentheti az importfügg séget. 

Mivel a lakossági és tercier h felhasználásban is meg fog maradni a földgáz jelent sége az 
elkövetkezend  20 évben (2020: 62%, 2030: őő%), a minél hatékonyabb energiatakarékosság 
mellett nagymértékben kell majd emiatt is támaszkodni a földgázimportra, illetve a hazai 
készletekre (62. ábra). 

 

 
62. ábra. Magyarország várható lakossági és tercier  

h felhasználása 2010 és 2030 között  
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2.7. A terhelés várható id tartama 

2.7.1. A vizsgálati tevékenység szakaszai és időtartamuk 

A hasznosításra kijelölt ásványi nyersanyag kiaknázása, a feltárt mez  életciklusa évtize-

dekben mérhet  folyamat, amely a terület kutatásának kezdetét l a felhagyást követ  id szak-

ig tart. A szénhidrogén-mez  fejlesztése, termeltetése során a hatályos törvények és rendele-

tek által megkövetelt engedélyek, szabványok betartása mellett mindvégig szem el tt kell 
tartani azokat a kereskedelmi, környezeti és szociális szempontokat, amelyek egy bányaterület 
és környezete fenntartható létezését biztosítják. 

A vizsgálati tevékenység kezdeti szakaszában kutatási tevékenység folyik, amelynek célja 
a koncesszióval fedett terület azon részének vagy részeinek kijelölése, ahol a kutatás során 
felderített, gazdaságosan kitermelhet  ásványi nyersanyag bányászata megkezdhet . A terme-

lési szakaszban történik meg a bányászathoz szükséges infrastruktúra kiépítése, majd a 
nyersanyag kitermelése és elszállítása. A termelés felhagyását a terület rendezése, rekultivá-

ciója követi. A kutatás–termelés–rekultiváció id tartama általában 20–Ő0 évre becsülhet , a 
feltárt szénhidrogénvagyon mennyiségét l függ en. 

A Bányatörvény 12. § 1 pontja értelmében a pályázat nyertesével a miniszter vizsgálati 
szerz dést köt. A vizsgálati szerz dés legfeljebb 3ő évi id tartamra köthet , amely egy alka-

lommal, legfeljebb a vizsgálati szerz dés id tartamának felével, meghosszabbítható. 
 

2.7.2. A kutatási szakasz időtartama 

A Bányatörvény 1Ő. §-a szerint a koncesszió id tartamán belül a tervezett ásványi nyersa-

nyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási id szak Ő évnél hosszabb nem lehet. A 
kutatási id szak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási id szak felével 
meghosszabbítható. A koncessziós szerz désben meg kell állapodni a kutatási munkaprogram 
tartalmában és a teljesítésére szolgáló biztosítékokban. A bányafelügyelet által jóváhagyott 
kutatási műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a koncessziós szerz déssel megállapított 
munkaprogramban vállalt feladatokat. A szerz désben a miniszter kikötheti a munkaprogram 
befejezéséhez szükséges költségek megtérítését arra az esetre, ha a koncesszió jogosultja az 
elfogadott munkaprogramban vállalt kötelezettségét nem teljesíti. 

A kutatási tevékenység alapja tehát a munkaprogram, amely meghatározza a kutatás célját, 
id tartamát és amelyben le kell fektetni az elvégzend  minimális kutatási tevékenység típusait 
és mennyiségét. A bányavállalkozó a kutatás megkezdése el tt kutatási műszaki üzemi tervet 
készít, a területileg illetékes kormányhivatal Bányászati Osztályának (volt Bányakapitányság) 
jóvá kell hagynia. A terv tartalmazza a kutatás típusát és eszközeit, részletesen ismerteti a 
kutatáshoz használt műszerek és berendezések számát, típusát és műszaki paramétereit. 

A feltárási, kitermelési és medd hányó-hasznosítási tevékenységet jóváhagyott műszaki 
üzemi terv szerint kell végezni. 

A műszaki üzemi tervet a műszaki–biztonsági, az egészségvédelmi, a tűzvédelmi szabá-

lyok és az ásványvagyon-gazdálkodási, a vízgazdálkodási, valamint a környezet-, természet- 
és tájvédelmi követelmények figyelembevételével úgy kell elkészíteni, hogy az biztosítsa az 
élet, az egészség, a felszíni és a föld alatti létesítmények, valamint a mez - és erd gazdasági 
rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges 
megel zését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés – településrendezési eszközökben 
foglaltaknak megfelel  – teljesítését. 

A kutatás a területre rendelkezésre álló geológiai és geofizikai információk összegyűjtésé-

vel és újraértelmezésével kezd dik, majd felszíni, terepi földtani vizsgálatokkal, geofizikai 
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mérésekkel folytatódik. A mérési eredmények alapján lehet döntést hozni a kutatófúrások 
helyének kijelölésér l. A szükséges terepi mérések tervezése, kivitelezése és értelmezése 
egymásra épül  folyamat, id szükséglete legalább egy év. 

A kutatás második szakaszában a kutatófúrás(ok) tervezése, lemélyítése zajlik. A kutató-

fúrás helyszínét el  kell készíteni, megfelel  utakat, infrastruktúrát kell kiépíteni, a fúráshoz 
szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat oda kell szállítani, ennek id tartama heteket, 
esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy kutatófúrás lemélyítésének id tartama f képpen a 
fúrásmélységt l és a felszín alatti k zetrétegek min ségét l függ, illetve felléphetnek el re 
nem várható műszaki problémák. A kivitelezés id tartama hónapokban mérhet . A fúrás 
mélyítése során a célrétegekb l mintákat vesznek, szénhidrogén-kutatás során vizsgálják a 
kútba esetlegesen beáramló gáz- és olajnyomokat, beáramlásokat. Amennyiben a fúrás pro-

duktív zónát tárt fel, az alkalmas szakaszt tesztelik, mérik a beáramló szénhidrogén mennyi-
ségét és a fluidumból mintát vesznek. Megfelel  mennyiségű szénhidrogén-beáramlás esetén 
a kút próbatermeltetése következik, melynek id tartama néhány nap, esetleg néhány hét. A 
próbatermelés eredményeképpen megállapítható, hogy a feltárt szénhidrogén mennyisége és 
min sége alkalmas-e a gazdaságos kitermelésre. Ha igen, a kutat termel kúttá építik át. 

A kutatási szakasz az eredmények értékelésével zárul, amelyr l zárójelentés készül. 
Választ kell adni arra, hogy a tervezett kutatási tevékenységet sikerült-e végrehajtani, illetve 
feltárt-e a kutatás gazdaságosan kitermelhet  ásványvagyont. A kutatási fázis teljes id tarta-

ma években mérhet  nagyságrendű tevékenység, általában négy év. Amennyiben a kutatás 
nem tárt fel gazdaságilag értékelhet  mennyiségű szénhidrogént, de erre az eredmények 
alapján esély van, újabb kutatási periódus indítható. 

A kutatási folyamatot egymást követ  fázisokra szokták osztani. A hazai gyakorlatban 
alap- vagy el kutatást, felderít , el zetes, részletes kutatási fázisokat és utólagos, vagy terme-

lés alatti kutatást különítünk el. A kutatási terület ismeretessége az egyes kutatási fázisok 
során a vázlatos földtani modell megalkotásától eljut a bányászati tevékenység végzéséhez 
szükséges ismeretek megszerzéséig. 

 

2.7.3. A termelési szakasz időtartama 

Amennyiben a kutatófúrásokkal gazdaságosan kitermelhet  ásványvagyont sikerült 
kimutatni, megkezd dik a mez  termelésbe állítása. Megtörténik a bányatelek-fektetés a 
megismert lel helyek területére. A sikeres kutatófúrás környezetében újabb fúrásokat mélyí-
tenek az el fordulás kiterjedésének megismerésére, illetve a lel hely szénhidrogénvagyo-

nának kitermelésére. A szénhidrogénekkel együtt kitermelt víz telepbe való visszajuttatására 
visszasajtoló kutakat fúrnak. A szükséges termel  és vízvisszasajtoló kutak száma a mez  
szénhidrogénvagyonától függ. Egy adott szénhidrogénmez  termeléséhez szükséges kutak 
száma több tíz is lehet, lefúrásuk folyamatosan történik, és éveket vehet igénybe. 

A mez  élettartama a telepekben felhalmozódott szénhidrogének mennyiségének és a 
tárolóképz dmények k zetfizikai paramétereinek függvénye. A kitermelhet  mennyiség 
k olaj esetében a tárolók zetben lev  k olaj 10–50%-a, a földgáz esetében Ő0–80%-a. A 

kitermelhet  mennyiséget a kúthozamok és a telepnyomás-adatok alapján lehet becsülni, az 
éves termelési adatokat értékelve a hozamcsökkenésb l állapítható meg a mez  várható 
élettartama. Másodlagos, harmadlagos termeltetési módszerekkel a mez  szénhidrogén-

vagyonának kitermelhet  része növelhet , élettartama hosszabbítható. Az egyes kutakból való 
termelés költsége szabja meg azt a határt, ameddig az egyre csökken  mennyiségű termelés 
még gazdaságos. A mez  termelésbe állításától a felhagyásig terjed  id  nagyságrendje 
esetenként több tíz év. A vizsgálati területen a könnyen feltárható, nagy kiterjedésű mez ket 
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feltehet en már feltárták, inkább több, kisebb méretű el fordulás felfedezésére lehet számí-
tani. Ebb l következ en a felfedezett mez k várható élettartamát 20–30 évre becsülhetjük. 

A tevékenység több fontos szakaszra osztható. 
Tervezési (fejlesztési) szakasz 

Ebben a fázisban készülnek el a termel üzem-létesítéshez szükséges elemzések, tanul-
mányok, abban az esetben, ha a kutatások eredményesek voltak. A tervezés során a projekt 

megvalósításának lehet ségét elemezni kell a biztonságos működtethet ség, a kereskedelmi 
életképesség, környezeti szempontok, szociális felel sség és a szabályozási, engedélyeztetési 
követelmények szempontjából. A tervezés általában 1–3 évet vesz igénybe. A létesítés mű-

szaki üzemi tervét a bányahatóságnak el kell fogadnia. Rendkívül fontos már a kutatás, majd a 
tervezés folyamán a helyi lakossággal való kommunikáció, hiszen a berendezések, létesítését, 
működését el kell fogadtatni a lakossággal. 
Építési szakasz 

Amennyiben a kutatás és a tervezés folyamata lezajlott, és a szükséges engedélyek rendel-
kezésre állnak, megkezd dhet a termel üzem építése, amely akár 2 évet, vagy többet is igény-

be vehet. A termel  létesítményekhez utakat kell építeni, ki kell alakítani a működés környe-

zetét, építményeket kell emelni az alkalmazottak számára, létre kell hozni a bányászatot 
kiszolgáló felszíni építményeket. A termelés során további eszközöket és berendezéseket a 
termelési műveletek el rehaladásával lehet kiépíteni. 
Termelési szakasz 

A termelési szakasz akkor kezd dhet meg, ha a szükséges kiépítést befejezték, az elkészült 
rendszert tesztelték, a szükséges engedélyeket és jóváhagyásokat erre a bányavállalkozó 
megkapta. A Bányatörvény 12. § 1 pontja értelmében a koncessziós pályázat nyertesével a 
miniszter szerz dést köt. A koncessziós szerz dés legfeljebb 3ő évi id tartamra köthet , 
amely egy alkalommal, legfeljebb a vizsgálati szerz dés id tartamának felével, meghosszab-

bítható. A termelési szakaszban történik a nyersanyag kitermelése, el zetes feldolgozása, 
elszállítása. Ebben a szakaszban is folyamatos a termel  mez  és kiszolgáló létesítményei 
fejlesztése, az infrastruktúra b vítése. Fokozottan figyelni kell a környezeti és a szociális 
szempontokra. Ma már egyre jellemz bb, hogy a bánya tulajdonosa, működtet je bevétele 
egy részét a helyi polgári lakosság életkörülményeinek javítására, környezetvédelmi progra-

mokra, szociális intézkedésekre fordítja. 
 

2.7.4. A termelés felhagyását követő időszak 

A mez k letermelése után a kútberendezéseket leszerelik, a kutat lezárják, elcementezik. A 
kút környékét rendezni kell, a feleslegessé vált tárgyakat elszállítják. Esetenként szükség lehet 
a talajba került szennyez dések semlegesítésére, eltávolítására. A visszatájosodás néhány 
hónap alatt megtörténhet. 

Ha a koncessziós szerz dés megszűnésekor a létesítmények tovább nem üzemeltethet k, a 
bányavállalkozó köteles azokat elbontani és a területet helyreállítani. 

Ha a koncesszió úgy szűnik meg, hogy a bánya bezárása nem történik meg, a koncesszió 
volt jogosultja köteles a bányabezárási és tájrendezési munkákat elvégezni. A bányafelügyelet 
a bányabezárás és a tájrendezés elfogadását követ en hivatalból törli a bányatelket. 

A letermelt gáztelepek alkalmas feltételek esetén földalatti gáztározóvá építhet k át. A 
cs vezetéken érkez  gázt besajtolják a már kitermelt gázmez be, így a tartalékolt gázmennyi-
ség tetsz leges id pontban használható fel. A kiépített tározók élettartama évtizedekben 
mérhet . 
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Megemlíthet , hogy a már kitermelt tározók reziduális szénhidrogénje hosszabb id távon, 
évtizedes távlatban tekintve mobilizálódhat, a tároló regenerálódik, ennek lehet ségét a leter-
melés során bekövetkez  csökken  telepnyomás teremti meg. Az eredetileg ki nem termel-
het  szénhidrogénrész az utánáramlás miatt így perspektivikusan kitermelhet vé válik. 

A bányabezárás folyamatával egy id ben, de f leg azt követ en megkezd dik a bánya-

térség felszíni környezetének rendezése, rekultivációja, azaz visszatájosítása. A folyamatot 
rekultivációs tervben rögzíteni kell. A területrendezést a bányavállalat, a bányahatóság, a 
helyi önkormányzat és a lakosság megállapodása alapján célszerű végrehajtani. Fel kell mérni 
a felhagyási tevékenység el tti és alatti környezeti hatásokat, amelyek a vizek, a növényzet, a 
helyi erózió állapotában bekövetkeznek. A Bányatörvény 36. §. Tájrendezési fejezete alapján 
a bányavállalkozó köteles a külszíni területet, amelynek használhatósága megszűnt vagy 
lényegesen korlátozódott, fokozatosan helyreállítani, újrahasznosításra alkalmas állapotba 
hozni, vagy a természeti környezetbe ill en kialakítani. 
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2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek 

A szénhidrogén-termelés és -kutatás legf bb eszköze a mélyfúrások alkalmazása, ezért 
ehhez kapcsolódnak a legf bb bányaveszélyek is, így a három f  bányaveszély: a kútkitörés, a 
tűzveszély és a robbanásveszély. F  bányaveszélyként számolhatunk a kutak kitörésével, 
amelyek a kutatás, alárendelten termelés, kútjavítás során következhetnek be. A bányászatban 
a természeti tényez k hatásai inkább gazdasági kategóriák, amelyek a termelési költséget 
növelik. 

Különösen nagy figyelmet kell fordítani a havária-helyzetekre, mert azok rendkívül rövid 
id  alatt nagy szennyez déssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. A bányá-

szati tevékenységgel összefügg  súlyos ipari balesetek kockázatainak meghatározása esetén 
els  sorban a veszélyek azonosítása szükséges, majd meg kell határozni a gyakoriságokat és 
azonosítani kell a következményeket. Ezekb l adódik a kockázat meghatározása, és ennek 

értékelése. A bányászat során – az ipari gyakorlatban – azon súlyos ipari baleseteket kell 
figyelembe venni, ahol a rendszer integritásának megszűnését követ en nagy mennyiségű 
veszélyes anyag, illetve energia szabadul el. Ezek az események el fordulásukkor jelent s 
teret kapnak a médiában, ezért érdemes számba venni, hogy az elmúlt években hány ilyen 
jelent sebb esemény következett be (40. táblázat). 
 

40. táblázat. Jelent sebb szénhidrogén-kutatási, -termelési havária-események 

az elmúlt évtizedekben Magyarországon 

Id pont Helyszín 

1961 Nagyhegyes 

1962 január- Pusztaföldvár Pf-ő0. sz. kút gázátfejt dés 

1963 Üllés 

1965 Szank 

1968. december 19–26. Algy  

1979. január 2Ő – február 1ő. Zsana-É–2 k olajtermel  kút (63. ábra) 

1981. december 29–31. Algy –683. számú fúrás, Maroslele 

1982. augusztus 7–17. Szeghalom–1Ő. sz. kút 

1982. október 1Ő–17. 
Szeged, Algy –619. sz. vízvisszasajtoló kút, 
gázkifúvás 

1983. január 30 – február 2. Hajdúszoboszló, Nagyhegyes–77. sz. kút, 
gázkitörés 

1983. március 22–23. 
Battonya–1ŐŐ. sz. kutatófúrás, vizes 
gázkitörés 

198Ő. június 18–21. 
Balatonmagyaród, Zalakomár–18. sz. kút, 
olaj- és gázkitörés 

198ő. április 1. Biharkeresztes–19. sz. kút 

198ő. május 20–21. 
Füzesgyarmat–107. sz. kút, olaj- és 
gázkitörés 

1986. december 16 – 1987. január 31. Fábiánsebestyén, forróvíz és gáz kitörés 

1986. június 10. Balatonmagyaród, Zalakomár 
1987. január 2Ő–25. Füzesgyarmat–107. sz. kút, gázkitörés 

1998. november 14–17. Nagylengyel–282/A .sz. kút, gázkitörés 

2000. augusztus 18 – november 16. Pusztasz l s–3Ő. sz. kút, gázkitörés 

 

Mivel a kiáramlott anyagok jelent s részér l elmondható, hogy ezek mérgez ek, foko-

zottan tűz- és robbanásveszélyesek, az él  és épített környezetre gyakorolt hatásuk például 
mérgez  felh k, valamint tüzek és robbanások energia-transzportja révén valósul meg. A gáz 
halmazállapotú mérgez  anyagok dönt en inhalációs mérgek, amelyek a légutakon felszívód-

va mérgeznek. 
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A káros hatások forrásának jellemz i lehetnek például a tócsaméret, a gázdiszperzió térbeli 
és id beli alakulása, a potenciális gyújtóforrások jelenléte, a különböz  mértékű és eredetű 
tüzek terhelései, a robbanások terhelései (nyomáshullám, repesz). 

Lees  vagy leng  teher okozta ütközések, következmények (kinetikus energia eloszlása, 
helyzeti energia eloszlása, impulzus-eloszlás), valamint a tehervisel  elemek stabilitásának 
elvesztése is veszélyforrások lehetnek. 

A veszélyek elhárításának egyik alapvet  tényez je a megel zés, preventív intézkedések 
foganatosítása Ezek az intézkedések a következ k: 

– a különböz  jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, technológiai, 
kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

– az el írt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása; 
– a kötelez  id szakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése; 
– a veszélyek kell  id ben történ  jelzésére alkalmas műszerek és eszközök kialakítása és 

fejlesztése; 
– a kezel  és alkalmazott személyek (vezet k és beosztottak) rendszeres oktatása, 

továbbképzése; 
– bekövetkezett kútkitörések, robbanások, tűzesetek alkalmával gyors elhárítás megva-

lósításával a károk csökkentése; 
– a megfelel  szintű és gyakoriságú ellen rzés. 

A vállalkozók fúró- és lyukbefejez  berendezésének rendelkeznie kell bányakapitánysági 
(bányahatósági) engedéllyel, így munkavédelmi min sítéssel is. A berendezéseknél az el írt 
mennyiségű és min ségű tűzoltóeszköznek rendelkezésre kell állnia. A letermelt szénhidro-

géntelepekben is lehet annyi gáz, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés tervezésekor figyelembe kell 
venni biztonságtechnikai, illetve gazdasági szempontból. A gyakorlat szerint a ferde fúrások 
alkalmazásával egy város sem jelent akadályt a szénhidrogén-tározó biztonságos letermelésé-

nél. A kitörésveszély, illetve bármelyik más, a fúrólyukhoz kapcsolódó potenciális szennyezés 
er sen a fúrólyukszár környezetéhez köt dik. 

A szénhidrogén-tároló környezetében található víztározó rétegek (vízbázisok) szempontjá-

ból maga a szénhidrogén-termelvény veszélyes szennyez  anyagnak számít. A szénhidrogé-

nek vízbázisbeli jelenlétén azt a szénhidrogént értjük, amely bekerülhet a termelvénybe, vagy 
a csövezés körül lév  gyűrűstérbe, ezért a harántolt rétegekben tárolt, vagy azzal hidrogeoló-

giai összefüggésben lev  rezervoárokban található szénhidrogén is potenciális szennyez  
forrás vízbeszerzési szempontból. 

A szénhidrogéntelepek felett kialakuló geokémiai háló általában tartalmaz szulfidokat is. A 
telep feletti részek arzénszennyez dése kialakulhat a hibás cementpalást miatt, mert így 
rövidzár jön létre a víztartó rétegek és az arzént tartalmazó záró k zetek, agyagpalák között. 
A rosszul palástcementezett fúrás a felszíni eredetű szennyezéseket lejuttathatja az ivóvíztáro-

zó rétegekbe is, így azok fokozott veszélyforrásnak számítanak. A letermelt szénhidrogén-

telepekben, az ipari szempontból medd  rétegekben is lehet annyi gáz, hogy ezt a területen 
létesítend  vízfúrások kútkiképzése során figyelembe kell venni. A felszíni szennyezések le-

hetnek kapcsolatosak a mez gazdasággal, bányászati tevékenységgel, kommunális szenny-

vizekkel, közlekedéssel vagy egyéb talajszennyez  tevékenységgel. 
Ha a kút egyensúlyának megbomlását kés n fedezik fel, elmulasztják a gyors beavatkozást 

a kút beindulása akár kitöréssé fajulhat, amennyiben a fluidum áramlásának szabályzá-

si/lezárási lehet ségei megszűnnek. A CH- (metán) gázok és az olaj súlyos tüzeket okozhat, 
ha a kútból H2S (kén-hidrogén) gáz is kiszabadul, akkor a környéken súlyos életveszély is 
jelentkezik. A kitörések nagymértékű talaj-, víz-, és légszennyezéseket is okoznak. 

Ha a személyzet a kútbeindulást felismerte, lezárta a kutat, de nem kezdi el a szakszerű 
egyensúly-helyreállítást a gázdugó migrációja jelent s nyomásemelkedést okozhat, ami a 



Mosonmagyaróvár. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés 

 

122 

 

leggyengébb formáció felrepesztésével jár és igen nehezen kezelhet  „földalatti kitörés” 

alakul ki. A kitörés a fluidum szabályozhatatlan áramlása a fúrólyukból (63. ábra). A felszín 
alatti kitörés a fluidumnak egy felszín alatti formációba való áramlása. Ha a fúrólyuk beindul 
és a fúrólyukat bezárják egy kisebb mélységű zóna felrepedhet az egyensúly helyreállításához 
szükséges nyomás hatására. Az iszap és a formáció fluidumai ezek után beáramolhatnak, 
átfejt dhetnek a felrepesztett zónába és felszín alatti kitörés fejl dik ki. A felszín alatti 
kitörések másik típusa az, amikor a béléscs  sarujánál lév  formáció reped fel és a kút 
ellen rizhetetlenné válik, a nyomás kráterképz dést indít el a béléscsövön kívül a fluidum a 
felszínre áramlik (FITZPATRICK 1991). Fúrás és ki–beépítés alkalmával a kitörések azonos 
gyakorisággal fordulnak el . Fúrás közben, ha a formáció-nyomás n , ki-beépítéskor pedig a 
hidrosztatikus nyomás csökkenése esetén. Viszonylag olcsók a kútbeindulás felfedezésére, 
el rejelzésére használatos eszközök, így a legtöbb operátor ezek id beni alkalmazását java-

solja. 

 

 
63. ábra. Gázkitörés (Zsana-É-2 fúrás, 1979) 

A személyzetre nézve a kútmunkálati folyadékok használata kockázatos lehet. B rgyulla-

dás léphet fel savak, lúgok, bromidok, kloridok, egyéb vegyszerek hatására. Látási és légzési 
zavarokat okozhatnak a mérgez  reagensek. Pontos munkát kell végezni véd öltözetben a 
vegyi anyagok kezelése és a keverékek elkészítése során. 

A kútból eltávolított folyadékok a környezetre nézve komoly károsodást jelenthetnek. A 
folyadékok elhelyezését, biztonságos szállítását és kiömlésének meggátolását törvény szabá-

lyozza. A berendezésnél a személyzetnek tisztában kell lenni a kútmunkálati folyadékok 
tárolására, használatára vonatkozó szabályokkal. 

 

Savazásos rétegrepesztéseknél kiemelten fontosak a tervezési és biztonsági intézkedések, 
melyek: 

– a területen csak a szükséges személyzet lehet jelen és acélbetétes töml k használhatók; 
– tiszta víznek kell lenni a helyszínen a sav, maró anyag lemosása céljából (ha esetleg a 

személyzet valamelyik tagjára ráfröccsen); 
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– a művelet során használt vezetékeket nyomásos vizsgálat alá kell vetni, a vezetékeket 
rögzíteni kell; 

– tilos a tartályok túltöltése; 

– a nyomásmér ket fel kell szerelni és ügyelni azok helyes működésére; 

– meg kell akadályozni a sav kifröccsenését; 
– a savazáshoz használt anyagok nagy része veszélyes, vízhez kell a savat keverni, nem a 

vizet a savhoz; 

– kerüljük a savg z belélegzését; 
– véd ruha és biztonsági eszközök használata kötelez ; 

– légz készülék és szélirány jelz  álljon rendelkezésre; 

– a savazás megkezdése el tt biztonsági eligazítást kell tartani, hogyan kell cselekedni a 
sav marása, szemsérülés illetve g zmérgezés esetén; 

– egyes esetekben H2S (kénhidrogén) és egyéb mérgez  anyagok is keletkezhetnek. 

A fentiekben említett károk, veszélyes balesetek elkerülhet k megfelel  kitörésvédelmi 
eljárásokkal, amelynek részleteit az adott esetre vonatkozóan az Általános Bányabiztonsági 
Szabályzat alapján kidolgozva a hatályos Műszaki Üzemi Tervekben részletesen ismertet. 
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3. A hatások, következmények vizsgálata és el rejelzése 

3.1. A terület, térrész azon környezeti jellemz inek meghatározása, melyet 
a tevékenység jelent sen befolyásolhat 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen, hasonlóan az ország más területeihez, a környezet 
számos elemét érinthetik a szénhidrogén-termelés életciklusának f bb fázisai. Ezek a fázisok 
a kutatáshoz, a tényleges termelésekhez és a termelést követ  felhagyási fázishoz köthet k. 

Az alábbiakban valamennyi környezeti jellemz t felsoroljuk, megemlítve egyúttal az azokra 
vonatkozó hatások várható nagyságát, vagy jelent ségét is. 

Magyarországon a környezeti–természeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira, szer-
kezetére, különösen a tájra, településre, az érintett népesség egészségi állapotában, valamint 
társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásokra ható tevékenységek engedélyezhet -

ségére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 31Ő/200ő. (XII. 2ő.) kormányrendelet. 
Ugyanakkor ki kell emelni, hogy bár különösen fontos az esetleges konkrét szennyez -

anyagok (anyagcsoportok) számbavétele, a felszíni és felszín alatti vízszennyezések megel -

zési lehet ségeinek, valamint a monitoring lehet ségek vizsgálata, ezek részletes bemutatása 
a konkrét, kiválasztott beruházási hely ismeretében adható meg teljes körűen. Tehát jelen 
tanulmányban egy átfogó áttekintést adunk, míg a fentebbiekre vonatkozó részletes ismeretek, 

lehet ségek és megoldások bemutatása már az egyedi környezeti hatásvizsgálatoknak részét 
kell, hogy képezzék. 

A szénhidrogén-kutatás és -termelés környezetre gyakorolt hatásának tárgyalásakor 
elöljáróban meg kell említeni, hogy az ehhez a tevékenységhez kapcsolódó fúráspontok 
rendszerint lakott területen kívül kerülnek kijelölésre. A tervezett fúráspontok 300 méter 
sugarú környezetében általában nem található sem lakóépület, sem egyéb, pl. zajtól védend  
létesítmény. Ha a fúráspontok létesítése kiemelked en nagy értékű mez gazdasági területet, 
nemzeti parkot nem érintenek, akkor azokat többnyire az eredeti elvi helyén tűzik ki. 

 

3.1.1. Levegőtisztaság-védelem 

Jogi háttér 

A leveg  védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 6. §-a értelmében külön 
jogszabály állapítja meg a leveg terheltségi szint határértékeit. A leveg terheltségi szint 
mértéke alapján az ország területét, – külön jogszabályban felsorolt – légszennyezettségi 
agglomerációkba és zónákba kell sorolni. A zónatípusokat a leveg terheltségi szint határérté-

keir l és a helyhez kötött légszennyez  pontforrások kibocsátási határértékeir l szóló Ő/2011. 
(I. 1Ő.) VM rendelet ő. melléklete határozza meg. 

A többször módosított Ő/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza 

a kijelölt légszennyezettségi-zónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok megjelö-

lésével az egyes kiemelt jelent ségű légszennyez  anyagok szerint. 
A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 

települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a település közigaz-

gatási határát kell figyelembe venni. 
A leveg terheltség éves szintje alapján a zónák leveg min ségét A, B, C, D, E, F típusba 

kell besorolni. A zónák kijelölésénél Ő/2011. (I. 1Ő.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjá-
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ban felsorolt kiemelt jelent ségű légszennyez  anyagokat és az 1. melléklet 1.1.Ő.1. pontjában 
felsorolt arzént, 3,Ő-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni. 

A leveg terheltségi szint határértékeir l és a helyhez kötött légszennyez  pontforrások 
kibocsátási határértékeir l szóló Ő/2011. (I. 1Ő.) VM együttes rendelet ő. sz. melléklete a 
zónacsoportokat, mint a zónák típusait az alábbiak szerint értelmezi: 
A csoport: agglomeráció: a LVr. szerint; 
B csoport: egy vagy több légszennyez  anyag a határértéket és a tűréshatárt meghaladja; 
C csoport: egy vagy több légszennyez  anyag a határérték és a tűréshatár között van; 
D csoport: azon terület, ahol a leveg terheltségi szint egy vagy több légszennyez  anyag tekintetében a fels  

vizsgálati küszöb és a leveg terheltségi szintre vonatkozó határérték között van; 
E csoport: azon terület, ahol a leveg terheltségi szint egy vagy több légszennyez  anyag tekintetében a fels  és 

az alsó vizsgálati küszöb között van; 
F csoport: azon terület, ahol a leveg terheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg; 
O–I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
O–II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 

koncentráció értéket. 

Hazánkban a leveg min ség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi 
Mér hálózat (OLM) végzi. A hálózat alapvet en két részb l áll: az automata állomások 

folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyez  komponensek széles körét ölelik fel; a 
manuális hálózat (RIV) pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-

dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken üleped  por) összetev kre korlátozódik. 
A hálózat szakmai irányítása a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik, a rendszer 

szakmai irányításának operatív, valamint a min ségirányítás feladatait az Országos 
Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) alá tartozó Leveg tisztaság-védelmi Referencia Központ 
(LRK) látja el. A mér állomások és pontok üzemeltetése a megyei kormányhivatalok 
(korábban: környezetvédelmi és természetvédelmi felügyel ségek) feladata, a hálózat egyes 
háttérállomásainak üzemeltetése az OMSZ-hoz tartozik. 

 

A leveg  min sége a vizsgálati területnek és térségének egyik legsúlyosabb – területileg 
differenciáltan jelentkez  – környezeti problémája.  

Az ország több pontján működnek a leveg  min ségét vizsgáló monitorhálózat állomásai 
és a RIV (Regionális Immisszió-vizsgáló) hálózat egységei. Ezek különböz  jellegű légszeny-

nyezettségeket mérnek: városi háttér, lakó és ipari övezet, illetve olyan területeket, ahol a 
közlekedés a meghatározó. 

A környezeti leveg  tényleges állapotára vonatkozó immissziós adatok hiányában a 
leveg min ségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat csak az emittáló légszennyez -

források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi adottságok (pl. beépítettség, 
mez gazdasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus viszonyok) vizsgálata és 
értékelése alapján lehet megtenni. 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területre es  Gy r–Mosonmagyaróvár légszennyezettségi 
zónáját ábrázoló térképet, valamint a vizsgálati területen és annak térségében elhelyezett 
automata és manuális mér állomásokat a 64. ábra mutatja be. 

Az ábra alapján megállapítható, hogy a Mosonmagyaróvár vizsgálati terület ÉK–DNy-i 

irányba es  középs  zónája a Gy r–Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zónába esik.  
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64. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati területre es  Gy r– 

Mosonmagyaróvár légszennyezettségi 
zóna elhelyezkedése (a közigazgatási területek határai alapján) 

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi agg-

lomerációk és zónák közül Gy r és térsége a 2. Gy r–Mosonmagyaróvár légszennyezettségi 
zónába, míg a vizsgálati terület többi része a 10. Az ország többi területe nevű zónába van 
sorolva. 

A fentiek szerint a vizsgálati területnek és térségének légszennyezetségi érték szerinti 
besorolását szennyez  anyagonként az alábbi 41. táblázatban és 42. táblázatban foglaltuk 

össze: 
 

41. táblázat. A Gy r–Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zóna, valamint 
„az ország többi területe” légszennyezettségi zóna besorolása  

a Ő/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 
Zónacsoport a szennyez  anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
kén-  

dioxid 

nitrogén-  

dioxid 

szén-  

monoxid 

szilárd  
(PM10) 

benzol 
talajközeli 

ózon 

2. Gy r-Mosomagyaróvár F C F B E O–I 

10. Az ország többi területe F F F E F O–I 

 
42. táblázat. A Gy r–Mosonmagyaróvár légszennyezettségi zóna, valamint 

„az ország többi területe” légszennyezettségi zóna besorolása  
a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. melléklete szerint 

Zónacsoport a szennyez  anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
PM10 arzén 

(As) 

PM10 

kadmium 

(Cd) 

PM10 nikkel 

(Ni) 

PM10 ólom  
(Pb) 

PM10 

benz(a)pirén 
(BaP) 

2. Gy r-Mosomagyaróvár E F F F D 

10. Az ország többi területe F F F F D 

 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy a vizsgálati területen és annak térsé-

gében: 
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A nitrogén-dioxid (NO2) koncentrációja a Gy r–Mosonmagyaróvár zónában a határérték 
és a tűréshatár között van (C). 

A szilárd PM10 μm méret alatti koncentrációja a Gy r–Mosonmagyaróvár zónában a 

leveg terheltségi szint határértékét és a tűréshatárt meghaladja (B), a terület többi részén 

pedig a leveg terheltségi szint fels  és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 
A benzol koncentrációja a Gy r–Mosonmagyaróvár zónában a leveg terheltségi szint fels  

és alsó vizsgálati küszöbe között van (E).  

A talajközeli ózon koncentrációja az összes terület esetében – a törvényben meghatározott-
nak megfelel en – az O–I kategóriába lett sorolva. 

Az egyéb szennyez  anyagok közül a PM10 arzén (As) koncentrációja a Gy r–Moson-

magyaróvár zónában a leveg terheltségi szint fels  és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 
A PM10 benz(a)pirén (BaP) koncentrációja a Gy r–Mosonmagyaróvár zónában és a vizs-

gálati terület többi részén a fels  vizsgálati küszöb és a leveg terheltségi szintre vonatkozó 
határérték között van (D). 

A táblázatban feltüntetett, de külön fel nem sorolt szennyez  anyagok koncentrációja a 

Gy r–Mosonmagyaróvár szennyezési zónában, ill. a vizsgálati terület többi részén a leveg -

terheltségi szint az alsó vizsgálati küszöbét nem haladja meg (F). 

 

Légszennyezettségi index 

A leveg  min ségének értékélésére vezették be a légszennyezettségi index fogalmát. A 
légszennyezettségi index kidolgozása a hatályon kívül helyezett 1Ő/2001. (V.9.) KöM–EüM–
FVM együttes rendeletben es módosításaiban szerepl  határértékek, illetve a Ő/2011. (I.1Ő.) 
VM rendeletben szerepl  határértékek alapján történt, a 6/2011. (I. 1Ő.) VM rendelet által 
el írt módszerek szerint. 

 

Mosonmagyaróvár vizsgálati terület településeinek légszennyezettségét a manuális és az 
automata mér hálózat méri. A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen 
mért legmagasabb (legkedvez tlenebb) indexű szennyez anyag alapján határozzák meg.  

Az alábbiakban az automata mér hálózat adatait ismertetjük. 
 

Az automata mér hálózat adatai 
 

Az automata mér hálózat vizsgálatainak adatait az OMSZ „2014. és 201ő. évi összesít  
értékelés hazánk leveg min ségér l az automata mér hálózat adatai alapján” c. értékelései 
mutatják be. 

Az értékelés a mér állomásokon mért SO2, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5 valamint 

benzol szennyez anyagok adataiból készült. Ezek közül a PM2,5 valamint a benzol mérési 
adatokat nem tüntettük fel. 

A mérések a vizsgálati területen Gy rben két helyszínen, valamint Sarródon történtek (43. 

táblázat, 44. táblázat). 
 
43. táblázat. A 201Ő. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mér állomások szerint (OMSZ, 201ő) 

Mér állomás neve 
Légszennyezettségi index A legmagasabb indexű 

komponens alapján SO2 NO2 NOX PM10 Benzol CO O3 

Gy r, Ifjúság Krt. kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 
Gy r, Szent István út  kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) – kiváló (1) jó (2) jó (2) 
Sarród  kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) * jó (2) jó (2) 
– : nem történtek mérések. 

* : nincs értékelhet  adat. 
 



Mosonmagyaróvár. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés 

 

128 

 

 

 
44. táblázat. A 201ő. évi légszennyezettségi index értékelése az automata mér állomások szerint (OMSZ, 2016) 

Mér állomás neve 
Légszennyezettségi index A legmagasabb indexű 

komponens alapján SO2 NO2 NOX PM10 Benzol CO O3 

Gy r, Ifjúság Krt. kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2)) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) jó (2) 
Gy r, Szent István út  kiváló (1) jó (2) jó (2) jó (2) – kiváló (1) jó (2) jó (2) 
Sarród  kiváló (1) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) kiváló (1) – jó (2) jó (2) 
– : nem történtek mérések. 

 

A táblázatban szerepl  kifejezések értelmezése az alábbi: 
– Kiváló: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték Ő0%-a alattiak. 

– Jó: A mért koncentrációk az egészségügyi határérték Ő0%-a és 80%-a közöttiek. 

– Megfelel : A mért koncentrációk az egészségügyi határérték 80%-a és 100%-a közöttiek. 

Az automata mér állomások mérései alapján megállapítható, hogy a 201Ő-es és 201ő-ös 
vizsgálati adatok alapján, a légszennyezettség mértéke az egyes szennyez  komponensekre 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen és annak közvetlen térségében jó, illetve kiváló. 
 

A manuális mér hálózat adatai 
A települések összesített légszennyezettségi indexét a településen mért legmagasabb 

(legkedvez tlenebb) indexű szennyez anyag alapján határozzák meg.  
Az (LRK) adatai alapján a vizsgálati terület térségében Gy r-Moson-Sopron megyében két 

mér állomás található. Magán a vizsgálati területen belül a mosonmagyaróvári mér állomás, 
ill. a területen kívül, annak délkeleti sarkától mintegy 8 km-re, a gy ri mér állomás üzemel. 

Mosonmagyaróvár vizsgálati terület térsége manuális mér hálózata vizsgálatainak adatait 
az OMSZ „2014. és 201ő. évi összesít  értékelés hazánk leveg min ségér l a manuális mér -

hálózat adatai alapján” c. értékelései mutatják be. (45. táblázat, 46. táblázat). 
 

45. táblázat. A 2014. évi légszennyezettségi index értékelése a manuális  
mér állomások szerint (OMSZ, 2015) 

Mér állomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 üleped  por 

Gy r jó (2) – kiváló (1) jó (2) 
Mosonmagyaróvár megfelel  (3) kiváló (1) jó (2) megfelel  (3) 

   – : nem történtek mérések. 

 
46. táblázat. A 2015. évi légszennyezettségi index értékelése a manuális  

mér állomások szerint (OMSZ, 2016) 

Mér állomás neve 
Légszennyezettségi index 

Összesített index 
NO2 SO2 üleped  por 

Gy r jó (2) – szennyezett (4) szennyezett (4) 

Mosonmagyaróvár jó (2) kiváló (1) kiváló (1) jó (2) 
   – : nem történtek mérések 

 

A táblázatban szerepl  kifejezések értelmezését lásd fent. 
A manuális mér állomások vizsgálatai szerint 2013-ban az NO2 légszennyezési indexe 

Gy rött jó (2), Mosonmagyaróváron megfelel  (3) volt. Mosonmagyaróváron az SO2 lég-

szennyezettségi index kiváló (1). Az üleped  por légszennyezettségi indexe kiváló (1), 
Mosonmagyaróváron jó (2).  

2014-ben az NO2 légszennyezettségi indexe mindkét városban jó (2), az SO2 légszennye-

zettségi indexe kiváló (1). Az üleped  por indexe Gy rött szennyezett (Ő), Mosonmagya-

róváron kiváló (1). 
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2013-ban és 201Ő-ben SO2 vizsgálatokat Gy rött nem végeztek. 
Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy 201Ő és 101ő során a vizsgálati területen és térsé-

gében az összesített szennyezési index jó és megfelel  között mozog, Gy rött a magas szálló 
por koncentrációja miatt szennyezett. Gy r-Moson-Sopron megye leveg min ségi helyzete 
általában jó, de a Gy r–Mosonmagyaróvár térségében mérsékelten szennyezettnek számít. A 
motorizáció várható további er södése okán ez tendenciájában nem változik. 

Az emberi tevékenység leveg szennyez  hatásának legfontosabb elemei az ipar, a mez -

gazdaság, a háztartási fűtés és a közlekedés. 
Az országos emisszió térszerkezete az elmúlt években érdemben nem változott, továbbra is 

azok a térségek számítanak er sen terheltnek, amelyekben jelent s ipari tevékenység talál-
ható. Ilyen térségek Gy r-Moson-Sopron megye egyes területei is.  

Gy r-Moson-Sopron megye leveg szennyezettségét alapvet en az ipari üzemek emisszi-
ója, a közúti forgalom és a lakossági fűtésb l származó szennyez  anyag és az általános 
háttérszennyezettség befolyásolja. A lakosság tevékenységéhez köt d en a földgázhálózat 
gyorsütemű kiépülése számos el nye mellett (SOX, porszennyezés csökkenése) a nitrogén-

oxidok kibocsátásának növekedésével járt együtt – egyéb technológiai jellegű kibocsátások 
elenyész nek tekinthet k.  

Az utóbbi években az ipari eredetű emisszió is csökken  tendenciát mutat, ami tovább fog 
javulni, az Integrált Szennyezés megel z  és ellen rz  rendszer követelményei miatt, illetve a 
szigorodó elvárások, illetve a legjobb elérhet  technológiák engedélyezése eredményeként.  

Ezzel szemben a közlekedésb l származó nitrogén-oxidok, szén-monoxid, por és szerves 
komponensek egyre nagyobb mértékben kerülnek a légtérbe, a térség tranzitjellegéb l adódó 
nagyfokú igénybevétele és az országos átlagot meghaladó gépjárműsűrűség miatt.  

A közúti közlekedésb l származó emisszió a kelet–nyugati tengely mentén – a nagymér-
tékű hazai és tranzit forgalom következtében – a legmagasabb, de szigetszerűen jelent s a 
nagyvárosok és közlekedési csomópontok környékén is. 

 

A kutatás/kitermelés során figyelembeveend  emissziók 

A PM10, a szálló és üleped  por terheltség növekedésének els sorban a termel kút kutatási, 
kiépítési fázisában várható, a munkagépek általi talajmozgatás során. Ide tartozik az elérési 
utak építése, a terep el készítése, a talajréteg letermelése, a betonalap építése, a rakodás és a 
nehéz munkagépek általános használata. A kút építése során, a mélyfúrásos tevékenységnél a 
légszennyez  hatást kizárólag a fúróberendezések dízelmotorjai okozhatnak. Annak érdeké-

ben, hogy a leveg tisztaság védelme biztosított legyen, azaz a légszennyez  anyagok mennyi-
ségei a megengedett határérték alatt maradjanak, szükségesek a kivitelez  által rendszeresen 
végrehajtott ellen rz  mérések. Az adatokat jegyz könyvben kell rögzíteni és az eredménye-

ket el kell juttatni a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A megfelel  műszaki 
védelemmel csökkenthet k a kockázatok. 

A leveg tisztaság problémakörébe tartozik a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésé-

vel kapcsolatos szaghatás is. Havária események során a leveg min séget veszélyeztet  
tényez  lehet a CO2 és a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata 
el zetes értékeléssel és ezt követ  gondos tervezéssel minimalizálható. 

 

3.1.2. Zajhatás és rezgések 

Zaj és rezgés szintjének kismértékű növekedése várható rövid ideig a szeizmikus kutatá-

sokhoz kapcsolódó rezgéskeltések során. A tervezés és a kivitelezés függvényében hosszabb 
id n keresztül várható kismértékű zajhatás a kutatófúrások kivitelezése, az elérési útvonalak 



Mosonmagyaróvár. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés 

 

130 

 

létesítése, a terület el készítéséhez használt nehéz munkagépek használata, valamint a tevé-

kenységekhez tartozó szállítások során, azonban ezek együttes zajhatása sem számottev . A 
próbatermeltetés során sem kell számottev  zajhatással számolni. Szükség esetén a zajterhelés 
csökkenthet  a zajforrások lefedésével (ideiglenes gépház, burkolat). A zaj és rezgés minima-

lizálását különösen a lakott, valamint a természet- és vadvédelmi területek térségében kell 

különös gonddal tervezni, egyeztetve az illetékes szervekkel, figyelembe véve a védelemre 
szolgáló id szakokat is (pl. költési, vándorlási id szakokat). 

A tervezési stádiumban figyelmet kell fordítani a nagyméretű munkagépek és szállítóesz-

közök, a használatba vont úthálózatot ér  terhelésére és az útvonal menti épületeket ér  rezo-

nanciára is. A munkálatok megkezdése el tt célszerű elvégezni az útburkolat és a környez  
ingatlanok állapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az útkezel vel és az illetékes önkor-
mányzattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkez  károk helyreállítására is. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 28Ő/2007. (X. 29.) kor-

mányrendelet foglal állást. A határértékek kapcsán a környezeti zaj- és rezgésterhelési 
határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. 

mellékletében közölt határértékeknek kell teljesülniük a zajtól védend  területeken az üzemi 
létesítményekt l származó zajterhelés esetében, a 2. mellékletben foglalt határértékeknek az 
építési kivitelezési tevékenységb l származó zajterhelés, a 3. mellékletben foglalt határérté-

keknek a közlekedésb l származó zajterhelés vonatkozásában. A rendelet Ő. melléklete tartal-
mazza a zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védend  helyiségeiben, míg az ő. 
mellékletben közölt, az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékeknek és terhelési határér-
tékeknek kell teljesülniük az ott felsorolt épületek és helyiségek esetében 

 

3.1.3. A talajvízre gyakorolt hatások 

A felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön fejezet (3.2. feje-

zet) részletezi. A vizsgálati területen tervezett szénhidrogén-kutatás, beleértve a fúrási tevé-

kenységet is, nem lesz jelent s hatással az itt lév  sekély víztestek mennyiségi állapotára. A 

három érintett sekély porózus víztest mennyiségi állapota csupán egy esetben jó (sp.1.1.1), két 
esetben gyenge (sp.1.1.2. sp.1.2.2) a FAVÖKO tesztek eredményei következtében. Utóbbi 
esetben a süllyedés teszt eredménye jó, de gyenge kockázat áll fenn a jó állapot fenn-

tarthatóságára. A vizsgált területet érint  porózus és porózus termál víztestek mennyiségi 
állapota minden esetben (p.1.1.1, p.1.1.2, p1.2.2 és pt.1.1) jó. A kutatás vízigényének, a 
termel egységek kommunális és ipari vízigényének mértéke csekély, a térségben regionális 
vízszint-, vagy áramlási irányváltozások nem várhatók. 

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy vízkészlet hasznosítására vízjogi létesítési enge-

dély csak abban az esetben adható ki, ha megoldott a hasznosítás során keletkezett szennyvíz, 
továbbá csapadékvíz megfelel  összegyűjtése, elvezetése, kezelése, valamint a vonatkozó 
környezetvédelmi el írásoknak megfelel  elhelyezése is. 

A vizsgálati területen tervezett szénhidrogén-kutatás az itt lév  sekély víztestek esetében 
okozhat min ségi hatásokat, melynek kivédésére különösen törekedni kell, mert a vizsgálati 
területet érint  sekély porózus víztestek min ségi állapota minden esetben jó. 

A felszínhez közeli vizekbe csak a talajon keresztül kerülhetnek szennyez  anyagok, de a 
biztonságos tárolás és anyagkezelés (fedett tároló betonlapon kialakítva), valamint a zárt 
rendszerű, gödörmentes iszapkezelési technológia ezt megakadályozza. A kutatási fázisban a 
fúrások körzetében a fúrási tevékenységhez kapcsolódóan használt vegyszerek, a fúrással 
felszínre hozott esetlegesen toxikus anyagok, valamint a fúrást végz k kommunális 
szennyezései azok, melyekkel szembeni védelmet biztosítani kell. 
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Ki kell térni továbbá arra is, hogy a felszín alatti vizeket érint  tevékenység engedélye-

zéséhez is a 219/200Ő. (VII. 21.) kormányrendelet 10. § és 13. §-ával összhangban kell lenni. 
Vagyis szennyez  anyagok felszín alatti vízbe történ  bevezetésének megel zése vagy 
korlátozása érdekében, valamint a felszín alatti vizek jó min ségi állapotának biztosítása 
érdekében szennyez anyag felhasználó tevékenységek csak műszaki védelemmel folytatható-

ak. A tevékenység továbbá nem eredményezhet kedvez tlenebb állapotot, mint „...amit a 

felszín alatti víz, a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke vagy az annál magasabb 
(Ab) bizonyított háttér-koncentráció, továbbá az (E) egyedi szennyezettségi határérték, illetve 
kármentesítés esetében a (D) kármentesítési célállapot határérték jellemez, kivéve a (3) és (Ő) 
bekezdésekben foglalt esetet;...” 

Tilos a szennyez  és/vagy veszélyes anyagok felszín alatti vízbe történ  közvetlen beve-

zetése, a felszín alatti vízzel közvetlen kapcsolatban álló mesterséges tavakba való bevezetése, 
mélyművelésű bányában történ  elhelyezése, valamint a felszín alatti vizek állapota szem-

pontjából fokozottan érzékenynek min sített területen a felszín alatti vízbe történ  közvetett 
bevezetése. Nem megengedett továbbá a karsztos területen lev , illetve arra ráfolyó vagy azon 
átfolyó vízfolyásba, vagy id szakos vízfolyásba történ  bevezetés sem. 

A tevékenység végzése során a felszín alatti vízre gyakorolt hatásokat megfelel  módon, 
hatékony figyelemmel kísérése különösen fontos. Veszélyes anyagok esetén azok felszín alatti 
vízbe jutását megfelel  megel z  intézkedésekkel biztosítani kell. 

A kormányrendelet kitér továbbá arra is, hogy: 
„...10. § ... (9) Az olyan, a földtani közegen vagy közegben végzett építési és mérnöki 

munkák – beleértve a szén-dioxid geológiai tárolását is – vagy hasonló tevékenység, illetve 

ehhez tartozó létesítmény kialakítása esetében, amely közvetlen kapcsolatba kerül a felszín 
alatti vízzel, biztosítani kell, hogy az hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizet. 

(10) A tevékenység engedélyezése során a vízvédelmi hatóság el írhatja a kockázat, a 
beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem el tt tartásával a feltételek 
teljesülésének ellen rzését szolgáló monitorozást. 

(11) Az (E) egyedi szennyezettségi határérték addig alkalmazható, míg a földtani közeg és 
a felszín alatti víz állapota tovább nem romlik, és a szennyezettség nem mutat emelked  
tendenciát a monitoring eredmények alapján.” 

Különös gondot kell fordítani a fúrási tevékenység során felhasznált fúróiszapok kezelésre, 
tárolására. Az Európai Hulladék Katalógus min sítése szerint az olajbázisú és veszélyes 
(barit- és kloridtartalmú, illetve édesvíz diszperziós közegű) anyagokat tartalmazó fúróisza-

pokat a 01 0505, illetve a 01 0506-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. Ezeknek a 
talajvízzel történ  kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

A felszín alatti víztároló rétegek (kb. 0–2000 méter között) átfúrásakor a fúrólyuk falán a 
fúróiszapból gyorsan képz d  iszaplepény meggátolja a rétegek elszennyezését. A fúrólyukba 
helyezett béléscsövet a felszínig cementezve jön létre a cementpalást, ami teljesen elzárja 
egymástól a vízadó rétegeket. 

A kutató és feltáró fúrások mélyítése során a csurgalék vizeket, a betonlapra esetlegesen 
kifolyó fúrási iszapot és a csapadékot a betonlapon kialakított, kiterjedt csatornarendszer 

segítségével lehet egy technológiai gödörben szelektíven összegyűjteni és megfelel en kezel-
ni. A földtani közeg és a felszín alatti víz védelmének érdekében a gépekr l, motorokról 
származó, esetleg olajat is tartalmazó folyadékokat külön csatornarendszerrel kell összegyűj-
teni. Az olajjal, (fáradt olajjal) szennyezett folyadékot az olajcsapdából összegyűjtve veszé-

lyes hulladékként kell kezelni és elszállítani a fáradt olajat engedéllyel átvev  telephelyre. 
A termelési id szakban hasonló problémákra kell felkészülni a termel -, besajtoló-, 

likvidáló-kutak létesítésénél. Ugyanitt a szállítóvezetékek létesítése során jelentkezhet kisebb 
szennyezés, míg a vezetékek meghibásodása, havária esetére megfelel  kárelhárítási terv 
kidolgozása és az arra reagáló egység biztosítása a feladat. Az érintett térségekben a hatás-



Mosonmagyaróvár. Komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálati jelentés 

 

132 

 

vizsgálat fontos részeként egy el zetes talajvíz-áramlási és vízmin ségi értékelés elvégzése 
szükséges. 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek 

védelmér l szóló 219/200Ő. (VII. 21.) kormányrendeletet kell figyelembe venni. 

3.1.4. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vizsgálati területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok során a hidrológiai 
rezsimben változások nem várhatók. Más szóval, a fúrási tevékenység a felszíni vizek 
mennyiségi viszonyaira nincs számottev  hatással. A jelenlegi vízfolyások/csatornák és 
felszíni vízkitermelések fizikai zavarása jelentéktelen lesz. A felszíni vizek használata az épí-
tési tevékenységek során létesített utak, területrendezések pormentesítésénél várható, melyet a 
vízgazdálkodásban illetékes szervekkel való egyeztetésnek kell megel znie. Az elérési 
útvonalak tervezésénél a vízfolyások keresztez désekor el kell kerülni azok megzavarását. Ár- 

vagy belvízveszélyes területen az illetékes vízügyi szervekkel való egyeztetés alapján kell a 
munkálatokat végezni. Különösen fontos ez, hiszen a terület északi része a Duna elöntési 
területe, déli részén pedig foltokban közepesen, illetve er sen belvíz-veszélyeztetett területek 
vannak. Mindezek els sorban a felszíni geofizikai munkálatoknál jöhetnek számításba. 

A talajvízmin ségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A 
területet és ő km-es környezetét érint  26 felszíni víztest közül csupán egy állóvíz víztest nem 

rendelkezik értékelt min sítéssel adathiány következtében. Az értékeléssel rendelkez  felszíni 
folyóvíztestek állapota 3 esetben gyenge, illetve 17 esetben mérsékelt és csak Ő esetben jó. A 
vízfolyás víztestek ökológiai min sítése el bbivel megegyez . A tervezéseknél a felszíni 
vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan veszélyeztetett területeken 
el zetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring kiépítésével, havária terv kidolgozásával. 
A kutatási fázis során felszínre jutott kedvez tlen összetételű vizek kezelésére megfelel  tervet 
kell kidolgozni, felszíni befogadóba juttatás az illetékes zöldhatósággal, vízvédelmi és vízügyi 
hatósággal való egyeztetés alapján lehetséges. A termelési fázisban a szénhidrogénekkel 

felszínre jutott és leválasztott vizek sorsáról az idevágó jogszabályok szellemében kezeléssel, 
és a mélységi rezervoárba történ  vízlikvidálással kell gondoskodni. A vízlikvidálással együtt 
a gáz–víz szétválasztásánál használt vegyszerek (metanol, esetenként glikol) a jogsza-

bályoknak megfelel  mértékben, és környezeti hatásvizsgálat alapján juttathatók a mélységi 
rezervoárba. 

A vízhasználatok biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot meg rzésére, a 
szennyezések megel zésére és csökkentésére, a felszíni vizek min ségének megóvására, 
javítására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, va-

lamint a felszíni vízt l közvetlenül függ  szárazföldi él helyek és él  szervezetek fenn-

maradásához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekr l a felszíni vizek min -

sége védelmének szabályairól szóló 220/200Ő. (VII. 21.) kormányrendelet irányadó. 
 

3.1.5. Természetvédelem 

El re kell bocsátani, hogy a koncessziós tevékenységek esetében a felszíni és felszín közeli 
képz dményekkel kapcsolatos bármely szempont csak azt befolyásolja, hogy hol legyenek a 
majdani beruházáshoz kapcsolódó felszíni létesítmények, beleértve azt is, hogy honnan kez-

d dhet a fúrás. A gyakorlat azt mutatja, hogy ferde fúrások alkalmazásával  bizonyos műszaki 
korlátok figyelembe vételével – még egy város sem akadálya egy mélyfúrási technológián 
alapuló kitermelés megvalósításának. A kitörésveszély vagy bármely a fúrólyukhoz kapcso-

lódó potenciális szennyezés er sen a fúrólyukszáj környezetéhez köt dik. A koncesszió kiírá-
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sakor figyelembe kell venni, hogy a mélybeli bányászati tevékenységre alkalmas terület nem 
feltétlenül esik egybe a felszínen használatra kijelölt területekkel, mivel a felszíni terület 
viszonylag jelent s része alkalmatlan lehet a kitermelés felszíni objektumainak telepítésére, 
akár az ökológiai rendszer érzékenysége, akár emberi létesítmények miatt. 

Az el írt vizsgálati szempontok mintegy kétharmada a felszínre, a földrajzi, ezen belül 
nagy hangsúllyal a biogeográfiai, és számottev  részben az épített, antropogén rendszerekre 
vonatkozik. A vizsgálat folyamán két dolgot feltétlenül figyelembe kell venni: 

– a kitermelésre kialakítandó végleges telephelyet ebben a vizsgálati szakaszban nem 
ismerhetjük, így a felszín érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálatát a teljes koncesszióra java-

solt területre ki kell terjeszteni. Ebb l pedig következik, hogy: 
– a koncesszióra javasolt terület nagy mérete miatt a vizsgálatot – különösképpen a védett 

fajok és él helyek esetében – teljes részletességgel elvégezni nem lehet és nem is érdemes. 
Emiatt a legtöbb esetben meg kell elégednünk a lehetséges problémák feltárásával. 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelmér l szóló törvény 
(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan 
mértékben vehet k igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvet  természeti rendszerek 
és folyamataik működ képessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható 
legyen. A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentéte-

sen megváltoztatni nem lehet. A termel hely 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. §–Ő1. §, a természeti terü-

letekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16–21. §, a Natura 2000 területekre vonatkozó szabályo-

kat pedig a 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet 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 él helyek esetében pontosan ismerni kell azt a tűréshatárt, ameddig az 
maradandó károsodás nélkül, rugalmasan elviseli a küls  hatásokat. Sem a kompromisszu-

mokat nem ismer  védelem, sem a gátlástalan területhasználat nem szolgálják a fenntartható 
fejl dés elvét. 

A tevékenység engedélyezésénél és szabályozásánál egyrészt figyelembe kell venni, hogy 
az a védett területekre is bizonyos mértékben hatni fog, másrészt, hogy közérdekű beruházás-

ról van szó. A hatóság feladata eldönteni, hogy az érintett, védelem alatt álló ökoszisztémában 
beálló rövid vagy közepes távú egyensúlyváltozások arányban vannak-e a tevékenység által 
produkált nemzetgazdasági értékkel. A kell  körültekintés nélkül meghozott döntések ugyan-

úgy vezethetnek egy térség természeti értékeinek visszafordíthatatlan sérüléséhez, mint 
gazdasági értékének, szerepének csökkenéséhez, mely utóbbi indirekt módon, el nytelenül 
hat vissza a természet- és környezetvédelemre. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell, és össze kell vetni a 
31Ő/200ő. (XII. 2ő.), a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati 
engedélyezésr l szóló kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel. Amennyiben valamely 
munkafázis a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, abban az esetben a 3. § (1) 
bekezdésben felsoroltaknál el zetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, és/vagy az l. § (3) 
bekezdés szerinti engedélyt be kell szerezni.". 

A tevékenységet országos jelent ségű védett területeken a hatóság csak abban az esetben 
támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását, a fajok és 
él helyek zavarását vagy károsodását. Ezeken a területeken a hatóság az engedélyezési eljárá-

sok során korlátozásokat tehet, vagy megtagadhatja az engedély kiadását. 
A országos szintű védettség esetén végezhet  tevékenységek száma rendkívül korlátozott 

és igen er sen kontrollált, tehát csak ritka esetben gazdaságos. Nemzeti park illetékessége 
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esetében minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell a nemzeti park igaz-

gatóságával. 
Az országos ökológiai hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos Terü-

letrendezési Tervr l szóló, 2003. évi XXVI. törvény el írásait kell figyelembe venni. A 
törvény 3/ő. sz. melléklete alapján országos jelent ségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 
térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
csak végezni. (Ez a jogszabályi norma vonatkozik az országos ökológiai hálózat övezet 
részeire, illetve a védett lápokra is.) A kutatás nem eshet „ex lege” védett területre. „Ex lege” 
védett természeti területnek min sülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források 
és víznyel k és a barlangok. 

A Natura 2000 területek esetében a 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) 
bekezdései az ottani 1Ő. és 1ő. mellékletnek megfelel  hatásbecslési dokumentáció elkészíté-

sét írják el , melynek alapján az illetékes természetvédelmi hatóság elvégzi a hatásbecslést. 
Ha a tevékenység károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelent ségű fajt, populációt vagy 
azok él helyét, sem kutatás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét 
képez  területeken vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatott. 
Figyelmet kell fordítani a 92/Ő3/EGK Irányelv 6. cikk 3. bekezdésében megfogalmazott, az 

akkumulálódó hatások elleni védekezésre. 
A mez gazdasági tevékenységgel érintett, illetve term föld hasznosításra alkalmatlan terü-

letek, valamint természetes vizes él helyek növényállományát meg kell rizni, és be kell 
tartani a védett növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos szabályokat (Tvt. Ő2. § [1] és [2] 
bekezdései, illetve a Ő3. § [1] bekezdései). 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelent ségű területeken csak a már meglév  
földutakon végezhet , stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthet . Védett termé-

szeti területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak vegetációs id n kívül, vizes él helyeken 
ezen felül csak fagyott talajon lehet gépjárművel közlekedni. Nem megfelel  talajviszonyok 
esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a terület állapotának, 
jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelöl  fajok és él helyek zavarását 
vagy károsodását, illetve nem ellentétes a kijelölés céljaival. A tevékenység helyszínén vizs-

gálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezkedését és meg kell határozni a véd távol-

ságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható. 
Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás általában augusztus 1. és február 

28. között végezhet , azonban figyelembe kell venni a területen az adott jelöl  faj biológiáját is. 
Védett, és fokozottan védett területen is a területileg illetékes zöldhatóság engedélyéhez 

kötött a kutatási tevékenység. A Natura 2000-es területek nagy része Magyarországon 
egybeesik az országos védett területekkel.  

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

Helyi jelent ségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a 

f városi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. Védel-
mi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti emlékek 
(TE) is. A tervezés során minden esetben figyelembe kell venni ezekre a területekre vonat-
kozó önkormányzati el írásokat. 

Az él helyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-

geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaill  fajok (pl. parlagfű) elterjedé-

sének megakadályozására. A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § 2 

pontja értelmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 
természetes él világ maradandó károsodása, a védett él  szervezetek, életközösségek tömeges 
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pusztulása, biológiai sokféleségük számottev  csökkenése nélkül kell végezni. Ugyanennek a 

törvénynek a 16. § 1 pontja kimondja, hogy a mez -, erd -, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a 
továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában 
foglalja a természetkímél  módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 199ő/LVII. és a környezet védel-
mének általános szabályairól szóló 199ő/LIII. törvény tartalmaz. 

 

3.1.6. Tájvédelem (HOI) 

A tájvédelem témakörének legfontosabb jogi alapjaihoz a természet védelmér l szóló 
1996. évi LIII. törvény, az Országos Területrendezési Tervr l szóló 2003. évi XXVI. törvény, 
az Európai Tájegyezmény kihirdetésér l szóló 2007. évi CXI. törvény tartoznak. Az általános 
tájvédelem jogszabályi alapja a természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § 
és 7. §-ban foglalt általános el írások, amely alapján a tájvédelem a tájak esztétikai és 
funkcionális adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és 
egyedi tájértékek megismerése, meg rzése, helyreállítása, valamint a tájak működ képességé-

nek fenntartása. A tájvédelem legfontosabb feladatai a következ k: a tájhasználat lehet sége-

inek (tájpotenciál) hosszú távú meg rzése a természeti er források helyre nem hozható 
pusztításának megakadályozásával; a tájkarakter meg rzése, ami magában foglalja a tájkép-

védelmet is; valamint az egyedi tájértékek védelme. 
A Tvt. mellett a Firenzében, 2000. október 20-án kelt, az Európai Táj Egyezmény kihir-

detésér l szóló 2007. évi CXI. törvény is tárgyalja a témát, amely szerint a táj védelme a táj 
jelent s vagy jellemz  sajátosságainak meg rzésére és fenntartására vonatkozik. Örökségi 
értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek 
jellemz  összetétele adja.  

A tájvédelmi tevékenység így nem korlátozódik a védett természeti területekre. A tájvéde-

lem alapvet  célja, hogy a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg-

rizze a tájak természetes, természetközeli állapotát, hosszú távú hasznosíthatóságát.  
A tájpotenciál a táj adottságainak összességében rejl  hasznosítási lehet ség, amely egy-

részt a természeti tájalakító tényez k változása, másrészt a társadalom tájalakító tevékenysége 
következményeként megváltozhat (CSIMA 2008). 

A táj terhelhet sége alatt a tájnak olyan mértékű igénybevételét értjük, amely mellett a 
növényzet, az állatvilág, a vizek, a leveg  és a talaj, illetve ezeknek az él  és élettelen ele-

meknek egymással kölcsönhatásban álló együttese (az ökoszisztéma) maradandóan nem 
károsodik (CSIMA 2008). A tájterhelhet ségi vizsgálat során meg kell állapítani azt, hogy a 
tervezett bányászati tevékenység milyen követelményekkel jár a táj, tájrészlet, illetve a védett 
és a nem védett tájelemek, elemegyüttesek állapotára. 

Figyelembe kell venni a 2003. évi XXVI. törvényben kihirdetett Országos Területrendezési 
Terv (OTrT) Országos Ökológiai Hálózat övezete mellett az Országos és térségi jelent ségű 
tájképvédelmi terület övezetre vonatkozó el írásait, valamint az érintett térségek, megyék 
területrendezési terveit, a települések szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 
tartalmait, tilalmait. 

A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhet , ha összhangban van a megyei terület-
rendezési tervvel és az érintett település településrendezési eszközeivel (OTrT 11. §). 

Az országos övezetekre vonatkozó szabályok 

Országos ökológiai hálózat övezet: bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szem-

pontból kivett helyekre vonatkozó el írások alkalmazásával lehet (13. § [2]). 
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Kiváló term helyi adottságú szántóterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket meg-

állapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet (13/A § [2]). 

Kiváló term helyi adottságú erd terület övezete: az övezetben külszíni bányatelket meg-

állapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 
vonatkozó szabályok szerint lehet (1Ő. § [2]). 

Országos jelent ségű tájképvédelmi terület övezete: Az övezetben bányászati tevékeny-

séget a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni 
(14/A § [4]). 

Világörökségi és világörökségi várományos terület: új külszíni művelésű bányatelek nem 
létesíthet , meglév  külszíni művelésű bányatelek területe nem b víthet  (1Ő/B § [2] b). 

Kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok 

Magterület övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthet , meg-

lév  külszíni művelésű bányatelek nem b víthet  (OTrT 17. § [6]). 

Ökológiai folyosó övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthet , 
meglév  külszíni művelésű bányatelek nem b víthet  (OTrT 18. § [ő]). 

A bányák az eredeti tájkaraktert meghatározó természeti adottságokat a legtöbb esetben 
visszafordíthatatlanul módosítják. E tényez  szempontjából tehát a bánya, bányanyitás a táj-
karakter kedvez tlen eleme. Emellett a (külszíni) bányák által okozott tájsebek, a megvál-
toztatott felszínek esztétikai szempontból jelentenek negatív hatást. 

A bányászat által kialakított új terepformák, az esetlegesen, újonnan megjelen  vízfelület 
és az ahhoz köt d  újrahasznosítási formák a legtöbb esetben dönt  módon megváltoztatják a 
tájat. A bányát magába foglaló táj típusa, területhasználata módosíthatja a tájképi adottságo-

kat, ezáltal a bánya tájkarakterben betöltött szerepét. 
A külszíni bányászatból adódó terhelések lehetséges következményei: él világ, illetve 

él hely teljes megsemmisülése a bányaterületen; él világ zavarása (por, zajszennyezés, pionír 
és inváziós fajok terjedése stb.) a hatás területeken; talaj-, illetve karsztvíz szennyezése, hidro-

lógiai jellemz k módosítása; másodlagos hatások (felszínmozgások, felszíni vízmedrek és 
vizes területek kiszáradása stb.). 

Mélyművelésű bányászat esetében a felszínen elhelyezked  üzemrészek terhelései mellett a 
bányászatnak a terepfelszínt nagy területen módosító hatásaival (pl. roskadás, süllyedés) kell 
számolni. K olaj- és földgázkitermelésnél a nyersanyag geológiai elhelyezkedéséb l kifolyó-

lag f ként a felszíni létesítmények okozhatnak terheléseket. Minden bányászati tevékenység-

nél közös az, hogy az anyagszállítás miatt számolni kell a feltáró- és szállító utakon folyó for-
galom által okozott terhelésekkel. Újrahasznosítástól függ en leginkább a természeti tényez k 
módosulnak, de dönt  változás következik be a tájszerkezeti- és tájképi tényez k esetében is. 
Ugyanakkor a bányához kapcsolódó járulékos beruházások (feldolgozóipar, er mű, 
szállítóvezetékek és útvonalak stb.) is jelent sen befolyásolhatják a tájszerkezetet és a 
tájkaraktert. 

A bányászat felhagyását követ  újrahasznosításnak is nagy a szerepe a tájszerkezet alakí-
tásában. Vannak intenzívebb újrahasznosítási formák, amelyek a tájszerkezetet dönt  módon 
is meghatározhatják (pl. lakó, ipari vagy rekreációs hasznosítás). Az utóhasznosítással össze-

függésben a tájgondozás (kezelés, fenntartás, illetve maga a tájhasználat) megvalósulása, vagy 
hiánya szintén befolyásolja a tájkaraktert egyrészt közvetlenül, másrészt a tájképi tényez k 
módosításával (CSIMA et al. 2003). 

Az 1993. évi XLVIII. évi Bányatörvény alapján a bányatelek megállapítás dokumentációja 
csak a tájrendezési el terv dokumentációjával együtt kerülhet el terjesztésre és 3 év után a 
végleges tájrendezési tervet is kötelez en el kell készíteni. A Bányatörvény 36. § (1) értelmé-

ben a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati 
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tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek 
megfelel en, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas álla-

potba hozni vagy a természeti környezetbe ill en kialakítani (tájrendezés). 

3.1.7. A termőföld védelme 

A term föld védelmér l szóló 2007. évi CXXIX törvény (Tfvt.) II. fejezete tárgyalja a 
term föld hasznosítására, a term föld mennyiségi védelmére (földvédelemre) és a földmin sí-
tésre vonatkozó szabályokat. Az új törvényi szabályozás célja, hogy a term földek – s ezen 

belül is els sorban a jó min ségű földek – term képességének, és mennyiségének fenntartása 

biztosított legyen, és hogy az el írásoknak az ingatlanügyi hatóság az eljárása során kell en 
érvényt tudjon szerezni. A term föld fogalmát a Tfvt. 2. § 19. pontja határozza meg. 

A korábbi szabályozás hiányosságát küszöböli ki a törvény azzal, hogy külön szabályokat 
állapít meg arra az esetre, amikor a földvédelem szempontjait a földhivatal nem ügydönt  
hatóságként, hanem más hatóságok el tt folyó eljárásokban szakhatóságként érvényesíti. A 

szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál 
jobb min ségű term földet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény 
elhelyezésére hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos, vagy átlagosnál gyengébb 
min ségű term földeken is sor kerülhet. 

A törvény rögzíti, hogy milyen tevékenységek min sülnek a term föld más célú hasznosí-
tásának, s hogy csak az ingatlanügyi hatóság el zetes engedélyével lehet term földet más 
célra hasznosítani. Kimondja, hogy a földhivatal engedélyének hiánya esetén a más hatóságok 
által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevev t az e törvényben foglalt jogkövetkez-

mények alól, továbbá más hatóságok a term földet érint  engedélyezési eljárásuk során 
kötelesek meggy z dni arról, hogy rendelkezésre áll-e a term föld más célú hasznosításának 
engedélyezésér l szóló ingatlanügyi hatósági határozat. A term föld más célú hasznosítását 
engedélyez  földhivatali határozat hiányában más hatóságnak az eljárását fel kell függesztenie. 

Más célú hasznosításnak min sül a hasznosítási kötelezettségt l való olyan eltérés (id le-

ges, vagy végleges), mellyel a term föld a továbbiakban mez gazdasági művelésre alkalmat-
lanná válik, a term föld belterületbe vonása és az erd r l és az erd  védelmér l szóló törvény 
hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, az út, vasút és egyéb műszaki létesítményhez 
tartozó fásítás. (A hasznosítási kötelezettségre vonatkozóan a Tfvt. ő.§ (1) bekezdése rendel-
kezik, melynek értelmében a földhasználó köteles – választása szerint – a term földet művelé-

si ágának megfelel  termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 
el írások betartása mellett a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni. 
Nem illeti meg a földhasználót ez a választási lehet ség sz l  és gyümölcsös esetében, mivel 
a törvény kategorikusan el írja, hogy sz l t és gyümölcsöst a művelési ágának megfelel  ter-
meléssel kell hasznosítani.) 

Term földet más célra igénybe venni csak kivételesen, els sorban gyengébb min ségű 
term föld igénybevételével lehet. 

Átlagosnál jobb min ségű term földet más célra hasznosítani csak id legesen, vagy 
helyhez kötött beruházás (meglév  létesítmények b vítése, közlekedési és közmű kapcsolatai-
nak kiépítése, bányaüzem és más természeti kincs kitermeléséhez szükséges létesítmény tele-

pítése) céljából lehet. Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelel  legkisebb terület-

re kell korlátozni. 
A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell: az érintett földrészletek hely-

rajzi számát, a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt, annak célját, ha 
id leges az igénybevétel, akkor id tartamát és az igénybevev  megnevezését valamint lakcí-
mét (székhelyét). A más célú hasznosítás engedélyezésér l szóló határozat öt éves érvényes-

ségi ideje csökkentésre került négy évre. 
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A határozat érvényességi idején belül azonos területre benyújtott más célú hasznosítási 
kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

A más célú hasznosítás engedélyezésér l hozott határozatát a földhivatal tájékoztatásul 
megküldi a talajvédelmi hatóságnak és az illetékes önkormányzatnak. 

Id leges más célú hasznosításnak min sül: ha a lábon álló termény megsemmisül, vagy 
terméskiesés következik be, vagy az id szerű mez gazdasági munkák akadályozására kerül 
sor, vagy a talajszerkezet károsodik. Az id leges más célú hasznosításra szóló engedélyt 
legfeljebb ő évre lehet megadni, melynek befejezését követ en az igénybevev  köteles az 
ingatlan-nyilvántartásban rögzített el z  állapotot helyreállítani és a term földet mez - vagy 

erd gazdasági termelésre alkalmassá tenni (eredeti állapot helyreállítása). 
Nem engedélyköteles, de az igénybevételt 8 napon belül be kell jelenteni a földhivatalnak 

az alábbi esetekben: villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, 
vízvezetési és bányaszolgalmi jog olyan gyakorlása, mely a talajvédelmi el írások betartását 
nem teszik lehet vé, továbbá azonnali intézkedés megtételét követel  természeti csapás (ha-

vária) elhárítása során történ  id leges term föld igénybevételekor. 
A term föld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni, 

melynek alapját az érintett term föld aranykorona értéke és művelési ága képezi.  
A jelenleg mez gazdasági hasznosítású területek tervezett más célú hasznosításánál, illetve 

a fejlesztési irányok és arányok meghatározása során – az általános jogszabályi követelmé-

nyek érvényre juttatása mellett – figyelemmel kell lenni az adott településre egyedileg jellem-

z  helyi adottságokra is. A törzskönyvi adatok ehhez szolgálnak kiindulási alapul, a tervezés-

nél ezekre mindenféleképpen tekintettel kell lenni. 
A tervek készítése során az OTÉK Ő. § (Ő) bekezdését is figyelembe kell venni, mely sze-

rint: „A szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles 
másolatának felhasználásával kell elkészíteni.”  

A koncessziós tevékenység során a beavatkozásokat úgy kell végezni, hogy azok a talajt a 
lehet  legkisebb mértékben vegyék igénybe. A term földek min ségének figyelembe vételé-

hez adatszolgáltatás kérhet . Az információk felhasználása lehet vé teszi, hogy a beruházást 
lehet leg rosszabb term földdel fedett térszínre tervezzék. 

Helyhez kötött létesítmény esetében lehet ség van átlagosnál jobb min ségű term föld 
más célra történ  hasznosítására (a hasznosítási kötelezettségt l való eltéréssel kapcsolatban a 

Tfvt. 10. § [1] bekezdése, az átlagosnál jobb min ségű term föld igénybevételével kapcsolat-
ban a Tfvt. 11. § [1] szakaszában leírtak a mérvadók). 

A tervezés során különös figyelmet kell fordítani az elérési útvonalak kialakítására is, ezek 
kiépítése és használata ugyancsak károsító tényez ként léphet fel. 

A 400 m
2
-t meghaladó területigényű beruházás esetében talajvédelmi tervet kell készíteni a 

130/2009. (X. 8.) FVM rendelettel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek megfele-

l en. A kitermelt humuszos réteg megfelel  elhelyezésér l a beruházónak gondoskodnia kell. 
A beruházás nem akadályozhatja a szomszédos term földek hasznosítását, az erre vonat-

kozó el írásokat a Tfvt. III. fejezet Ő3. §-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során a 
környez  területekre nem kerülhet a talaj min ségét rontó anyag, a term földön történ  hulla-

déktárolást pedig a Tfvt. Ő8. § (1) bekezdése tiltja. 
A felhagyási id szakban végzend  rehabilitációs tevékenységnek ki kell terjednie a meg-

bontott, esetleg károsodott talajtakaró helyreállítására is. 
A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrási folyadék, 

iszap), valamint a felszínre hozott fluidumokból kivált anyagok veszélyes, vagy esetenként 
radioaktív anyagoknak min sülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lerakóba szállí-
tásáról gondoskodni kell. 
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3.1.8. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erd területek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erd  védelmér l és az 
erd gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban Evt.) el írásait kell 
figyelembe venni. 

Erd t igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehetsé-

ges, ha más, erd vel nem fedett terület a térségben nem áll rendelkezésre. (Az erd  meglétét 
az Evt. 6. §-ban leírt feltételek szerint határozzák meg.) Amennyiben a koncessziós tevé-

kenység megvalósítása erd terület termelésb l való kivonásával jár, abban az esetben meg 
kell szerezni az illetékes hatóság el zetes engedélyét. Az erd  igénybevételét, az ahhoz kap-

csolódó, az Evt. Ő0. § (3) bekezdés szerinti erd terv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell 
engedélyeztetni, a szükséges fakitermelést pedig az Evt. Ő1. § (1) bekezdése alapján kell 
bejelenteni. 

A magas ökológiai értékű, természetszerű erd k igénybevételét lehet leg kerülni kell. Ha 
ez lehetetlen, törekedni kell az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az alacso-

nyabb természetességi kategóriájú erd kre való koncentrálására. A törvény rögzíti az erd -

terv-módosítási, fakitermelési és csereerd sítési el írásokat is. 

A területen a vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerülni. Az ezzel 
kapcsolatos teend ket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben is célszerű 
rögzíteni. 

 

3.1.9. Az épített környezet, és a kulturális örökség védelme 

A kulturális örökség védelmér l szóló 2001. évi LXIV. törvény alapján az örökségvédelem 
hatálya a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, műemléki értékek, a kulturális 
javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és szervezetre 

kiterjed. Ide tartoznak többek között a gyűjtemények, közgyűjtemények, régészeti emlékek (a 
régészeti örökség ingatlan elemei), a régészeti érdekű területek, régészeti lel helyek, régészeti 
véd övezetek és tárgy-együttesek. 

A műemlékvédelem részeként kezelend k azok a temet k és temetkezési emlékhelyek 
vagy a temet knek azok a részei, amelyek műemléki értékei a magyar történelem, a vallás, a 
kultúra és művészet sajátos kifejez i, illetve emlékei, a történeti kertek, történeti tájak stb. 

A nyilvántartott műemléki értékek a közhiteles nyilvántartásba felvett műemléki értékek, 
amelyek a Kötv. erejénél fogva általános védelem alatt állnak (új, nyilvántartásba vett műem-

lékek, valamint a korábban III. kategóriába sorolt műemlékek). A műemlék olyan nyilván-

tartott műemléki érték, amelyet jogszabállyal (miniszteri rendelet) védetté nyilvánítottak (I. és 
II. kategória). 

A kutatási területen található egyedileg védett régészeti lel helyeket, nyilvántartott műem-

lékeket, a védett műemléki értékeket valamint az „ex lege” természetvédelmi oltalom alatt 
álló kunhalmokat a kutatási területen tervezett földmunkákkal nem érinthetik. 

A kulturális örökségi elemek pontos, digitálisan kezelhet  adatainak szolgáltatására a 
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Fele-

l s Államtitkárság Nyilvántartási Irodája jogosult. A fenti intézmény a régészeti lel hely és a 
műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a régészeti lel hely és 
a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/201ő. (III. 11.) MvM 
rendelet alapján végzi tevékenységét. Az MvM rendelet 6. § (1) rendelkezik arról, hogy a 
Nyilvántartási Iroda a nyilvántartásában szerepl  adataiból kérelemre adatot szolgáltat. (Az 
adatbázis folyamatos b vülése miatt a létesítmények el készítése során általában régészeti 
terepbejárással egybekötött örökségvédelmi hatástanulmány készítésére van szükség). 
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Abban az esetben, ha a lel hely elkerülése nem valósítható meg vagy a költségeket arány-

talanul megnövelné, a lel helyet el zetesen fel kell tárni. 
A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki érintettség-

r l a régészeti és műemléki szempontú vizsgálatot is tartalmazó el zetes hatástanulmányt kell 
készíteni, és az illetékes kulturális örökségvédelmi hatósággal a tervezési folyamatban egyez-

tetni kell. 

Az egyedi engedélyezési eljárások során a 161/2017. (VI. 28.) az MBFSZ-r l szóló 
kormányrendelet (a továbbiakban Kr.) 11. § (1) bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóságot 
szakhatóságként kell bevonni. Az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló, Ő/2003. (II. 20.) 
NKÖM kormányrendelet (Kr.) 3. §-a szerinti esetekben a szakhatósági hozzájárulás megadása 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséhez köthet , melyet a Kr. mellékletében részlete-

zett tartalommal kell benyújtani. 
A Kötv. 23/C. § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetén a Kötv. 7. § 3. pontjában 

definiált el zetes régészeti dokumentációt kell készíteni. Az 1 ha-nál nagyobb területet érint  
beruházás esetén a szakhatósági állásfoglalás ugyancsak örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítéséhez köthet . 

Olyan, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, mely a védetté nyilvánított 
régészeti lel helyeken ő0 cm mélységet meghaladó gépi földmunkával jár, a terület jellegét 
veszélyezteti vagy befolyásolja és a védetté nyilvánított kulturális örökségelem jellegét és 
megjelenését érinti, a régészeti örökség és a műemléki értékek védelmével kapcsolatos szabá-

lyokról szóló 393/2012. (XII. 20.) Kr. 2. § 1 pontja értelmében a területileg illetékes járási 
hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala hatóságként engedélyez. 

A régészeti örökség elemei a lel helyr l csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 
A Kötv. 22. §-a értelmében a nyilvántartott régészeti lel helyeknek a beruházással kapcsola-

tos földmunkával érintett részén megel z  régészeti feltárást kell végezni. A megel z  régé-

szeti feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság írja el  az érintett terület és a beavatkozás 
mértéke figyelembe vételével. A feltárások rendjét a Kötv. és a Kr. szabályozza. A megel z  
feltárásokkal kapcsolatban felmerül  szakmai kérdésekben a hatóság álláspontja az irányadó. 

Régészeti lelet esetében a Kötv. 2Ő. §-a értelmében kell a kivitelezés során eljárni, ún. 
ment  feltárást kell végezni régészeti lel helynek nem min sül  területen is. (Mivel megfele-

l  technológiák léteznek viszonylag nagy területek régészeti szempontú, bolygatásmentes 
átvizsgálására, az ilyen esetek kell  körültekintéssel nagyrészt elkerülhet k.) 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és területrende-

zési terveiben rögzített, helyi védettséget élvez  objektumokkal kapcsolatos korlátozásokat 
(elkerülés, tájképi vonatkozások stb.). Bár a hasznosításra kerül  mélyfúrások kiválasztása a 
kutatási fázis után történik, célszerű már a kutatás megkezdése el tt tájékozódni a vizsgálati 
területen található és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, illetve elvégezni 
a helyszíni egyeztetést az illet  önkormányzattal is. 

Régészeti szempontból javasolt a kutatások során el nyben részesíteni a zártrendszerű, 
iszapgödör-mentes fúrási technológia alkalmazását. 

Mosonmagyaróvár vizsgálati terület örökségvédelem alatt álló objektumait a 47. táblázat 
sorolja fel. A listában csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi 
számmal ellátott ingatlanok szerepelnek a (191/2001. [X. 18.] kormányrendelet) alapján. 

A felsorolás nem tartalmazza a 2001 után nyilvántartásba vett, örökségvédelem alá es  
objektumokat. 
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47. táblázat. Örökségvédelem alá es  objektumok Mosonmagyaróvár vizsgálati területen, 

Gy r-Moson-Sopron megyében 

Műemlékké nyilvánított ingatlanok, Gy r-Sopron-Moson megye, I. kategória 

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Hédervár 9431 Felszabadulás u. 3Ő. Gazdasági épület, volt uradalmi magtár 
Hédervár 3738 Felszabadulás u. Ő9. Alkotóház, volt Khuen-Hédervári-kastély 

Hédervár 3740 F  utca R. k. templom (Boldogasszony-kápolna) 
Lébény 3744 Templom tér 1. R. k. templom 

Mosonmagyaróvár 3030 F  u. 2. Kollégium 

Mosonmagyaróvár 3083 Pozsonyi út Vár és er drendszer 
Mosonmagyaróvár 3072 Szt. László tér 1. R. k. plébániatemplom 

Rajka 3765 Ifjúság u. 30. R. k. templom 

Rajka 3766 Ifjúság u. 30. Templomkert Kálvária-szoborcsoport 

Műemlékké nyilvánított ingatlanok, Gy r-Sopron-Moson megye, II. kategória 

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Mosonmagyaróvár 3069 Deák tér Nepomuki Szt. János-szobor 

Mosonmagyaróvár 3032 F  u. 4. Általános iskola, volt piarista rendház 

Mosonmagyaróvár 3041 F  u. 19. Lakóház 

Mosonmagyaróvár 3047 F  u. Ő3. Egykori városi malom 

Mosonmagyaróvár 3027 Pozsonyi út 87-89. Lakóház, volt kapucinus templom és kolostor 
Mosonmagyaróvár 3058 Szent István király u. 122. Lakóház, volt Korona Szálló 

Mosonmagyaróvár 3056 Szent István király u. 1Őő. Mosoni R. k. plébániatemplom 

Mosonmagyaróvár 3073 Szt. László tér 1. R. k. plébániaház 

Mosonszentmiklós 3751 Zrínyi Miklós u. 2. R. k. templom és két kápolna 

 

A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezik. Az épített környezet ala-

kításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. ő7. §-a el írja, hogy a helyi örökség értékeinek feltá-

rása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, rzése, védelmének biztosí-
tása a települési önkormányzat feladata. A település rendeletet alkothat, melynek szakmai sza-

bályait a 66/1999. (VIII. 13.) FVM rendelet határozza meg. Ennek alapján helyi területi 
védelem (településszerkezet, településkép, település táji környezete, településkarakter, műem-

léki környezetet közvetlenül határoló terület), és helyi egyedi védelem (építmény és annak 
földrészlete, szobor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) határozható meg. Sajnos országos 
szinten nem készült olyan kataszter, mely a helyi védett természeti értékekhez hasonlatosan a 
helyi művi értékeket is számba veszi. A helyi közösségeknek olyan szabályokat kell el írni, 
mely egyrészt megvédi a meglév  értékeket, másrészt fokozatosan átalakítja a környezetüket, 
segítve az egységes településkép kialakulását, a negatív vizuális elemek (pl. légkábelek) 
visszaszorulását. 

Sajnos Gy r-Moson-Sopron megye műemlékjegyzéke nem áll rendelkezésünkre. 
 

Világörökség és világörökség-várományos terület 
Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a világ 

kulturális és természeti örökségének védelmér l szóló 1972. évi UNESCO Egyezmény 
szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai 
feltételeinek megfelel  azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam 
nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára 
jelöltek legyenek. 

Mosonmagyaróvár vizsgálati terület világörökség- és világörökség várományos területének 
övezetét a 65. ábra mutatja be. 
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65. ábra. Világörökség- és világörökség-várományos terület övezete 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen és térségében 

A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és Építésügyi Osztálya, 2013 nyomán 

Világörökség és világörökség-várományos terület tekintetében Gy r-Moson-Sopron megye – 

köszönhet en változatos tájképi és épített környezeti értékeinek – országos összehasonlítás-

ban is el kel  helyet foglal el. A vizsgálati területen világörökségi helyszín nem található. A 
területt l nyugatra, Ő km távolságra végz dik Fert -Neusiedlersee kultúrtáj. 

A világörökség-várományos helyszínek közül a vizsgálati területen található az (1). A 

római birodalom határai – A dunai limes magyarországi szakaszának egy része. 
A dunai limes hazánk legnagyobb kiterjedésű, területileg összefügg  kulturális öröksége. A 

védettségre váró objektumok között katonai létesítmények, er dök, rtornyok, utak, mesterséges 
gátak, sáncok és polgári létesítmények lehetnek. Az egyes különálló helyszínek közötti „kohéziós 
er ” a határvonal mentén haladó limes–út. Ennek ismert szakaszai adják nálunk a világörökségi 
helyszín nyomvonalát, gerincét. A limes út, illetve a Duna nyomvonalát követve kijelölhet k azok 
a települések, amelyek kül- vagy belterületei érintettek lehetnek a projektben.  

A római limes az UNESCO által kijelölt egységes világörökségi területet fog alkotni, 
amely 8 országot érint, a Magyarország részvételével jelenleg is folyamatban lév  projektben 
pedig ő ország vesz részt. A világörökségi cím egyrészt rangot, elismerést, pezsg  kulturális 
turizmust és ezzel gazdasági fellendülést hozhat, másrészt azonban olyan kötelezettségeket, 
megszorításokat is jelent, melyek a világörökségi helyszín megmaradását és fejlesztését 
szolgálják. A római limes magyarországi szakaszáról (mintegy 500 km) 2011-ben elkészült a 
részletes feltáró, összefoglaló vizsgálat. 

A limes világörökség-várományos területe a vizsgálati terület középs  zónájában húzódik, 
annak 45%-át fedi le. 

A vizsgálati területen kívül, de annak közelében található az (ő). Magyarországi tájházak 

hálózatának öt objektuma, melyek két helyszínen, Fert homokon és Fert széplakon lelhet k 
fel. 

 

Régészeti lel helyek 

A lel helyek jelent sége szempontjából a Kötv. megkülönböztet általános, területi és 
országos védelem alatt álló lel helyeket. A nyilvántartott „ex lege” védelemben részesülnek a 
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Kötv. 11. §-a alapján. A védett lel helyek esetében egyedi jogi aktussal, miniszteri döntéssel 

történik a védetté nyilvánítás, a jogszabály ebben az esetben régészeti véd övezetet is kije-

lölhet, illetve állami el vásárlási jogot is megállapíthat a védett ingatlanra. A kiemelten védett 
lel helyek országos védelemben részesülnek. Fokozottan védettek azok a lel helyek, melyek 
tudományos jelent sége megállapítható és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelked  fontos-

sággal bírnak (Kötv. 13. § [Ő]). 
Régészeti szempontból nagy jelent ségűek az egykori földvárak és a kunhalmok, melyek a 

természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. Tv. szerint „ex lege” védettek. 
Mosonmagyaróvár vizsgálati területen két kunhalmot vettek nyilvántartásba, melyek a 

terület déli határa mentén, a területen belül helyezkednek el. Egy harmadik kunhalom a terület 
déli határán kívül, attól mintegy 800 m-re található. A térképen ábrázolt további nyolc 
kunhalom és egy földvár a területen kívül lelhet  fel. 

A földvárak és kunhalmok pontos helyét a 66. ábra mutatja be. 

 

 
66. ábra. Mosonmagyaróvár vizsgálati területen és térségében  

nyilvántartásba vett földvárak és kunhalmok 

A Lechner Lajos Tudásközpont, Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és  
Informatikai Nonprofit Kft. közreműködésével, 2013 
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3.1.10. Társadalmi vonatkozások 

A k olaj- és földgázkutatási tevékenység során csak rövid idejű, a munkálatok befejezéséig 
tartó beavatkozás történik a természeti környezetben. 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 
amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényege-

sen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelel en, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a 
területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe ill en 
kialakítani (tájrendezés). Ugyanakkor a Bányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell elvégezni 
azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra kerülnek. 

A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján „A 
tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell rizni a tájak természetes 
és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a 
jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fenn-

maradásáról.” 

A 7. § a következ képpen rendelkezik: „(1) A történelmileg kialakult természetkímél  
hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fej-
lesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemz  természeti 
rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. (2) A táj jellege, a természeti értékek, az 
egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 
– gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külte-

rületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcio-

nális és esztétikai összehangolásával történ  tájba illesztésér l. 
Mindezek miatt a tervezett objektumok esztétikai és vizuális hatásait nem csak az érintett 

lakosságnak, hanem a tájvédelemért felel s hatóságnak is be kell mutatni a szükséges 
engedélyezési eljárások során. 
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3.2. A bányászati tevékenység értékelése a felszíni és felszín alatti 
víztestekre, ivóvízbázisokra vonatkozóan, a várható állapotváltozások 
megadása, a várható regionális, vagy országhatáron átnyúló hatások 

bemutatása 

A szénhidrogén-bányászat hatásainak értékelésénél figyelemmel kell lenni a kutatási, 
termelési és felhagyási fázisokra, valamint a területen korábban végzett bányászati tevé-

kenységek eddig bekövetkezett hatásaira is. Ez utóbbi célja kett s: egyrészt a korábbi hatások 
ismerete jelzi azt a kört, melyre az újabb tevékenységek során számítani kell, és amelyre 
megfelel en fel kell készülni, vagy melyeket lehet ség szerint el kell kerülni. Másrészt az 
újabb bányászati tevékenységek helyszínein célszerű lesz felmérni és összegezni a korábbi 
tevékenységekt l „örökölt” következményeket és hatásokat is, viszonyítási alapként is, ter-
heltségi állapotként is. 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen és környékén, hasonlóan az eddig más területeken 
végzett szénhidrogén-bányászati tevékenységeknél készített „Műszaki Üzemi Terv”-ekhez, 

azok bányaveszélyekkel, bányakárokkal, tájrendezéssel, környezetvédelemmel, (azon belül a 
talaj-, talajvíz- és ivóvízbázis-védelemmel, leveg  tisztaságvédelemmel, zajvédelemmel és 
hulladékgazdálkodással) foglalkozó fejezetei megfelel  alapul és követend  példaként szol-
gálnak az újabban jelentkez  bányászati tevékenységeknél. Különösen fontos elemét jelenti 
ezeknek a terveknek az a tény, hogy ezekbe már a korábbi terület-, vagy térség-specifikus 

bányászati tapasztalatok, valamint a területileg illetékes bányakapitányság és zöldhatóság, 
(környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság: kormányhivatalok, katasztrófavé-

delmi igazgatóságok), valamint a vízügyi igazgatóságok jelent s gyakorlati tapasztalata és 
szemlélete is megjelent. 

A továbbiakban a szénhidrogén-bányászati tevékenységek hatásait három f bb egység 
szerint tárgyaljuk, aszerint, hogy azok a rezervoárokban, a rezervoárok és a felszín közötti 
részben, illetve a felszínen jelentkezhetnek. 

 

3.2.1. Hatások a rezervoárokban 

Mosonmagyaróvár vizsgálati terület potenciális szénhidrogén-rezervoárjait prepannóniai 
miocén homokos, karbonátos képz dményekben, pannóniai báziskonglomerátumban, alsó-

pannóniai Algy i Formáció homokk  testeiben, valamint alsó- és fels -pannóniai homokok-

ban, homokkövekben találjuk. A rétegek els sorban földgázt tárol(hat)nak. 
A kvarter képz dményekben tárolt vizek általában 2ő0–ő00 mg/l közötti összes oldott-

anyag-tartalommal (TDS) rendelkeznek és jellemz en CaMgHCO3-os, valamint MgCaHCO3-

os kémiai jellegűek. A víztartóban intenzív áramlások zajlanak. 
Hasonlóan intenzív az áramlás a mintegy Ő00 méteres mélységig a Dunántúli Formáció-

csoport képz dményeiben is: itt rendszerint Ő00–700 mg/l TDS-ű és CaMgHCO3-os, 

CaMgNaHCO3-os, NaCaMgHCO3 és NaHCO3-os kémiai jelleg figyelhet  meg. Ugyanakkor 

nagyobb mélységben ett l eltér  vizek is el fordulnak, melyek az intenzív áramlással 
rendelkez  részeken általában 12ő0–2600 mg/l-es TDS-sel és NaHCO3-os kémiai jelleggel, 
míg az elzártabb tárolórészeken mintegy Ő8ő0–5600 mg/l-es TDS-sel és NaHCO3Cl-os 

NaClHCO3-os és kémiai jelleggel rendelkeznek. 
Alsó-pannóniai, prepannóniai miocén korú, valamint aljzati képz dményb l nem áll 

rendelkezésre vízminta a területr l és annak ő km-es környezetéb l a mélyfúrások hiányának 
következtében. 
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Az alapállapot értékelésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a rezervoárokban a korábbi 
fúrásos kutatásokhoz kapcsolódóan a fúrófolyadék veszteségeihez kapcsolódó lokális 
szennyez désekre számítani lehet. A sikeres szénhidrogén-kutatás után várható termelések 
hatására akár jelent s nyomáscsökkenés is bekövetkezhet. Ezzel ellentétben a szénhidrogén-

kihozatal érdekében végzett vízbesajtolások a rétegenergia helyreállítása során lokálisan akár 
többletnyomással jelentkezhetnek. Ugyancsak számolni kell a kútmunkálati folyadékok és 
más szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó technológiai szennyvizeknek a szénhidrogénekkel 
együtt termelt rétegvizekkel együtt történ  majdani visszasajtolásának hatásaival is. Ezeknek 
a vízlikvidálásnak is nevezett tevékenységnek az adott rezervoárt érint  min ségi és 
mennyiségi hatásai is lehetnek. 

Amennyiben nem konvencionális szénhidrogének kutatásáról, termelésér l lesz szó, ott 
számolni kell a hidraulikus rétegrepesztések hatásaival is. Itt a tervezésnél figyelemmel kell 
lenni arra, hogy a repesztések sem meglév  tektonikai elemet, sem korábbi kutatások kútjait 
ne érintsenek oly módon, hogy azok mentén, vagy mellett, a mélységi fluidum a fels bb réte-

gekbe kerülhessen. A technológiához használt folyadékok ismételt felszínre kerülése esetére a 
megfelel  védelem tervezésével és kialakításával fel kell készülni. 

A mélyinjektálásokkal, vízlikvidálásokkal és visszasajtolásokkal kapcsolatos vonatkozó 
jogi szabályozás, a 219/200Ő. (VII. 21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelmér l” 
11. §-a a következ  idevágó részeket tartalmazza: 

„11. § (1) Tilos szennyez  anyagnak mélyinjektálással történ  elhelyezése vagy bármilyen 
módon történ  mélybesajtolása, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 

(2) A felszín alatti vízbe, földtani közegbe a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülése esetén, 
az olyan természeti okokból más célra tartósan alkalmatlan földtani képz dménybe, 
amely a szennyez  anyagok – beleértve a szén-dioxidot is – továbbterjedése szempont-

jából zártnak tekinthet  szénhidrogén tároló, a felszín alatti víz min ségromlás minden 
jelenlegi vagy jöv beni veszélyének kizárásával a 13. § szerint engedélyezhet : 

a) az olyan veszélyes anyagokat nem tartalmazó vizek visszasajtolása, amelyek a bányászati 
kutatáshoz, feltáráshoz, kitermeléshez tartozó tevékenységb l származnak,” 

továbbá 

„(3) A (2) bekezdés szerinti tevékenységre engedély akkor adható ki, ha komplex értékelésre 
támaszkodó vizsgálatokkal is bizonyított, hogy a visszasajtolás, besajtolás: 

a) az adott tevékenységb l származik, és nem tartalmaz az adott tevékenységb l származótól 
eltér  anyagot, és 

b) a felszín alatti vizek szennyezésének megel zése az elérhet  legjobb technika alkalmazá-

sával történik, és 

c) nem veszélyezteti a környezeti elemek – különösen a felszín alatti vizek – mennyiségi és 
min ségi viszonyait, a környezeti célkitűzések teljesülését, továbbá 

d) az a), b) és c) pontokban foglaltak teljesülése ellen rzött. 
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben, valamint a 10. §-ban foglalt el írásokból következ  intézke-

déseket bele kell foglalni a külön jogszabály szerinti vízgyűjt -gazdálkodási terv 
intézkedési programjába.” 

Továbbá tekintettel kell lenni arra, hogy: 
13. § (1) Szennyez  anyag 

a) elhelyezése, 
b) a földtani közegbe történ  közvetlen bevezetése, 
c) a felszín alatti vízbe történ  közvetett bevezetése, beleértve az id szakos vízfolyásokba 

történ  bevezetést is, 
d) a felszín alatti vízbe történ  közvetlen bevezetése 

engedélyköteles tevékenység. 
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(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem tartozik más 
hatóság hatáskörébe, akkor a tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság jogosult. 

(...) 

(ő) Az engedélyköteles tevékenység folytatójának az (1) bekezdésben szerepl  engedély 
megszerzése céljából el vizsgálatot kell végeznie. Ennek keretében vízfolyásba történ  
bevezetés esetén vizsgálni kell a vízfolyás id szakosságát is. 

(6) A hatóság az el vizsgálat eredményeire támaszkodó, e rendelet Ő. számú melléklete 
szerinti kérelem alapján dönt az engedély kiadása fel l. 

(...) 

(13) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek engedélyezése során a 10. § (1) bekezdés szerinti 
követelmények vizsgálatának ki kell terjednie a diffúz szennyez forrásokból származó 
terhelésre is.” 

Mindezek mellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy e jogszabály megszületése el tti 
id kben végzett bányászati tevékenységek esetében a szabályozás nem volt ennyire szigorú, 
így azok esetében el fordulhatnak olyan hatások is, melyek elválasztása az újabb tevékeny-

ségekt l az újabb bányászatot végz  érdeke is. 
A tervezett tevékenységeknél tehát a korábbiak során megismert hatásokkal kell számol-

nunk. A porózus rezervoárokban várható hatások esetében figyelemmel kell lenni arra is, 
hogy el fordulhat jelent s nyomáscsökkenés is, melynek kompakciós következményeként a 
rétegbeli porozitás csökkenhet és így a kés bbi, a bányászat felhagyása után esetlegesen 
jelentkez  mélytárolási lehet ségek csökkenhetnek. A kompakció esetleges felszíni hatásait a 
kés bbiekben vizsgálni szükséges. 

Hangsúlyozni kell, hogy a szénhidrogén-termelések, valamint a kapcsolódó víz-visszasaj-

tolások és a területet érint  jöv beli esetleges geotermikus hasznosításokhoz kapcsolódó 
hévíztermelések, geotermikus termelések–visszasajtolások közötti összefüggések tisztázása 
alapvet  fontosságú feladat kell, hogy legyen. 

Ez azt jelenti, hogy a konkrét kutatási, termelési helyszínek ismeretében a kés -pannóniai 
hévízrezervoárok térségében szükség lesz mind a termelési körzetek lokális, mind a kapcsoló-

dó termálvíztest regionális hidrogeológiai értékelésére, a meglév  és várható, vagy lehetséges 
kölcsönhatások modellezésére. A hidrogeológiai vizsgálatok alapján a termálvíztestet érint  
kedvez tlen hatások csökkentésére, vagy megel zésére kidolgozott intézkedéseket a 
221/200Ő. (VII. 21.) kormányrendelet értelmében a vonatkozó vízgyűjt -gazdálkodási tervbe 
is be kell illeszteni. 

A vizsgálati területet érint  felszín alatti víztestek mindegyike min ségi szempontból jó 
min sítéssel rendelkezik.  

A felszín alatti porózus és porózus termál víztestek mennyiségi állapota jó. Az sp.1.1.2 

valamint az sp.1.2.2 jelű víztest összességében gyenge állapotú a FAVÖKO teszt eredményei 

alapján, továbbá az sp.1.2.2 a süllyedés teszt eredményei alapján jó, de gyenge állapot el-
érésének kockázata is fennáll. A porózus termál víztest állapota mind mennyiségi, mind min -

ségi szempontból jó állapotú kockázat nélkül. Fentiek következtében a tervezett tevékenység 
során fokozottan figyelembe kell venni, hogy a víztestek állapota nem romolhat, illetve a 
mennyiségi és min ségi jó állapotot a VGT célkitűzései alapján 2021-re, de legkés bb 2027-

re, vagy az utánra el kell érni. 
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3.2.2. Hatások a rezervoárok és a felszín között 

A nagymélységben lév  rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része – a ter-

mel  és a visszasajtoló kutak – aktív szerepl i a szénhidrogén-rezervoárok hasznosításának. 
Mások a hasznosítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyel  kutak, tar-
talék kutak, korábbi kutatások fennmaradt kútjai, pl. medd  CH-kutak. Ezek a kutak a létesí-
tésük során az esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibásodások következ-

tében potenciálisan érinthetik a rezervoár felett lév  vízadó rétegeket, a sérülékeny-, valamint 

a felszín fel li szennyez dést l egyébként védett ivóvízbázisok vízadóit is. Erre vonatkozóan 
bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a rezervoárban és a felette lév  vízadók-

ban lév  hidrogeológiai információk (nyomásszintek, h mérsékletek, sótartalom, gáztartalom 

és vízkémiai összetétel adatok és hidraulikai paraméterek) alapján. 
A kutatófúrások rossz kiképzése miatt, és/vagy a termel  kutak esetleges meghibásodása 

esetén el fordulhat, hogy a sekélyebb szintben található (termál)víztartókba bejuthat a mé-

lyebb rétegek jelent sen eltér  sótartalmú és szénhidrogén-tartalmú, (vagy más szerves 
anyagtartalmú) nyomelem tartalmú vize. 

A területen és környezetében számos felszíni szennyez dést l védett és sérülékeny 
üzemel  ivóvízbázis található. A védelmükr l szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a 

felszín fel l érkez  szennyez désekkel foglalkozik, a véd területek kialakítása is erre vonat-

kozik. Azonban a vízbázisok csupán egy része rendelkezik véd idomokkal / véd területekkel, 
ezek, és egyes vízbázisoknál jelenleg becsléssel, számítással megállapított véd területek és 
véd idomok figyelembe vétele különösen fontos az esetleges alsóbb rétegekb l érkez  
szennyez dések kivédése érdekében. 

Mennyiségi szempontból fontos vizsgálni, hogy ugyan a területet érint  termálvíztest 
(pt.1.1) mennyiségi állapota jónak tekinthet , állapota nem romolhat a tevékenységek hatásá-

ra. A sekély porózus víztestek közül ugyanakkor több gyenge besorolású (sp.1.1.2, sp.1.2.2). 
Különös figyelmet kell szentelni fentebbiek mellett a termálvíztartóra (pt.1.1) melyb l több 
célra is hasznosítják a hévizet a vizsgálati területen és közvetlen környezetében. 

A felhagyás következtében a termel  kutak rossz lezárása, illetve esetleges meghibásodása 
eredményezhet fentebbiekhez hasonló szennyez dést a mélyebb termálvízadó rétegekben. 

Mosonmagyaróvár vizsgálati területen els sorban a korábbi szénhidrogén- és más nyers-

anyag (szén, érc)-kutatások és termelések meglév  vagy felhagyott kútjai, (f leg a kútpalást 
menti rövidzárakkal, illetve fúrástechnológiai problémák miatt) okozhattak rétegbeli szennye-

z déseket. 
Az újabb bányászati (feltárási és termelési) tevékenységek megkezdése el tt, a konkrét 

helyszínek körzetében lév  felszín alatti vizek min ségi és mennyiségi állapotfelmérését 
célszerű el írni. Az ilyen állapotfelmérés egyúttal olyan viszonyítási alapot is jelenthet a 
bányászati tevékenység id tartama és lezárulta után az esetleges káros, vagy jelentéktelen 

változások megítéléséhez. Ehhez a konkrét tevékenységhez legközelebbi, meglév  termel , 
vagy megfigyel  kutak adatait célszerű felhasználni, esetenként a bányászati tevékenység 
hatásaira nézve jellemz , indikátor alkotók kiegészít  vizsgálatával. 

 

A vízműkutak véd övezetével kapcsolatos el írások 

A koncessziós tevékenység során különösen nagy figyelmet kell fordítani az üzemel  
vízbázisokra települt vízműkutak véd övezetében történ  munkálatokra. A területen 8 db, ő 
km-es környezetében további 2 db üzemel  ivóvízbázis található, melyeken felül 1+0 tartalék 
és 3+0 távlati ivóvízbázis is jelen van. A 1Ő ivóvízbázis közül 8 sérülékeny besorolású. A 
vízbázisok többségére megtörtént a véd idom/véd terület meghatározás, 1 sérülékeny vízbá-

zisra nem történt még meg a diagnosztika, 7 vízbázis véd területi határozattal rendelkezik. 3 
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vízbázis a diagnosztika alapján nem kapott működési engedélyt. A vizsgálati területen és ő 
km-es környezetében mindezeken felül ő+2 egyéb célú vízbázis is található. 

A veszélyeztetettségi vizsgálatot a 6 nem sérülékeny ivóvízbázis kivételével 8 sérülékeny 
esetben végeztek, melynek eredményeképpen jelent s veszély áll fenn minden esetben. Ennek 
oka els sorban a területhasználatból (belterületi és mez gazdasági területek aránya >ő0%) 
következik: ő esetben jelent s, ő esetben közepes kockázat áll fenn. Több esetben földtani (2 
esetben) árvízi (6 esetben) tényez kb l és négy esetben éghajlatból adódó kockázat áll fenn. 

A területen és az ő km-es környezetben mindezeken felül 2+2 ásványvízkút (B sárkány, 
Mosonmagyaróvár, Öttevény) és 1+1 gyógyvízkút (Lipót, Mosonmagyaróvár, Gy r) talál-
ható. 

A véd övezet kialakítására vonatkozó el írásokat a 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet 

3. § (3) bekezdése tartalmazza, míg a vízkivételi mű és a vízkészlet szennyez désekt l és 
rongálástól való közvetlen védelmére vonatkozó el írásokat a rendelet 3. § (1) bekezdése 
fogalmazza meg. A véd területek és véd idomok övezeteire vonatkozó korlátozásokat a kor-

mányrendelet ő. sz. melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat felszín alatti vízbázisok 
hidrológiai „A” véd övezetén új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglév nél környezet-
védelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményét l függ en megengedhet , 
„B” véd övezeten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy környezetvédelmi felülvizs-

gálat, ill. ezeknek megfelel  tartalmú egyedi vizsgálat eredményét l függ en engedélyezhet . 
Ez utóbbi vonatkozik a vízbázisok „A” és „B” véd övezetein a fed - vagy vízvezet  réteget 
érint  egyéb tevékenységre. Fúrás vagy új kút létesítése a felszíni és felszín alatti vízbázisok 
bels  és küls  véd övezetében tilos. 

 

3.2.3. Hatások a felszínen 

A felszínre érkez  földgázt, illetve k olajat cs vezetéken vezetik el. Normál „üzemmód”-

ban nem kell más hatással számolni a környezetben, mint ami a termel  létesítmények és 
kiszolgáló berendezések építéséhez kapcsolódik. Az esetleges meghibásodásokra fel lehet, és 
fel is kell készülni. A felszíni vízfolyásba jutó szénhidrogének, és/vagy szénhidrogén-tar-

talmú, jelent s oldottanyag-tartalmú, esetenként toxikus vizek szintén problémát okozhatnak. 

Arra az eseményre, amelyet a Mosonmagyaróvár térségi hasznosítás esetében az említett 
kedvez tlen összetételű vizek normál üzemt l eltér , rövidebb idejű felszínre jutása jelent, 
célszerű ideiglenes felszíni tárolót, (vésztárolót) elhelyezni, majd szükség szerint az ott lév  
víz kezelésér l gondoskodni. 

A felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztet  hatók közül ki kell emelni a fúrásos, 
kútkiképzési, kútkarbantartási és kútjavítási munkálatoknál jelentkez  zömében folyékony 
hulladékokat. Ezek kezelését a Bányatörvényben el írt „Műszaki Üzemi Terv”-ek megfele-

l en tartalmazni fogják. Itt most arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a kutatás koncepcióját a 
következ  megfontolások alapján kell kialakítani: 

Ha van a konkrét területen védend  elem, akkor a kutatólétesítményeket a lehet  leg-

távolabb kell kialakítani. 
Ha lefolyásirányban közvetlenül érintett, védend  felszín vizes, vagy felszín alatti vizes 

él hely, vagy objektum (pl. fürd hely) található, akkor annak figyelembevételével kell ki-
alakítani a megfelel  megel z , vagy havária tervet és létesíteni a megfelel  vésztározót, 
kezel műveket. 

Figyelemmel kell lenni a vizsgálati területen és környezetében felszín alatti vízt l függ  
ökoszisztémákra (FAVÖKO), melyek mindegyike különböz  céllal természetvédelem alá 
helyezett területen található. 
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A felhagyás után a kutak nem megfelel  lezárása eredményezhet a fentiekben leírt 
szennyezést a felszínen, illetve a felszíni vízfolyásokban, mely viszont a megfelel  el írások 
betartásával kiküszöbölhet . 

Különösen érzékeny ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett kutató-

fúrás, vagy termel kút, vagy más hasznosítás áthelyezésére is szükség lehet. Ugyanez a hely-

zet, ha a rezervoár felszíni kiszolgáló egységei ivóvízbázis közelében helyezkednek el, ez 
esetben a 123/1997. (vízbázisvédelmi) kormányrendeletnek megfelel en kell eljárni a léte-

sítést megel z en. 
 

3.2.4. Országhatáron átnyúló hatások 

A vizsgálati területen ICPDR Duna-vízgyűjt  szinten kiemelt víztest a Szigetköz (sp.1.1.1, 
p.1.1.1), a Hanság, Rábca-völgy északi része Szigetköz (sp.1.1.2, p.1.1.2) sekély porózus és 
porózus víztestek, amelyek a Szigetköz-Hanság-Rábca (8) víztest aggregátum részei. 

Figyelembe kell venni, hogy a vizsgálati terület által érintett víztestek mindegyike 
Ausztriával és/vagy Szlovákiával határral osztott víztestek is egyben. 

A kutatások tervezésénél ezért különös gondot kell fordítani az esetlegesen a határon 
átterjed  hatások vizsgálatára. A kutatási terveket, a termelési és felhagyási tevékenységeket a 
határközeli részeken a szomszédos országok hatóságaival egyeztetni szükséges. Amennyiben 
a határ másik oldalán is jelent s a geotermikus kutatás, termelés, vagy energiahasznosításra 
kerülne sor, akkor szükség lehet e készletekre vonatkozó nemzetközi egyezség kialakítására. 
Fentebbiek mind a felszíni, mind a felszín alatti sekély és mélységi vizekre vonatkoznak. 

Itt is ki kell emelni, hogy korábban az MFGI és a MÁFI vezetésével jelent s és részletes 

nemzetközi kutatási projektek készültek, melyek figyelembevétele kötelez  a legtöbb, a 
felszín alatti vizeket érint , és határon átnyúló hatás esetében. A területet érint  projekt, a 
magyar, osztrák, szlovén és szlovák földtani intézetek által végzett TRANSENERGY projekt. 
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3.3. A területen és térrészen a környezeti hatások miatti korlátozás vagy 
tiltás alá es  bányászati technológiák felsorolása 

Nincs tudomásunk általános tiltás alá es  bányászati technológiáról. Egyedi esetek el for-
dulhatnak, melyeket szakhatóságok írnak el  (természetvédelmi területen, erd ben geofizikai 
mérés esetén vibrációs jelgerjesztés, fúrólyukas robbantás tiltása). 

 

3.Ő. A bányászati tevékenység értékelése a védett természeti és NATURA 
2000 területekre vonatkozóan a várható állapotváltozások megadása, a 

várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások bemutatása (HOI) 

 

3.4.1. A bányászati kutatás és kitermelés természetkárosító hatásainak  
mérséklése, általános elvek 

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelmér l egyik alapelve rögzíti, hogy „a ter-
mészet védelméhez fűz d  érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a 
gazdasági, terület- és településfejlesztési, illet leg rendezési döntések, valamint a hatósági 
intézkedések során figyelembe kell venni.” A bányászati kutató és kitermel  tevékenységek 
következtében védett, értékes és ritka fajok egyedei sérülhetnek, tűnhetnek el, illetve értékes 
él helyek alakulhatnak át vagy szűnhetnek meg teljesen. A nemzeti parkok területét – a 

nemzetközi el írásokkal összhangban a miniszter által meghatározott elvek szerint (13Ő/2013. 
[XII. 29.] VM rendelet) – természeti övezetbe, természetkímél  hasznosítás övezetébe és 
szolgáltató övezetbe kell besorolni (2013. évi CCL. törvény 2ő. §). Az egyes övezetekben 
eltér  szintű korlátozások érvényesek. Ezt az övezeti besorolást a nemzeti parkok többsége 
2017-ig még nem véglegesítette. A 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet, az európai közösségi 
jelent ségű természetvédelmi rendeltetésű területekr l, kimondja, hogy terv vagy beruházás 

elfogadása, illet leg engedélyezése el tt vizsgálnia kell a Natura 2000 terület jelölésének 
alapjául szolgáló fajok és él helytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.  

A bányászati tevékenységek kedvez tlen hatással lehetnek a biológiai sokféleségre. 
Ezekkel a hatásokkal szemben egy természetvédelmi szempontból értékes terület érzéke-

nyebb, mint egy már leromlott állapotú terület. A tevékenységek tervezésekor különös 
figyelmet kell fordítani az érintett területen el forduló védett és Natura 2000 terültekre, a 
Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó területekre, a Ramsari területekre, a természetvédelmi 
oltalom alatt álló egyéb értékekre, továbbá a védett fajok, illetve a jelöl  fajok és él helyek 

védett, illetve Natura 2000 területeken kívül es  el fordulásaira is. Ritka és veszélyeztetett 
fajok esetében akár kisebb vagy id szakos zavaró hatásoknak is komoly következményei 
lehetnek állományaik hosszútávú fennmaradása szempontjából. Mindemellett az adott 
bányakoncessziós területen „ex lege” védett értékek (lápok, kunhalmok, földvárak), illetve 

védelem alatt nem álló egyedi tájértékek is el fordulhatnak, amelyeket kiemelten kell kezelni 
a várható hatások becslése során. A tervezési területen található védett területek és értékek 
elhelyezkedését a 67. ábra mutatja. 
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67. ábra. Mosonmagyaróvár bányakoncessziós terület védett  

területei és „ex lege” védett értékei  

Bármilyen kedvez tlen hatás megállapításakor bizonyos közérdekhez fűz d  tervek vagy 
beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az 
a lehet  legkisebb kedvez tlen hatással járjon, mivel a természet védelme társadalmi 
közérdek az Alkotmány szerint is.  

A természetvédelem közérdek, amely az országos jelent ségű védett és fokozottan védett 
természeti területekre, az ezekkel részben átfed  Natura 2000 területekre, valamint a védett 
területeken kívül el forduló védett növény- és állatfajokra egyaránt vonatkozik. Az Alap-

törvény P) cikk (1) bekezdése értelmében a természeti er források, különösen a term föld, az 
erd k és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, 
valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntar-
tása és a jöv  nemzedékek számára való meg rzése nem csak az állam, hanem minden 
állampolgár kötelessége is. Ugyancsak az Alaptörvény rendelkezik arról a 38. cikk (1) bekez-

désében, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti 
vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielé-

gítése és a természeti er források megóvása, különös tekintettel a jöv  nemzedékek 
szükségleteire. 

Az európai uniós természetvédelmi kötelezettségeink teljesítése során a Natura 2000 
szabályozás alá tartozó él helyek, illetve növény- és állatfajok meg rzése az EU természetvé-

delmi jogszabályainak betartása oldaláról is közérdek. Az EU által létrehozott természet-
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védelmi hálózat – a Natura 2000 – alá es  fajok és él helyek meg rzése, természetvédelmi 
helyzetük javítása, uniós kötelezettségként is közérdek.  

A természetvédelem, mint közérdek a hatályos jogszabályi definíciókban is megjelenik. Az 
Alaptörvény 13. cikk (2) bekezdése értelmében tulajdont kisajátítani csak kivételesen és 
közérdekb l, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali 
kártalanítás mellett lehet. A 2007. évi CXXIII. törvény is a természetvédelmet, mint köz-

érdeket egyértelműen nevesíti. 
Mosonmagyaróvár bányakoncessziós területre vonatkozóan a természetvédelemnek és a 

tájvédelemnek kiemelt szempontként kell megjelenniük a kutatás és kitermelés megtervezése 
és megvalósítása során. A kutatás alatt a szállító és a jelgerjeszt  gépjárművek közlekedése, 
illetve a kutatás során történ  taposás talajtömörít  hatása az érintett él helyek zavarásra 
érzékenyebb növényfajainak – köztük több védett növényfaj egyedeinek – a pusztulását, 
károsodását idézheti el . Mindez, a szóban forgó fajok állományainak visszaszorulását, 
eltűnését okozhatja az adott területr l. Az emberi zavarás növekedése egyben a zavaró 
hatásokat jól tűr  gyomfajok betörését és elterjedését indukálja a természetes vegetációban. A 
természetes vegetáció nem kívánatos fajösszetételbeli és szerkezetbeli változása, degradálódá-

sa károsan hat az él helyek fajgazdag gerinctelen állatvilágára, lecsökkentve annak biológiai 
sokféleségét. A tömörített talajon a letaposott, gyomokban feldúsuló vegetáció regenerációja 
több évet vehet igénybe. E folyamatok nem kívánatos jellegváltozást idéznek el  a védett 
természeti területek állapotában és ellentétesek a Tvt. 31. §-ával („Tilos a védett természeti 
terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoz-

tatni.”), 3ő. § (1) bekezdés b) pontjával („gondoskodni kell a vadon él  szervezetek, életközös-

ségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek 
között a talajviszonyok, vízháztartás meg rzésér l;”), és a Ő2. § (1) és (2) bekezdésével 
(„Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsí-
tása, él helyeinek veszélyeztetése, károsítása. Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, 
társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talaj-
viszonyok, vízháztartás meg rzésér l.”). A bányászati tevékenység emellett a védett állatfajok 
szaporodásának és más élettevékenységeinek megzavarásával járhat, amely ellentétes a Tvt. 
Ő3. § (1) bekezdésével („Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, 

elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, él -, táplál-
kozó-, költ -, pihen - vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”). 

A tervezett munkálatokat (beleértve az el készítést, az építményt kiszolgáló egyéb infra-

strukturális munkálatokat, az üzemeltetést és a rehabilitációt is) a vadon él  él világ, a 
természetes és természetközeli állapotú él helyek legnagyobb kíméletével kell elvégezni. A 
kutatás során érintett valamennyi természetközeli állapotú területet kímélni kell, rajtuk 

anyagnyer  vagy depónia és bármilyen eszköz számára tárolóhely nem alakítható ki. 
Szeizmikus jelgerjesztés kizárólag védett természeti területeken kívül végezhet . 

Védett természeti területeken – jelen esetben a Fert -Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 

fennhatósága alá tartozó természeti területeken és a törvény erejénél fogva védett országos 
jelent ségű védett természeti területeken („ex lege”) –, valamint az EU által létrehozott termé-

szetvédelmi hálózatban, a Natura 2000 területeken az év egyetlen részében sem mozoghatnak 
kutatást kiszolgáló és mér  járművek. Az érintett területeken kizárólag gyalogos közlekedés, 
és emberi er vel, a talajfelszín bolygatása nélkül megoldott mér eszköz (geofon) telepítés 
valósítható meg.  

Védett növényfaj egyedeinek, valamint egyes felszínformák meg rzésében érintett terüle-

teken a kutatás során az év egyetlen részében sem mozoghatnak kutatást kiszolgáló és mér  
járművek. Az érintett területeken kizárólag gyalogos közlekedés, és emberi er vel, a talajfel-
szín bolygatása nélkül megoldott mér eszköz (geofon) telepítés valósítható meg.  
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Fokozottan védett madárfaj fészkel helyeként számon tartott terület esetén – a fészkelési 
id szakban – a gyalogos közlekedés sem megengedett, a fészkelés zavartalanságának 
biztosítása érdekében. Kérjük, hogy a korlátozási id szakokról és a fokozottan védett fajok 
fészkelése által érintett területekr l el re egyeztessen a Fert -Hanság Nemzeti Park 

Igazgatósággal!  
A természeti területnek jelölt területeken tervezett kutatási tevékenység a vegetációs 

id szakon kívül (november 1-t l február 28-ig) történhet. A kutatási munkálatokat kiszolgáló 
járművek csak a kiépített és a földnyilvántartás szerinti (útként nyilvántartott) földutakon 
közlekedhetnek és tartózkodhatnak. A földutakon kívül kizárólag gyalogosan lehet közle-

kedni. A mélyfúrás és kútkiképzés kialakításához köt d  munkafolyamatok megvalósítása, a 
felszín alatti vízkészletek mennyiségi és min ségi védelmének kiemelt figyelembevételével 
kell, hogy történjen. A tervezett kivitelezési munkálatok során (pl. nyomvonalas vezeték-

fektetés, beleértve a kivitelezést megel z  esetleges régészeti feltárást is) a természeti értékek 
védelme, a kivitelezés zavartalan megvalósítása érdekében – ferde rézsűs munkaárkok kiala-

kításával, partfalak hálós takarásával vagy a munkálatok következtében keletkez  partfalak 

egy-két napon belüli megszüntetésével – meg kell el zni a védett (partifecske), illetve a 
fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok megtelepedését. Amennyiben a kivitelezés során a 
munkagödrök falába védett (partifecske), illetve fokozottan védett (gyurgyalag) madárfajok 
telepednek meg, az észlelést követ en azonnal értesíteni kell a területileg illetékes Fert -

Hanság Nemzeti Park Igazgatóságot. A munkálatokat és a feltárási tevékenységet a további 
intézkedésig haladéktalanul fel kell függeszteni.  

A kivitelezés során (pl. nyomvonalas vezetékfektetés, beleértve a kivitelezést megel z  
esetleges régészeti feltárást is) a nyitott munkaárkok csapdaként működnek egyes ízeltlábú, 
kétéltű- és hüll fajok, s t, egyes eml sök számára is. A munkaárkokból történ  folyamatos – 

legalább háromnaponta történ  – mentésükr l és a kivitelezés által érintett területt l számított 
legalább 100 méterre, természetközeli állapotú él helyen történ  elhelyezésükr l gondoskod-

ni kell (a munkaárkok betemetését közvetlenül megel z en is). A kutatás tervezése során, a 
terepi munkálatok pontos tervezése és kivitelezése el tt – a tervezett munkálatok további 
pontosítása és egyeztetése érdekében – fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes 
Fert -Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal is.  

Beépítésre, kútfúrásra, telephely vagy ideiglenes logisztikai állomás létesítésére, a termé-

szetes vagy természetközeli állapotú, „zöld” területek helyett, a barnamez s, leromlott terüle-

teket kell el nyben részesíteni. A természetközeli gyepeket, erd ket, cserjéseket meg kell 

rizni, minél több él helyet, zöldfelületet meghagyva az él világ, valamint a környez  
települések élhet sége érdekében egyaránt. 

A koncesszióba adás egyik alapfeltétele, hogy a védett területre vonatkozó megkötéseket a 
koncessziós tevékenység id tartama alatt módosítani kell (a különleges madárvédelmi terüle-

tek közelében, ahol pl. fokozottan védett vagy zavarásra különösen érzékeny madárfaj költ, 
nem lehet huzamosabb ideig zavaró tevékenységet folytatni, a Nemzeti Ökológiai Hálózat 
területein a 10 m-nél magasabb építmények elhelyezése nem kívánatos stb.).  

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és a 31Ő/200ő. (XII. 2ő.), a 
környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésr l szóló 
kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel kell összevetni. Amennyiben valamely munka-

fázist a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben nevesítenek, akkor a tevékenységre vonatkozó enge-

délyezési eljárások el tt az 1. § (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. A 
Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos Terület-
rendezési Tervr l szóló, 2003. évi XXVI. törvény el írásait kell figyelembe venni. A törvény 

3/ő. sz. melléklete alapján országos jelent ségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 
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térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 
csak végezni. 

A Natura 2000 területek esetében a 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet 10.§ (1) és (2) 
bekezdései a 1Ő. és 1ő. mellékletnek megfelel  hatásbecslési dokumentáció elkészítését írják 
el , amit a kivitelez  köteles megcsinálni vagy csináltatni, ennek alapján az illetékes kor-
mányhivatal véleményezi és jóváhagyja vagy elutasítja a hatásbecslést, majd a hatóság dönt a 
fejlesztési elképzelésekr l. Ha a tevékenység károsan befolyásolhatja kiemelt közösségi 
jelent ségű faj populációt vagy azok él helyét, sem kutatás, sem kitermelés nem folytatható 
az adott területen. 

Figyelmet kell fordítani a 92/Ő3/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, 
felhalmozódó, összeadódó hatások elleni védekezésre is. Így például a talajfelszín növény-

borításának sérülése el segíti a gyomfajok, valamint az idegenhonos inváziós növényfajok 
(pl. ürömlevelű parlagfű, bálványfa, selyemkóró, siskanád, gyalogakác, keskenylevelű ezüst-
fa, japán keserűfű) megjelenését és terjedését. Ezzel az eredeti közösségek összetétele és 
szerkezete megváltozik, a fajgazdagság rendszerint csökken. 

A természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) pontja értelmében a 
tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes él világ 
maradandó károsodása, a védett él  szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai 
sokféleségük számottev  csökkenése nélkül kell végezni. Kutatási tevékenység csak a már 
meglév  földutakon végezhet , stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthet . Nem 
megfelel  talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a 
terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelöl  fajok és 
él helyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétes a Natura 2000 terület kijelölésé-

nek céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyez-

kedését, és meg kell határozni a véd távolságokat, amelyeken belül a tevékenység nem 
folytatható. A tervezéskor figyelembe kell venni továbbá a vízgazdálkodásról szóló 
199ő/LVII. és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 199ő/LIII. törvények el -

írásait is. Javasoljuk az engedélyezési eljárás során a vállalkozóval, a természetvédelmi 
hatósággal, az illetékes nemzeti park igazgatóság szakembereivel és a Magyar Bányászati és 
Földtani Szolgálat (MBFSZ) kijelölt szakért ivel a közös terepbejárással egybekötött egyez-

tetést. 
Amennyiben szénhidrogénkutakat terveznek fúrni, a felszíni vegetációban és állatvilágban 

okozható kárt gondos tervezéssel mérsékelni lehet. A szénhidrogénekkel szennyezett víz vagy 
a mélyebb rétegekb l felszínre került nagy sótartalmú víz nem érheti a környez  él helyeket. 
A taposási kárt is minimalizálni kell, törekedve arra, hogy minél kisebb területen degradálják 
az eredeti növényzetet és talajt. A szükséges gépeket természetvédelmi szempontból nem 
értékes területen kell tárolni, erre a célra nem szabad természetes, illetve természetközeli 
állapotú él helyet vagy szántót igénybe venni. A kutakat megközelít  utak nyomvonala 
él helyeket választhat el. Ha nem szilárd burkolatú az út, száraz id ben jelent s kiporzásos 
légszennyezéssel is kell számolni, nagy tehergépjárművel történ  közlekedés esetén.  

A kutak helyének rekultivációja az eredeti, deponált humuszréteg visszaterítése után 
lehet vé teszi az eredeti vegetáció visszatelepedését, amit természetvédelmi célú magvetéssel 
el  lehet segíteni. Az eredeti vegetáció legalább részleges helyreállításának ökológiai értéke is 
jelent s.  

A közösségi jelent ségű Natura 2000 területekre vonatkozó uniós jogszabályokat is 
figyelembe kell venni a kutatás, fúrás és a kés bb tervezett szénhidrogén-kitermeléshez 
köthet  tájátalakítás során is. Natura 2000 hatásbecslés szükséges ott, ahol a kutatás, a fúrás 
és a szénhidrogén-kitermelés esetén, a tevékenységek várhatóan hatással lesznek a jelöl  
él helyek vagy a jelöl  fajok állományaira. 
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A Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó területek is megtalálhatók a térségben, ezeket 
(ökológiai folyosó, magterület és puffer terület) szintén meg kell rizni. 

Mivel a természet védelme és a term föld védelme is közérdek, Mosonmagyaróvár kör-
nyékén a gyepterületeket, valamint a szántóföldeket is a lehet  legnagyobb területen meg kell 
tartani. Jelent s term földvesztést okozhat például, ha nagyobb területeken termelik le vagy 
szennyezik el a term talajt a kutatás, fúrás vagy a szénhidrogén kitermelése során. A term -

föld nem helyettesíthet , ezért esetleges átmin sítésér l, mez gazdasági helyett gazdasági 
célú hasznosításáról csak a hosszú távú szempontokat is felel sen mérlegelve szabad döntést 
hozni. 

A hazánkra is kötelez  EU Víz Keretirányelv szerint vizeinket a jelenleginél jobb 
ökológiai állapotba kell hozni. Vízfolyások esetében a folyamatos vízparti növényzetborítás, 
erd sáv vagy legalább gyep megfoghatja a diffúz szennyezést. A kutatási tevékenységet a 
csatornáktól, kisebb és nagyobb vízfolyásoktól megfelel  távolságra kell végezni, véd sávot 
hagyva vagy kialakítva a kutatási területek és a felszíni vízfolyások között. A kisvízfolyások 
kis vízhozamuk és változó vízjárásuk miatt igen sérülékenyek, így meg kell akadályozni, 
hogy azokba szennyez anyagok kerüljenek. Ezek a vízfolyások kis vízhozamuk miatt nem 

tudják a szennyez anyagokat kell en felhígítani, így szennyez désük jelent s 
következményekkel járhat él világukra (pl. növény- és állatfajok kipusztulása). Az állóvizek 
esetében, szennyez désük elkerülése érdekében, ugyancsak szükséges megfelel  véd sávról 
gondoskodni. 

A tervezett munkálatok nem csupán potenciális szennyez források, hanem a felszín 

bolygatásával a táj arculatát is jelent sen megváltoztathatják. A nehézgépek felszaggatják a 
talajt (kivéve, ha rendkívül száraz id szakban vagy komoly fagyban dolgoznának a terepen). 
A bolygatott térszíneken nagy valószínűséggel igen rövid id  alatt megindul a gyomosodás, 
illetve idegenhonos inváziós növényfajok jelennek meg (pl. ürömlevelű parlagfű, selyemkóró, 
kései meggy, keskenylevelű ezüstfa), amelyek az shonos fajok konkurensei, és azokat kiszo-

ríthatják. Ezeket a növényfajokat rendkívül nehéz kiirtani, mind mechanikusan (szárzúzással, 
kaszálással), mind pedig vegyszeres kezeléssel (gyomirtószerekkel).  

A tájképi elemek bolygatása csökkenti az idegenforgalom, a helyi értékek bemutatásának 
esélyét, a falusi turizmus lehet ségeit is.  

A bányászati tevékenység során természetvédelmi és tájvédelmi szempontból els sorban 
az alábbi kedvez tlen hatásokkal, veszélyeztet  tényez kkel kell számolni:  

– vonalas létesítmények és új közüzemi vonalas berendezések megjelenése; 
– emberi jelenlét és zavarás; 
– környezetszennyezés, -terhelés (zaj-, por-, rezgésszennyezés, pontszerű és diffúz fény-

szennyezés, leveg -, talaj- és vízszennyezés, vízmin ség romlás); 
– hidrológiai viszonyok módosítása; 
– él helyek átalakulása, feldarabolódása, zavarása, károsodása, megszűnése; 
– szukcessziós folyamatokba történ  beavatkozás; 
– fajok egyedeinek zavarása, zavarás miatti elvándorlása vagy közvetlen pusztulása;  
– él lényközösségek összetételének változása, fajszámuk csökkenése; 
– pionír és idegenhonos inváziós fajok megjelenése, terjedése;  
– vonulási útvonalak módosítása, vonulás zavarása; 
– negatív tájképi változások.  

 

A hatások munkafázisonként – kutatás, kitermelés és felhagyás – eltér ek lehetnek, többsé-

gük azonban kedvez tlen, lassan visszafordítható vagy visszafordíthatatlan. A bányászat 
okozta környezeti és természeti hatások nagysága és fajtája függ a következ  tényez kt l: 
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– a kutatás módja; 
– az alkalmazott kitermelési technológia, a kitermelés id tartalma; a bányászott nyersa-

nyag min sége; 
– a feldolgozási, szállítási technológia; 
– a zagytározók, derít k kialakítása; 
– a kapcsolódó infrastruktúra megjelenése (kiszolgáló létesítmények, beköt utak, tárolók); 
– különböz  munkafázisok, tevékenységek (kutatás, fúrás, kitermelés, lezárás, szüneteltetés); 
– az érintett terület nagysága; 
– az érintett terület természeti adottságai;  
– az érintett terület érzékenysége, sérülékenysége; regenerálódó képessége. 

 

A bányászat megkezdése során pedig másodlagos, nemcsak ökológiai, hanem társadalmi és 
gazdasági folyamatokkal, hatásokkal is számolni kell. Így például további ipari, kereskedelmi 
fejlesztések megjelenésével, melyek természetkárosítással járhatnak. Ugyanakkor szem el tt 
kell tartani, hogy az egyes hatások összeadódnak és egymásra is hatással vannak (pl. adott 

él hely átalakítása maga után vonja életközösségének megváltozását is). 
Minden egyes kitermel  projekt estében gondoskodni kell arról, hogy az ne okozzon kárt 

azokon a területeken, amelyeken jelent s természeti érték vagy értékek jelenlétével lehet 

számolni.  
A kutatási, tervezési fázisban védett, értékes területek esetében, a kedvez tlen hatások 

mérséklése érdekében, javasolt az alábbi szempontokat figyelembe venni (CS SZI et al. 2014): 

– ha a területen el forduló természeti értékek indokolttá teszik, kutatást csak a vegetációs 
id szakon kívül javasolt engedélyezni; 

– szikes felszíneken a felvonulást, a fúrásos és a geofizikai–geokémiai kutatásokat száraz 
vagy fagyos id ben javasolt végezni; 

– felvonulást és szállítást lehet leg a már meglév  utakon kell lebonyolítani; 
– a mintavételezés kitűzését a növényzet lehet  legkisebb sérelmével kell megoldani.  

– a szennyezett vizet tároló medencéket a kutatás befejezése után vissza kell temetni, 
felületüket el kell egyengetni; 

– kutató, kitermel  helyeket úgy javasolt kijelölni, hogy a fúrási helyszínt megközelít , 
rávezet  út természeti, táji érték veszélyeztetése nélkül kialakítható legyen, lehet leg a 
már meglév  utak felhasználásával;  

– tervezett bányatelek lehet leg ne érintsen természeti területet, védett, illetve védelemre 
tervezett természeti területet, „ex lege” védett értéket, Nemzeti Ökológiai Hálózat 
magterületét, ökológiai és zöldfolyosót, Natura 2000 területet, azok véd területét és 
egyedi tájértéket (Tvt. 6.§ [2], 20.§ [1]); 

– a kutatási terület lehet leg ne érintsen védelemre tervezett területeket se, illetve tájképi 
szempontból értékes területet; 

– bányatelek megállapítása során célszerű figyelembe venni a bányászati tevékenység 
várható tájképi hatásait, a talajvíz várható szintváltozásával érintett él helyek veszé-

lyeztetettségét; 
– a kutatás során a természetes vízjárású vízfolyások és csatornák mentén érdemes véd -

szegélyt kialakítani. 
Havária esetén, megfelel en összeállított haváriaterv segítségével elkerülhet k vagy idejé-

ben és helyben felszámolhatók azok a szennyez dések, amelyek felszíni vízfolyásokat, illetve 
más felszíni környezeti elemeket, ezáltal védett él helyeket is terhelhetnek. 
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Határon átnyúló szennyezés, illetve regionális szintű szennyezések elkerülése érdekében a 
területen található vízfolyások, valamint a felszín alatti vízbázisok vízmin ségi állapotának 
védelme kiemelten fontos szempont.  

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelölésér l szóló 71/201ő. (III. 30.) kormányrendelet 2Ő. §-a  értelmében a terület természet-
védelmi kezel je a Fert -Hanság Nemzeti Park Igazgatóság. A munkálatok megkezdése el tt 
legalább fél évvel egyeztetni kell a Fert -Hanság Nemzeti Park Igazgatóság (Postacím: 9435 

Sarród, Rév-Kócsagvár Pf.: Ő.; e-mail: fhnp@fhnp.kvvm.hu; Tel.: +36-99-537-620) munka-

társaival az érintett területekr l és azok természeti értékeir l, valamint a munka várható volu-

menér l és ütemezésér l. 
 

3.4.2. Hatások összefoglaló értékelése 

 

Mosonmagyaróvár vizsgálati terület szénhidrogén hasznosítása során a felszín alatti és 
felszíni vizekre gyakorolt várható hatásokat áttekintettük. Jelent sebb hatások várhatók a 
rezervoároknál, különösen, ha azok regionális áramlásokkal jellemzett termálvíztestekhez 
tartoznak/kapcsolódnak. A rezervoárok és a felszín közötti térrészre vonatkozóan jelent s 
hatással nem kell számolni. A felszíni vizekre, ökoszisztémákra gyakorolt kedvez tlen 
hatások a szénhidrogén-kutatáshoz és -termeléshez tartozó objektumok helyének pontos 
ismeretében megel zhet k. 

A mélységi regionális hatások kockázatai alapos hatásvizsgálatok, regionális értékelések és 
modellezések segítségével elkerülhet k. Célszerű ezen hatásvizsgálatokat el ször a konkrét 
termel  objektum helyszínének kijelölése, majd a kutatás fúrásos szakaszának eredményei 
alapján is elvégezni, a további fázisok végleges engedélyezése el tt. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhet k, melyek figyelembe veszik 
a Vízgyűjt -gazdálkodási Tervben megfogalmazott és kapcsolódó intézkedéseket, valamint az 
EU Víz Keretirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott környezeti 

célkitűzéseknek maradéktalanul megfelelnek: a felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a 
védett területek mennyiségi és min ségi állapotát nem rontják, a meglév  jó állapotot fenn-

tartják. A tevékenységek tervezése során figyelembe kell venni a VGT-ben megfogalmazott 

célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedéseket is. 
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II. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhet ségi 
vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

 

Az MBFH a 103/2011. (VI. 29.) kormányrendelet 3.§ (1) pontja alapján megbízta az 
MFGI, az OVF és HOI intézményeket a kormányrendelet 2. melléklete szerint el írt 
feltételeknek megfelel  érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálat elkészítésével 
Mosonmagyaróvár szénhidrogén vizsgálati területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFH a kormányrendelet Ő.§ (1) 
bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleménye-

zésre és azok el írt adatszolgáltatása céljából megküldte. A beérkezett válaszokkal kapcso-

latban az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak (az MBFH és MFGI jogutódja) véle-

ményeltérése nincs, így a Ő. § (7) bekezdésében el írt egyeztetésre nincs szükség. 
 

48. táblázat. A jogszabály által megállapított határid ig a beérkezett hatósági válaszok 

Címzett Postacímtelepülés Postacím Válasz 

Budapest F város Kormányhivatala Budapest Pf. 234. + 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Budapest F  utca ŐŐ-50. + 

Honvédelmi Minisztérium Budapest Pf. 25. + 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Budapest Fényes Elek u. 7-13. + 

Gy r-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Gy r Árpád út 32. + 

Vas Megyei Kormányhivatal Szombathely Pf. 208. + 
Gy r-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Gy r Munkácsy Mihály u. Ő. + 

Abda Önkormányzatának Jegyz je Abda Szent István u. 3. + 

Ásványráró Önkormányzatának Jegyz je Ásványráró Rákóczi u. 1Ő + 

Bezenye Önkormányzatának Jegyz je Bezenye Szabadság u. ő0 –- 

B sárkány Önkormányzatának Jegyz je B sárkány Kossuth L.u.1. + 

Csorna Önkormányzatának Jegyz je Csorna Szent István tér 22 + 

Darnózseli Önkormányzatának Jegyz je Darnózseli Ady E u 8 + 

Dunakiliti Önkormányzatának Jegyz je Dunakiliti Kossuth L.u.86 + 

Dunaremete Önkormányzatának Jegyz je Dunaremete Szabadság u.2. + 

Dunaszeg Önkormányzatának Jegyz je Dunaszeg Országút u.6. + 

Dunaszentpál Önkormányzatának Jegyz je Dunaszentpál Iskola tér 1 + 

Dunasziget Önkormányzatának Jegyz je Dunasziget Sérfenyű u.ő7 – 

Feketeerd  Önkormányzatának Jegyz je Feketeerd  Árpád tér 1 + 

Gy rladamér Önkormányzatának Jegyz je Gy rladamér Szent István u.Ő1 + 

Gy rsövényház Önkormányzatának Jegyz je Gy rsövényház Pet fi S.u.100 + 

Gy rzámoly Önkormányzatának Jegyz je Gy rzámoly Rákóczi út Őő + 

Halászi Önkormányzatának Jegyz je Halászi Kossuth L.u, 38 + 

Hédervár Önkormányzatának Jegyz je Hédervár F  út Ő2 + 

Hegyeshalom Önkormányzatának Jegyz je Hegyeshalom F  u . 13Ő + 

Jánossomorja Önkormányzatának Jegyz je Jánossomorja Szabadság u.39 + 

Kapuvár Önkormányzatának Jegyz je Kapuvár F  tér 1 + 

Károlyháza Önkormányzatának Jegyz je Károlyháza Úttör  u.3. – 

Kimle Önkormányzatának Jegyz je Kimle F  út 11Ő – 
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Címzett Postacímtelepülés Postacím Válasz 

Kisbodak Önkormányzatának Jegyz je Kisbodak Felszabadulás u. 1.  + 

Kunsziget Önkormányzatának Jegyz je Kunsziget József u. 2.  + 

Lébény Önkormányzatának Jegyz je Lébény F  út Ő7 + 

Levél Önkormányzatának Jegyz je Levél F  u.10. – 

Lipót Önkormányzatának Jegyz je Lipót F  tér 2.  + 

Máriakálnok Önkormányzatának Jegyz je Máriakálnok Rákóczi út 6 + 

Mecsér Önkormányzatának Jegyz je Mecsér Felszabadulás u. 1.  + 

Mosonmagyaróvár Önkormányzatának Jegyz je Mosonmagyaróvár F  u.11. + 

Mosonszentmiklós Önkormányzatának Jegyz je Mosonszentmiklós F  u.3. + 

Mosonszolnok Önkormányzatának Jegyz je Mosonszolnok F  u. ŐŐ. – 

Öttevény Önkormányzatának Jegyz je Öttevény F  u.100 + 

Püski Önkormányzatának Jegyz je Püski Felszabadulás u. ő + 

Rábcakapi Önkormányzatának Jegyz je Rábcakapi F  u.88 + 

Rajka Önkormányzatának Jegyz je Rajka Szabadság tér 1. + 

Tárnokréti Önkormányzatának Jegyz je Tárnokréti F  u.2Ő + 

Újrónaf  Önkormányzatának Jegyz je Újrónaf  Szabadság u.3. + 

Várbalog Önkormányzatának Jegyz je Várbalog F  u.1. + 

 

Budapest F város Kormányhivatala és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működ  
Részvénytársaság, Gy r–Moson–Sopron Megyei Igazgatósága által közölt adatok alapján a 
tanulmányt ellen riztük, javítottuk, illetve kiegészítettük. 

A továbbiakban ismertetjük Mosonmagyaróvár területre az érzékenységi és terhelhet ségi 
vizsgálat, valamint a közreműköd  közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható 
tiltásokat és korlátozásokat. Összefoglalónkban az egyes levelek tömörített, az alábbi elv 
alapján rendezett kivonatát közöljük. 

Az áttekinthet ség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1. § (2) bekezdésében meg-

határozott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek els  szakaszában a 
tanulmánynak a témakörre vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a 
szakhatóságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban 
pedig az illet  tárgyban közreműköd  szakhatóságok listáját közöljük. 

A levelek eredeti példánya a mellékletekkel együtt az MBFSZ Irattárában tekinthet  meg. 
 

 

1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
 

A vizsgálati terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 1.1.4. 

alfejezete foglalkozik. Megállapítja, hogy a vizsgálati területen található természetvédelmi 
terület és tájvédelmi körzet viszonylag kis kiterjedésű. Nagy területeket ölelnek fel a Natura 
2000-es védelem alatt álló területek valamennyi típusból; a terület közel felét érintik. Ezek 
túlnyomórészt különleges madárvédelmi területek. A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei szin-

tén nagy kiterjedésben találhatóak. 
A különféle szintű védettséget élvez  területek esetében bármilyen tevékenység – 

amennyiben összeegyeztethet  a természetvédelmi célokkal – csak a jogszabályokban 

rögzített feltételek betartásával, folyamatos ellen rzés mellett végezhet . 
A tanulmány 3.1.1.–3.1.8. alfejezetei rövid áttekintést adnak a felszíni környezeti elemek 

várható terhelésér l, egyes környezeti elemnél kitérve a legalapvet bb szabályozási elvekre 

is. 
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A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következ  hatósági korlátozásokat kell 
figyelembe venni: 

 

A Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatala a környezetvédelmi és természetvédel-
mi feladatkör tekintetében a következ  véleményt adja: 

— A dokumentációban szerepl  Ő sarokponti koordinátát összeköt  vonal által határolt 
poligonon belül az alábbi természetvédelmi oltalom alatt álló területek találhatóak: 
1. Országos jelent ségű védett természeti területek: 

a. Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1987. (III. 19.) 
OKTH rendelkezésével védetté nyilvánított, és a Szigetközi Tájvédelmi Körzet 
védettségének fenntartásáról szóló 1Ő3/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott 
védettségű Szigetközi Tájvédelmi Körzet, 

b. a Fert -tó Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 2/1991. (II. 9.) 
KTM rendelet, a Fert -tavi Nemzeti Park b vítésér l és elnevezésének módosításáról 
szóló ő/199Ő. (III. 8.) KTM rendelet, a Fert –Hanság Nemzeti Park b vítésér l szóló 
1/1999. (I. 18.) KöM rendelet, valamint a Fert –Hanság Nemzeti Park b vítésér l 
szóló 8/2012. (II. 21.) VM rendelet alapján a Fert –Hanság Nemzeti Park, 

c. a Várbalogi-héricses természetvédelmi terület létesítésér l szóló 1ő/2012. (II. 21.) 
VM rendelettel létesített Várbalogi-héricses. 

2. Ex lege országos jelent ségű védett természeti területek: 
a. Nováki-csatoma, 

b. Rákos-ér, 
c. örvényesi égerláp, 
d. Hédervári bokros, 
e. Károlymajori holtág-maradvány, 
f. Kucsérok. 

3. Natura 2000 területek: 
a. az európai közösségi jelent ségű természetvédelmi rendeltetésű területekr l szóló 

27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelettel létesített HUFH3000Ő kódszámú, „Szigetköz” 
elnevezésű különleges madárvédelmi,- illetve kiemelt jelent ségű természetmeg-

rzési terület, 
b. a HUFH30005 kódszámú, „Hanság” elnevezésű különleges madárvédelmi-, illetve 

kiemelt jelent ségű természetmeg rzési terület, 
c. a HUFH1000Ő kódszámú, „Mosoni-sík” elnevezésű különleges madárvédelmi terület. 

Ő. Az Országos Területrendezési Tervr l szóló 2003. évi XXVI. törvénnyel létesített 
Országos Ökológiai Hálózat övezetei. 

— Az országos jelent ségű védett természeti területek helyrajzi számait a fentiekben 
hivatkozott jogszabályok tartalmazzák. Ezen területekre az alábbi jogszabályokban foglal-
tak az irányadóak: a természet védelmér l szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 23. § (2) 
bekezdése szerint e törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, bar-
lang, víznyel , szikes tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdés alapján védett természeti 
területek országos jelent ségűnek min sülnek. A Tvt. 31. §-a szerint tilos a védett termé-

szeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen 
megváltoztatni. A Tvt. Ő2. § (1) bekezdése szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek 
veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, él helyeinek veszélyeztetése, 
károsítása. A Tvt. Ő3. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, 
károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyez-

tetése, lakó-, él -, táplálkozó-, költ -, pihen  vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása. 
— A Tvt. 38. § (1) bekezdés a) pontja értelmében védett természeti területen a természet-

védelmi hatóság engedélye szükséges különösen kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez, 
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kivéve, ha a kutatást országos jelent ségű védett természeti területen a Fert –Hanság 
Nemzeti Park Igazgatósága végzi. 

— Fentiek értelmében, ha a kutatás védett természeti területen valósulna meg, úgy az külön, 
természetvédelmi engedélyköteles tevékenység. 

— Az érintett Natura 2000 területek által érintett földrészletek helyrajzi számait az európai 
közösségi jelent ségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekr l 
szóló 1Ő/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza. 

— A Natura 2000 területre vonatkozó szabályokat az európai közösségi jelent ségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekr l szóló 27ő/200Ő. (X. 8.) kormányrendelet 
tartalmazza. A kormányrendelet 8. § (2) bekezdése szerint a védett természeti területnek 
nem min sül  Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélyt l eltér  
módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely – a 

kormányrendelet Ő. § (1) bekezdésére figyelemmel – a terület védelmi céljainak a meg-

valósítását akadályozza. A rendelet 10. § (1) bekezdése szerint olyan terv vagy beruházás 
elfogadása, illet leg engedélyezése el tt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely 
Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, 
azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruhá-

zással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illet leg a beruházást engedélyez  
hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett terület-
nek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 
területen el forduló él világra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, 
illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, a 
rendelet 1–Ő. számú mellékletben meghatározott fajok és él helytípusok természetvédelmi 
helyzetére gyakorolt hatásokat. Amennyiben tehát Natura 2000 terület igénybevétele tör-
ténne, úgy Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt kell készíteni. 

— Natura 2000 területen a tevékenység akkor külön természetvédelmi engedélyköteles, ha az 
„gyep” művelési ágú területen valósul meg, hiszen a kormányrendelet 9. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint védett természeti területnek nem min sül  Natura 2000 területen a termé-

szetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep feltöréséhez, felülvetéséhez, faültetvény-

nyé alakításához. 
— Leveg tisztaság-védelmi szempontból: 

— A Mosonmagyaróvár nevű terület vizsgálati tanulmányában leírt végezni kívánt tevé-

kenység leveg tisztaság-védelmi szempontból elfogadható, kizáró ok nem merül fel, a 
tevékenység végzésénél az alábbi el írásokat kell betartani: 
1. A diesel motorokat légszennyez  pontforrásként be kell jelenteni. 
2. Az esetleges bűzképz dés minimalizálására kell törekedni. 

3. A leveg  porterhelésének csökkentése érdekében az utakat, a munkafelületeket 
nedvesíteni kell. 

— A PM10, a szálló és üleped  por terheltség növekedése els sorban a termel kút kutatási, 
kiépítési fázisában várható, a munkagépek általi talajmozgatás során. Ide tartozik az 
elérési utak építése, a terep el készítése, a talajréteg letermelése, a betonalap építése, a 
rakodás és a nehéz munkagépek általános használata. 

— A kút építése során a mélyfúrásos tevékenységnél légszennyez  hatást kizárólag a fúró-

berendezések dízelmotorjai okozhatnak. Megfelel  műszaki védelemmel csökkenthet k 
a kockázatok. A leveg  védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet ő. 
számú melléklete alapján leveg tisztaság-védelmi engedélykérelmet kell benyújtani a 
légszennyez  pontforrásokra vonatkozóan. 

— A kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésével szaghatás alakulhat ki, amelyet meg 
kell el zni. A leveg min séget veszélyeztet  tényez  lehet a CO2 és a H2S magasabb 

koncentrációja, amelyet minimalizálni kell. 
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— A leveg  védelmér l szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 6. §-a értelmében kü-

lön jogszabály állapítja meg a leveg terheltségi szint határértékeit. A leveg terheltségi 
szint mértéke alapján az ország területét – külön jogszabályban felsorolt – légszennye-

zettségi agglomerációkba és zónákba kell sorolni. 
— A zónatípusokat a leveg terheltségi szint határértékeir l és a helyhez kötött légszennye-

z  pontforrások kibocsátási határértékeir l szóló Ő/2011. (I. 1Ő.) VM rendelet ő. 
melléklete határozza meg. 

— A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölésér l szóló Ő/2002. (X. 7.) KvVM 
rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi agglomerációk és zónák 
közül Gy r és térsége a „2. Gy r–Mosonmagyaróvár” elnevezésű légszennyezettségi 
zónába, míg a vizsgálati terület többi része a „10. Az ország többi területe” elnevezésű 
zónába van sorolva. 

— A KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a kijelölt légszennyezettségi-zónák 
és az agglomerációk felsorolását, a zónacsoportok megjelölésével az egyes kiemelt je-

lent ségű légszennyez  anyagok szerint. A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat 

a KvVM rendelet 2. számú mellékletében felsorolt települések közigazgatási határa 
határozza meg. A kijelölt városok esetében a település közigazgatási határát kell figye-

lembe venni. 

— A 2: számú, Gy r–Mosonmagyaróvár zónán belül az alábbi települések találhatók: 
Abda, Bezenye, Börcs, Gy r, Hegyeshalom, Kunsziget, Lébény, Levél, Mosonmagyar-

óvár, Mosonszentmiklós, Öttevény, Rajka, Töltéstava. 
A légszennyezettségi zóna besorolását a tanulmány 41. táblázata és 42. táblázata tartal-

mazza. 

— A VM rendelet ő. sz. melléklete szerint az érintett zónák típusainak listája a tanulmány 
126. oldalán található. 

— A földtani közeg védelme szempontjából: 
— A Mosonmagyaróvár Szénhidrogén koncesszióra javasolt területen komplex érzékeny-

ségi és terhelhet ségi vizsgálati tanulmányban leírt tevékenység földtani közeg védelmi 
szempontból elfogadható. 

— A megvalósítás során tervezési szempontként szükséges figyelembe venni, hogy a 

tevékenység végzésekor olyan műszaki megoldásokat kell alkalmazni, amelyek esetén a 
földtani közeg nem szennyez dhet. 

— A tevékenység végzése során képz d  veszélyes és nem veszélyes hulladékot környe-

zetszennyez dést kizáró módon, fajtánként elkülönítve kell a területen ideiglenesen 
gyűjteni, továbbá a vonatkozó jogszabály el írásainak megfelel en engedéllyel ren-

delkez  hulladékkezel nek átadni. A hasznosítást el térbe kell helyezni az ártalmatla-

nítással szemben. 
— A tevékenység végzése során továbbá figyelembe kell venni, hogy a dokumentációban 

szerepl , a Hivatal hatáskörébe tartozó települések közül 10 érintett kármentesítéssel. A 
települések és az érintett területek helyrajzi számait a Hivatal levelében közli. (A 
tervezett koncessziós tevékenység a Hivatal hatáskörébe tartozó települések közül 
Abda, Ásványráró, Bezenye, B sárkány, Csorna, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, 
Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerd , Gy rladamér, Gy rsövényház, 
Gy rzámoly, Halászi Hédervár, Hegyeshalom, Jánossomorja, Kapuvár, Károlyháza, 
Kimle, Kisbodak, Kunsziget, Lébény, Levél, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Moson-

magyaróvár, Mosonszentmiklós, Mosonszolnok, Öttevény, Püski, Rábcakapi, Rajka, 
Tárnokréti, Újrónaf , Várbalog települések közigazgatási területét érinti.) 
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Dunakiliti
2
 Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je közli, hogy a HÉSZ 10. § (2) bekezdése 

értelmében a Feketeerd re vezet  út menti diófasort meg kell rizni, a hiányzó faegyedeket 
pótolni kell. 

A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je tájékoztat arról, hogy a tervezett 
koncessziós tevékenység Kunsziget vonatkozásában a Kunsziget Község Önkormányzata 
Képvisel -testületének a helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról szóló 8/2013. (VI. 
28.) önkormányzati rendeletének mellékletében helyi védelem alá helyezett területeket; a 

Kunsziget, 82 helyrajzi számú belterületi és a Kunsziget, 0Ő helyrajzi számú külterületi 
ingatlant érintheti. 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezett 
koncessziós tevékenység Jánossomorja vonatkozásában helyi oltalom alatt álltó természeti 
értékeket – a pusztasomorjai városrészen, az Iskola utcától az Árpád utcai ingatlanok 
kertjéig húzódó fás területet – érintheti. Várbalog esetében ugyancsak érintettek lehetnek 
helyi természetvédelmi értékek, ezek: Szedres-erd  és gyepek, valamint a Farkaskúti-erd . 

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal jelzi, hogy a tervezett koncessziós tevékenység a 
Lébény Város Önkormányzat Képvisel -testületének 3/2009. (II. 26.) önkormányzati 
rendelete Lébény Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervér l 91 A. §-ának (2) 
bekezdése értelmében helyi természetvédelmi oltalom alatt álló területet – az evangélikus 
templom udvarán található tölgyfát (hrsz.: 1ő07) – érintheti. 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési- és Fenntartási Osztály tájé-

koztat arról, hogy a tervezett koncessziós tevékenység helyi oltalom alatt álltó természeti 
értékeket – a Wittmann Antal parkot és az Óvári Háromtölgyeket – érintheti. Ezek területét 
nem érintheti semmilyen, a tárgyi ügyben végzett tevékenység (kutatás sem). 

Öttevény Község Önkormányzata a következ  adatszolgáltatást adja: 
— A Natura 2000 él helyvédelmi irányelv alapján a településen kiemelt jelent ségű külön-

leges természetmeg rzési területetek besorolásban védett területek a 0189/6-11 

hrsz.-ú területek. 
— A Natura 2000 él helyvédelmi irányelv alapján a településen különleges madárvédelmi 

területetek besorolásban védett területek a 0189/6-11 hrsz.-ú területek. 
— A Natura 2000 él helyvédelmi irányelv alapján a településen ökológiai hálózat területetek 

a 0189/6-11 hrsz.-ú területek. 
— A Natura 2000 él helyvédelmi irányelv alapján a településen tervezett védett természeti 

területetek a 0189/6-11 hrsz.-ú területek. 
— A természeti területeket és az országos ökológiai hálózat területeit a TH-07-02-09 

munkaszámú tervdokumentáció SZ-l/É, SZ-1/D, SZ-l/T és SZ-2 jelű tervlapjai tartalmaz-

zák. 
— Helyi jelent ségű, védelemre javasolt természeti értékek a településen: 

— a temet t övez  fasorok, illetve a temet t körülölel  zöldterületen található fasorok 
hrsz: 738/54-55. 

— a templom kertben található két hársfa és egy gesztenyefa hrsz: 69Ő/2. 
— a templom el tti parkban található Mária szobor két oldalán található gesztenyefa és 

juharfa hrsz: 456. 

— a Templom utcában található kis közpark fasora hrsz: Ő61. 
— A helyi jelent ségű természeti értékek környezetében építési munkát végezni csak a 

növényállomány megóvásának biztosításával lehet. 
— A helyi jelent ségű természeti értékek zöldfelületeinek felújítása csak arra jogosult zöld-

felület-tervez  által készített terv alapján történhet. 

                                                 
2
 A levelek ismertetésekor vastag betűs településnév esetén az információk magára a településre vonatkoznak. Normál betűvel írt 

településnév esetében az érintett település (vagy települések) neve a bekezdés szövegében d lt betűvel jelenik meg. 
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— A természetvédelemmel érintett területek, objektumok esetében a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezéseit be kell tartani. 
 

Az alábbi válaszadók kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység igazgatási területükön 
nem érint helyi természetvédelmi oltalom, ill. helyi védettség alatt álló területet: 
 

Abda Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je, 

Ásványráró Község Önkormányzata, 
a B sárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je B sárkány és Tárnokrét vonatkozá-

sában, 
Csorna Város Jegyz je, 
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Darnózseli, Kisbodak és Dunaremete vonatkozásá-

ban, 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Hédervári Kirendeltsége, 
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltsége, 
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je Dunakiliti és Feketeerd  vonatkozásában, 
a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je Dunaszegi és Dunaszentpál vonatkozá-

sában, 
az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je Gy rsövényház vonatkozásában, 
a Gy rújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Gy rladamér vonatkozásában, 
Győrzámoly Község Jegyz je, 

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal Halászi, Máriakálnok és Püski vonatkozásában, 
a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je, 
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónaf  vonatkozásában, 
a Kapuvári Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Osztálya, 
a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Rábcakapi Kirendeltsége, 
a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Mecsér vonatkozásában, 

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata, 

Öttevény Község Önkormányzata és 

a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal. 
 

A 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 1. § (2) pontjában nem tesz külön említést az erd -

gazdálkodással kapcsolatos kérdésekr l, ezért az erd k védelmét a természetvédelemmel 
összefügg en, ebben az alfejezetben tárgyaljuk. Az erd gazdálkodással kapcsolatos, alapvet  
irányelvekkel a 3.1.8. alfejezet foglalkozik. A szakterületr l egy hatósági vélemény érkezett. 
 

A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környe-

zetvédelmi Főosztály, Erdészeti Osztálya megállapítja, hogy a Mosonmagyaróvár nevű 
terület vizsgálati tanulmánya és EOV koordináták alapján a Vas Megyei Kormányhivatal – 

mint erdészeti hatóság – érintett a Mosonmagyaróvár koncessziós területen. 
— A Mosonmagyaróvár elnevezésű koncessziós területtel érintett 39 községhatárban mintegy 

26,6Ő0 ha Országos Erd állomány Adattárban nyilvántartott erd  és egyéb részlet talál-
ható. Az erd k természetességi állapotát tekintve jórészt természetszerű, származékerd , 
illetve faültetvények a jellemz ek. A koncessziós térségben található erd k elhelyezke-

dését, azok els dleges rendeltetését, természetességét, illetve Natura 2000 érintettségét a 
levél mellékleteként megküldött erdészeti térképek tartalmazzák. 

— Az erd r l, az erd  védelmér l és az erd gazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
(Evt.) 78. § (1) bekezdése szerint erd t igénybe venni csak kivételes esetben, – gazdasági 
els dleges rendeltetésű kultúrerd  és faültetvény kivételével – kizárólag a közérdekkel 
összhangban lehet. Ez azt jelenti, hogy a geotermikus energia feltárásához, kitermeléséhez 
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erd t csak abban az esetben lehet igénybe venni, ha a tervezett tevékenység gyakorlásához 
a térségben más, nem erd vel fedett terület nem áll rendelkezésre. Tekintettel az ásványi 
vagyon hasznosításának és az erd  fenntartásának egyaránt fokozott közérdekűségére, a 
kés bbi tevékenység során az erd terület minimális igénybevételére kell törekedni, érin-

tettség esetén pedig arra, hogy az igénybevétel a kevésbé értékes, alacsonyabb termé-

szetességi kategóriájú erd ket érintse. 
— Az Evt. 78. § (2) bekezdése alapján az erd  igénybevételét és ahhoz kapcsolódóan az Evt. 

Ő0. § (3) bekezdése alapján az erd terv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell el zetesen 
engedélyeztetni, majd a szükséges fakitermelést az Evt. Ő1. § (1) bekezdése alapján 
el zetesen bejelenteni. Az Evt. 82. § (Ő) és (ő) bekezdése alapján a természetes és termé-

szetszerű erd  ötezer négyzetméter vagy azt meghaladó mértékű igénybevétele esetén 
csereerd sítést kell végezni az erd  fekvése szerinti vagy azzal szomszédos település 
közigazgatási területén belül. 

 

Az 1. témakörben együttműköd  hatóságok: 
 

Abda Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Ásványráró Község Önkormányzata 

B sárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Csorna Város Jegyz je 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 
Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Hédervári Kirendeltsége 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Lipóti Kirendeltsége 

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Enesei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Gy r–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatala 

Gy rújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Gy rzámoly Község Jegyz je 

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 

Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 
Kapuvári Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Osztály 

Kónyi Közös Önkormányzati Hivatal Rábcakapi Kirendeltsége 

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési- és Fenntartási Osztály 

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata 

Öttevény Község Önkormányzata 

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

F osztály, Erdészeti Osztály 

 

 

 

2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai leírását az 1.3. fejezet tartalmazza. A tanulmány 3.2. fejezete ismerteti 

a szénhidrogén kitermelés esetén a rezervoárt ér  hatásokat. Felhívja a figyelmet a korábbi 
kutatásokhoz kapcsolódó esetleges lokális elszennyez désekre. A szénhidrogén kihozatal 
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érdekében végzett vízbesajtolások lokális többletnyomást okozhatnak. A nem konvencionális 
szénhidrogének kutatása esetében számolni kell a hidraulikus rétegrepesztések hatásaival is. 
A porózus rezervoárokban várható hatások esetében figyelemmel kell lenni arra is, hogy 
el fordulhat jelent s nyomáscsökkenés, melynek kompakciós következményeként a rétegbeli 
porozitás csökkenhet és így a kés bbi, a bányászat felhagyása után esetlegesen jelentkez  
mélytárolási lehet ségek is csökkenhetnek. 

A szénhidrogén-termelések, valamint a kapcsolódó víz-visszasajtolások és a területet érint  
jöv beli esetleges geotermikus hasznosításokhoz kapcsolódó hévíztermelések, geotermikus 

termelések–visszasajtolások közötti összefüggések tisztázása alapvet  fontosságú feladat kell, 
hogy legyen. A hidrogeológiai vizsgálatok alapján a termálvíztestet érint  kedvez tlen hatá-

sok csökkentésére, vagy megel zésére kidolgozott intézkedéseket a 221/2004. (VII. 21.) 

kormányrendelet értelmében a vonatkozó vízgyűjt -gazdálkodási tervbe is be kell illeszteni. 
Az újabb bányászati (feltárási és termelési) tevékenységek megkezdése el tt, a konkrét 
helyszínek körzetében lév  felszín alatti vizek min ségi és mennyiségi állapotfelmérését cél-
szerű el írni. 

A szénhidrogén kitermeléskor figyelembe veend  hidrológiai feltételeket; a vízgyűjt -

gazdálkodási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a területet felszíni és felszín alatti 
víztestek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet az 1.4. fejezet tárgyalja. 
 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következ  hatósági vélemény érkezett: 

 

A Győr–Moson–Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet, Vízügyi Hatóság a következ  véleményt adja: 
— A vízbázisok véd idomában, véd övezetén végezhet  tevékenységek tekintetében a 

vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények vé-

delmér l szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet 11-13.§-ának, 1ő. § (2) bekezdésének 
és ő. számú mellékletének el írásai az irányadóak. 

— A koncesszióra javasolt területet érint  vízbázisok bels , küls  és hidrogeológiai „A” 

véd idomán bányászati tevékenység nem folytatható a 123/1997. (VII.18.) kormányren-

delet ő. számú melléklete alapján. 
— A felszín alatti vizek mennyiségi és min ségi védelme érdekében a felszín alatti vizek 

védelmér l szóló 219/200Ő. (VII. 21.) kormányrendelet 9–11. § és 13. §-ainak el írásait be 
kell tartani. 

— A felszíni vizek védelme érdekében be kell tartani a felszíni vizek min sége védelmének 
szabályairól szóló 220/200Ő. (VII. 21.) kormányrendeletben, valamint a felszíni víz víz-

szennyezettségi határértékeir l és azok alkalmazásának szabályairól szóló 10/2010. (VIII. 18.) 

VM rendeletben foglaltakat. 

A tanulmány szövegét a Hatóság véleménye alapján módosítottuk. 
 

A 2. témakörben együttműköd  szakhatóság: 
 

Gy r–Moson–Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet, 

Vízügyi Hatóság 
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3. Kulturális örökségvédelem 
 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálat során a 
kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. Ezen 
túlmen en a tanulmány 3.1.9. alfejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 
 

A kulturális örökségvédelem kapcsán a következ  hatósági korlátozásokat kell figyelembe 
venni: 

 

A Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatal az örökségvédelmi hatósági hatáskör 
tekintetében a következ  véleményt adja: 

— A véleményezés és adatszolgáltatás köre az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia 
természetes el fordulási területének komplex érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálatáról 
szóló 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet mellékletének 13. pontja értelmében „a 
kulturális örökségvédelmi hatósági nyilvántartás alapján, a területen található nyilvántartott 
vagy védetté nyilvánított régészeti lel helyre, régészeti véd övezetre, nyilvántartott 
műemléki értékre vagy műemlékre és műemléki területre vonatkozó követelmények” 
meghatározására terjed ki. 

— A tervezett fejlesztés a kulturális örökség védelmér l szóló 2001. évi LXIV törvény 
(Kötv.) 7. § 20. pontja alapján nagyberuházásnak min sül, így a fejlesztés engedélyezése 
el tt el zetes régészeti dokumentációt (ERD) kell készíteni. Az ERD formai és tartalmi 
követelményeit, valamint a nagyberuházás esetén lefolytatandó eljárást a Kötv. 23./B – 

23/G §-ai, illetve a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 
Ő96/2016. (XII. 28.) kormányrendelet 21–29. §-ai szabályozzák. 

— A régészeti lel helyekkel és a műemléki értékekkel kapcsolatos hatósági nyilvántartást a 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ tárgyban érintett 
jogutódja, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális 
Beruházásokért Felel s Államtitkársága vezeti. 

— Az el zetes régészeti dokumentáció elkészítésére a Forster Központ tárgyban érintett 
jogutódja, a Budavári Ingatlanfejleszt  és Üzemeltet  Nonprofit Kft. (1013 Budapest, Ybl 
M. tér 6., illetve 1113. Budapest, Daróczi út 3.) jogosult. 

— A Kötv. Ő. § (1) bekezdése értelmében a tervezett kutatási és fejlesztési tevékenység nem 
veszélyeztetheti a világörökség-várományos területeket, a kulturális örökség területi és 
egyedi műemléki védelem alatt álló elemeit, ezért már a kutatófúrások helyének 
meghatározásánál figyelembe kell venni a védett értékek területi elhelyezkedését. A 
kutatási, termelési, majd a termelést követ  felhagyási fázisban egyaránt folyamatosan 
biztosítani kell a védett érték épségben, eredeti állapotában történ  megóvását. 

— Felhívja a figyelmet, hogy a dokumentáció Ő7. táblázatában a védett objektumokra vonat-
kozó felsorolás nem teljes és nem pontos. A fejlesztési terület egészére kell a műemléki 
nyilvántartási adatokat beszerezni az Államtitkárságából, különös tekintettel azokra a 
területekre, ahol a kutatás technológiája a műemlékek károsodását idézheti el . 

 

A 3. témakörben együttműköd  szakhatóság: 
 

Gy r–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatala 
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Ő. Term földvédelem 
 

A tanulmány 1.1.2. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a vizsgálati 
területen el forduló talajfajtákat, a 3.1.7. alfejezet pedig felvázolja a legfontosabb szabá-

lyozási elveket. 
 

A term földvédelem kapcsán a következ  hatósági korlátozásokat kell figyelembe venni: 

 

A Győr–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatala az ingatlanügyi hatáskör tekintetében a 
következ  véleményt adja: 

— A Kormányhivatal a csatolt dokumentációk alapján tárgyi üggyel kapcsolatban 
földvédelmi szempontból az alább felsoroltak figyelembevételével és betartásával kifogást 
nem emel. Amennyiben term földnek min sül  ingatlanokat is igénybe kívánnak venni, 
úgy azokra a term föld védelmér l szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 7–1ő. §-ai az 

irányadóak, így a tervezett beruházás megkezdése el tt a term föld más célú végleges, 
vagy id leges hasznosítását engedélyez  joger s határozatot kérelem alapján el re be kell 
szerezni, vagy mutatni, illetve a benne foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. Az 
engedély külön eljárásban kérelemre kerül kiadásra. Ennek hiányában a term föld eredeti 
állapotát megváltoztató munkálatokat nem lehet elkezdeni, mert az a term föld engedély 
nélküli más célú hasznosításának min sül, mely a Tfvt. 16–17. §-ában foglalt szankciókat 
vonja maga után. Felhívom a figyelmet, hogy a Tfvt. 10.§ (3) bekezdése szerint „term föld 
más célú hasznosításával járó engedélyezési eljárás megindításához vagy folytatásához 
rendelkezésre kell állni a term föld más célú hasznosításának engedélyezésér l szóló 
joger s ingatlanügyi hatósági határozatnak. Term föld más célú hasznosításának enge-

délyezésér l szóló joger s ingatlanügyi hatósági határozat hiánya esetén az eljáró ható-

ságnak az eljárását fel kell függesztenie.” 

 

A Ő. témakörben együttműköd  szakhatóság: 
 

Gy r–Moson–Sopron Megyei Kormányhivatala 

 

 

ő. Közegészségügy és egészségvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvédelem-

mel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 

A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán az alábbi válasz érkezett: 
 

Budapest Főváros Kormányhivatala tájékoztat arról, hogy a vizsgálati területen 2 gyógyvíz 
és 1 ásványvíz felhasználású, annak ő km-es környezetében pedig további Ő gyógyvízzé 
nyilvánított és 2 ásványvíz felhasználású kút található. 

— A területen és annak környezetében gyógyhely, gyógygáz és gyógyiszap kitermel hely 
nem található. 

— Tájékoztat arról, hogy a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelmér l szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet szerint: 

10. § Az egyes véd idomokban, véd területeken olyan tevékenység végezhet , amely a 
kitermelés el tt álló vagy a már kitermelt víz min ségét, valamint a vízkitermelési 
folyamatot nem veszélyezteti. 
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11. § (1) A bels  véd idomban és a véd övezet területén csak a vízkivétel létesítményei és 
olyan más létesítmények helyezhet k el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó 
rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üze-

meltetni, hogy szennyez  anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín 
alá, a vizet gyűjt , kitermel , szállító berendezésekbe. 

12. § (1) A felszín alatti vízbázisok küls  véd övezetén és véd idomában olyan tevékeny-

ség végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése követ-
keztében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illet leg a vízbe (20 napon 
belül nem bomló) szennyez  anyag, illetve él lény kerülhet, tilos. 

13. § (1) A hidrogeológiai véd idomokban és a véd övezetek területén: 
a) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz 

min ségének károsodását okozza; 
b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében 

ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérü-

lékenysége, 
bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe, 
bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy 

bomlásterméke a felszín alatti víz min ségének károsodását okozhatja. 
— Fenti jogszabály hivatkozások alapján a BFKH a pályázati kiírásban el írni szükséges 

követelményként jelzi, hogy a koncessziós tevékenység gyakorlása során a kormány-

rendelet el írásait be kell tartani. 
A tanulmányt a Hivatal által megadott adatok alapján ellen riztük. 
 

Az ő. témakörben együttműköd  szakhatóság: 
 

Budapest F város Kormányhivatala 

 

 

6. Nemzetvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 
így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 
 

A nemzetvédelem kapcsán a következ  hatósági választ kell figyelembe venni: 
 

A Honvédelmi Minisztérium, Hatósági Főosztály Megállapítja, hogy a jelzett koncessziós 
területen állami tulajdonú, honvédelmi rendeltetésű ingatlanok nem találhatóak. 

 

A 6. témakörben együttműköd  szakhatóság: 
 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági F osztály 
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7. Településrendezés 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos értéke-

lést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 
 

A településrendezés kapcsán a következ  hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal Darnózseli, Dunaremete, Kisbodak, Lipót és 
Hédervár vonatkozásában tájékoztat arról, hogy a rendeletek (helyi építési szabályzat) 
hatálya nem terjed ki a bányaműveléshez szükséges földalatti építményekre. 

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je Feketeerd  vonatkozásában felhívja a 
figyelmet, hogy amennyiben a bányaterületnek van felszíni metszete, akkor a rendezési 
tervnek nem felel meg, mert Feketeerd  rendezési terve nem jelöl ki bányaterületet. 
Amennyiben nincs felszíni metszete, nem ellentétes a rendezési tervvel. 

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je jelzi, hogy 

— Dunaszegi esetében a helyi építési szabályzat hatálya nem terjed ki a bányaműveléshez 
szükséges földalatti építményekre. Feny s kavicsbánya bányató (vízgazdálkodással kap-

csolatos összefügg  terület), környezete mez gazdasági területként, illetve véderd ként 
került megjelölésre és szabályozásra. 

— Dunaszentpál vonatkozásában megállapítja, hogy a tanulmányban külön bányakóddal 
bánya nem szerepel. 

— Kunsziget település esetében a vizsgálati tanulmányban is megjelölt Csiszló kavicsbánya 
horgásztó (vízgazdálkodással kapcsolatos összefügg  terület), környezete különleges terü-

letként került megjelölésre és szabályozásra. 
— A jelzett tevékenységekre nézve nincsenek külön el írások a településrendezési eszkö-

zeikben. 

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal Halászi, Máriakálnok és Püski vonatkozásában 
tájékoztat arról, hogy a helyi építési szabályzatok hatálya nem teljed ki a bányaműveléshez 
szükséges földalatti építményekre. Halászi település vonatkozásában a vizsgálat tanul-
mányban is megjelölt kavicsbánya különleges területként került megjelölésre és szabá-

lyozásra. Egyebekben a jelzett tevékenységekre nézve nincsenek külön el írások a 
településrendezési eszközeikben. 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal jelzi, hogy Jánossomorja esetében a helyi 
építési szabályzatról szóló 1/2001. (II. 22.) rendelet 10. § (3) bekezdése értelmében a TV 
jellel körülhatárolt területen a megkutatott és bányatelekkel lefedett ásványvagyon kiter-
melését biztosító bányászaton kívül egyéb bányászati tevékenység nem engedélyezhet , 
továbbá, hogy a rendezési terv és a helyi építési szabályzat átfogó felülvizsgálata folya-

matban van. Elfogadásának id pontja 2017 sz végén várható. 
— Várbalog vonatkozásában a védett természeti területeket nem érintheti bányarekultiváció, 

halastó, látvány tó és horgásztó kialakítása. 
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Lébény és Mecsér vonatkozásában tájékoztat arról 

HÉSZ hatálya nem terjed ki a bányaműveléshez szükséges földalatti építményekre. Mecsér 
esetében a HÉSZ hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és 
területet alakítani, továbbá műtárgyat és más építményt, építményrészt, épületegyüttest 
tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani átalakítani, korszerűsíteni, b víteni és lebontani, 
elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni  valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az 
általános érvényű hatósági el írásoknak (OTÉK, ágazati szabványok stb.), a TH-07-02-13 

munkaszámú tervdokumentáció SZ-J/É, SZ-110, SZ-IIG és SZ-2 jelű szabályozási tervé-

nek és e rendeletben el írtaknak megfelel en szabad. A HÉSZ 3Ő. § (6) bekezdése 
értelmében különleges bányászati terület a TH-07-02-13 munkaszámú tervdokumentáció 
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SZ-I IG-2 és SZ-2 jelű tervlapjain Kb jellel ellátott nyersanyag lel helyek és bányászati 
telephelyek, illetve bányászathoz kapcsolódó létesítmények területe. 

— Mecsér esetében a HÉSZ hatálya Mecsér község belterület Ő60/3, Ő60111, 104/5, 104/6 

hrsz-ú ingatlanok kivételével Mecsér község közigazgatási területére terjed ki. A rendelet 
hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, építési telket és területet alakítani, 
továbbá – a bányaműveléshez szükséges földalatti építmények kivételével – építményeket 
tervezni, építeni, felújítani, helyreállítani, átalakítani, korszerűsíteni, b víteni és lebontani, 
valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági el írásoknak és 
a rendeletben el írtaknak megfelel en szabad. 

— Lébény Város Önkormányzata részér l általános el írás a HÉSZ-ben foglalt rendelkezések 
maradéktalan betartása. 

A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési- és Fenntartási Osztály 
tájékoztat arról, hogy a város településrendezési tervei megtalálhatók a város honlapján 
(http://mosonmagyaróvár.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi tervek.html). Ezek tartal-

mazzák a természeti és épített környezetre vonatkozó korlátozásokat, a meglév  közművek 
véd területeit és azok el írásait. Konkrét tájékoztatást csak a helyszín, nyomvonal 
megjelölése esetén tud adni. 

— Mosonmagyaróváron a megújuló energia használatát helyezik el térbe (szél, geotermikus, 
nap), több projekt van folyamatban vagy valósult már meg. 

Öttevény Község Önkormányzata felhívja a figyelmet arra, hogy az Öttevényi-belvízcsatorna 
partjától számított 100 méteren belül – a 072/3–11 hrsz.-ú területeken széler mű nem tele-

píthet . 
 

Az alábbi hivatalok arról nyilatkoztak, hogy a tervezett koncessziós tevékenység nem ütközik 
a helyi építési szabályzattal: 

 

Abda Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je, 

Ásványráró Község Önkormányzata, 
a B sárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je B sárkány és Tárnokrét vonatkozásá-

ban, 

Csorna Város Jegyz je, 
az Enesei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je Gy rsövényház vonatkozásában, 
a Gy rújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Gy rladamér vonatkozásában, 
Győrzámoly Község Jegyz je, 

a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je, 
a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Újrónaf  vonatkozásában, 

a Kapuvári Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Osztálya, 

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata és 

a Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal. 
 

A 7. témakörben együttműköd  hatóságok: 
 

Abda Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Ásványráró Község Önkormányzata 

B sárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Csorna Város Jegyz je 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Enesei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

http://mosonmagyaróvár.hu/onkormanyzat/telepulesrendezesi%20tervek.html
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Gy rújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 
Gy rzámoly Község Jegyz je 

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 
Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 
Kapuvári Polgármesteri Hivatal, Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Osztály 

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési- és Fenntartási Osztály 

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata 

Öttevény Község Önkormányzata 

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 

8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a vizsgálati terület út- és vasúthálózatá-

nak f bb jellemz it, néhány vonatkozó jogszabállyal. 
 

A közlekedés kapcsán a következ  hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
 

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Győr–Moson–
Sopron Megyei Igazgatósága a következ  véleményt adja: 

— Az Országos Területfejlesztési Terv (OTrT) rögzíti többek közt az országos közúthálózat 
fejlesztési nyomvonalait, mint pl. az M86. sz. gyorsforgalmi út Csorna–Mosonmagyaróvár 
közötti szakaszát vagy az 1. sz. f út településeket elkerül  szakaszát, stb. A Tanulmány 
2.Ő.1.1. pontja tartalmazza az M86. sz. gyorsforgalmi utat meglév  nyomvonalként „nem 
érinti a területet” jelzéssel, amely összességében igaz, de a gyorsforgalmi út távlati 
fejlesztési nyomvonala Csorna és Mosonmagyaróvár között érintheti a kérdéses területet, 
ezért az OTrT-ben szerepl  új közlekedési nyomvonalakat kéri figyelembe venni a 

Tanulmányban. 
— Felhívja a figyelmet, hogy a Tanulmány 2013-as tény térképet használ 2017-ben, amelyen 

nem szerepelnek a 2030-ig tervezett fejlesztések, valamint a hosszú távú stratégiai terv. 
A tanulmány szövegét az Igazgatóság észrevétele alapján kiegésztettük. 

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vas Megyei Igaz-

gatósága értesít, hogy a tanulmányban meghatározott terület nem érinti a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Vas Megyei Igazgatósága üzemeltetésében lév  országos közúthálózatot és 
annak környezetét. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repülőtéri Hatósági Főosztálya 

megállapítja, hogy a vizsgálati terület a légiközlekedésre, a földi telepítésű berendezések 
működésére és a légiközlekedés biztonságára vonatkozó követelményeket érinti, ezért a 
tervezett koncessziós tevékenységhez abban az esetben járul hozzá, Lipót, Szigetköz vala-

mint Halászi repül terek megadott EOV középponti koordinátáitól számított ő000 m suga-

rú körön belüli kutatásokat az illetékes bányakapitányságon keresztül a Légügyi Hivatalnál 
külön engedélyeztetik. A repül terek középponti EOV koordinátái a Hatóság levelében 
megtalálhatók. 

A Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály az alábbi adatokat szolgáltatja, 
illetve véleményt fogalmazza meg: 

— Mosonmagyaróvár vizsgálati terület az állami célú légiközlekedés tekintetében közvetlenül 
érintett, tekintettel arra, hogy az adott területen az állami légijárművek (a honvédelmi, 
vámhatósági, rend rségi és határ rizeti szervek céljára szolgáló légijárművek) repülé-
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seinek alsó magassága nappal és éjjel a földfelszínt l számított. Erre való figyelemmel a 
tárgy szerinti területen végzett egyes tevékenységek, illetve alkalmazott építmények – így 
különösen a fúrótornyok vagy fúróárbócok – veszélyeztethetik az állami célú légiköz-

lekedés biztonságát. A tanulmány ugyanakkor nem tartalmaz adatot és elemzést az ilyen 
építmények állami célú légiközlekedés biztonságára gyakorolt hatásának tekintetében. 

— Az olyan létesítményeket, berendezéseket és vezetékeket, amelyek helyzetüknél vagy 
magasságuknál fogva kiemelkednek a környezetükb l és a légiközlekedés biztonságát 
veszélyeztethetik, akadályjelzéssel kell ellátni, melyre vonatkozólag a légiközlekedésr l 
szóló 199ő. évi XCVII. törvény ő1. §-a és a nemzetközi polgári repülésr l Chicagóban, az 
19ŐŐ. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény 1Ő. Függeléke alkalmazandó. 

— A fentiekre való figyelemmel a tárgy szerinti területre vonatkozó bányászati koncessziós 
tevékenység folytatásának pályázati kiírásban indokoltnak tartom el írni, hogy a koncesz-

sziós tevékenység során alkalmazott építmények – így különösen a fúrótornyok és 
fúróárbócok – esetében a helyi átlagos terepszinthez viszonyítva legalább Őő m magasságú 
építmények vonatkozásában a nemzetközi polgári repülésr l Chicagóban, az 19ŐŐ. évi 
december hó 7. napján aláírt Egyezmény 1Ő. Függelékének akadályfényekre vonatkozó 
szabványait és ajánlott eljárásait kell alkalmazni. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztálya megállapítja, hogy a 

„Mosonmagyaróvár szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és 
terhelhet ségi vizsgálati tanulmánya” című dokumentáció alapján a kutatással és kiter-
meléssel érintett területen több, a hajózásra alkalmas, illet leg hajózásra alkalmassá tehet  
természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) 
KöViM rendelet szerint vízi útnak nyilvánított vízfolyás található, melyek a Duna és a 
Mosoni-Duna. vizsgálati területen kívül, de annak közvetlen térségében pedig a Fert -tó 
található. 

— A vizsgálatra, felmérésre, kutatásra vonatkozó hajózási hatósági követelmények: 
— Amennyiben a víziúton szeizmikus felméréseket kívánnak végezni és azt a víziköz-

lekedés rendjér l szóló ő7/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel meghirdetett Hajózási 
Szabályzat el írásainak megtartásával közleked  vízijárművel meg tudják oldani, akkor 
a felmérés a hajózási hatóság külön engedélye nélkül is elvégezhet . 

— Amennyiben a vizsgálat, felmérés, vagy egyéb beavatkozás a vízi út állapotát, a hajózás 
biztonságát, vagy a vízi közlekedés folyamatosságát befolyásolja (pl. a víziút részleges, 
vagy teljes lezárásával jár, vagy esetlegesen korlátozza a Gy r–Gönyű Országos Köz-

forgalmú Kiköt  üzemszerű működését) ebben az esetben a tevékenység csak vízimun-

ka végzési engedéllyel végezhet . 
— A fenti munkák kivitelezését munkát csak hajózási engedéllyel rendelkez  társaságnak, 

az engedélybe bevezetett úszó létesítményeivel lehet végezni. Az engedélyezési 
kérelmet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjér l szóló 28/2000. (XII. 18.) 
KöViM rendelet 13. § (6) bekezdése alapján kell összeállítani és a hatáskörrel rendel-
kez  Budapest F város Kormányhivatala, Közlekedési F osztályánál kell benyújtani. 
Ugyanitt kell kezdeményezni a vízimunkát és az evvel járó korlátozásokat közzé tév  
Hajósoknak szóló hirdetmény kiadását is. 

— A folyómederbe történ  bármilyen beavatkozás, pl. próbafúrás esetén el zetes egyez-

tetés szükséges az illetékes Vízügyi Igazgatósággal, mint a víziút vagyonkezel jével, a 
területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint vízügyi hatósággal, továb-

bá Budapest F város Kormányhivatala, Közlekedési F osztályával, mint hajózási ható-

sággal. A tevékenység ebben az esetben az egyeztetett helyszínen, korlátozott ideig, 
vízimunka végzési engedély birtokában végezhet . 

— A szénhidrogén és geotermikus energia kitermelésére vonatkozó hajózási hatósági el -

írások: 
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— A Duna mint a Duna–Majna–Rajna víziútrendszer része transzeurópai folyosót képez az 
Északi-tenger és a Fekete-tenger között. Magyarországi szakaszát a vízi áruszállítás 
els sorban tranzitforgalomra használja, a vízi személyszállításban a szállodahajó for-
galom révén hazánk sok esetben célállomásként is szerepel, A vizsgálati területen a 
Duna nautikai viszonyai kedvez tlenek, a folyó geometriai és hidrológiai viszonyai sok 
tekintetben nem elégítik ki a VI/B víziút osztályel írásait, az id szakosan el forduló 
kisvízes id szakokban a Duna ezen szakasza egyáltalán nem, vagy csak id szakosan 
hajózható. A szakasz része az 179Ő,0 fkm nél, (a Mosoni-Duna 0,0–2,0 fkm közötti 
szakaszán) található Gy r–Gönyű Országos Közforgalmú Kiköt , amely a nemzetközi 
áruszállítás részét képezi els dlegesen mez gazdasági jellegű áruforgalommal. 

— Mivel az ásványi nyersanyag, szénhidrogén és geotermikus energia kitermelése egy 
hosszan tartó, folyamatos és viszonylagosan nagy helyigényű tevékenység, ezért a bá-

nyászati tevékenység végzését a Duna vízterületén nem tartjuk kivitelezhet nek, mivel 
az ellehetetlenítené a hajóforgalom folyamatosságát, kiszámíthatóságát, károkat okozva 
ezzel mind a nemzetgazdaságnak, mind a hajózási vállalkozásoknak. 

 

Abda Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je jelzi, hogy amennyiben a tevékenység igénybe 
veszi Abda község úthálózatát, Abda Község Önkormányzata kezelésében lév  úthálózat 
vonatkozásában tulajdonosi és közútkezel i hozzájárulás megérése szükséges. 

Ásványráró Község Önkormányzata felhívja a figyelmet, hogy a helyi önkormányzati közút 
túlsúlyos járművekkel történ  igénybevételét el z leg jelezni kell az Önkormányzat felé. 
Amennyiben a közút állagában romlás észlelhet , úgy a közutat használó azt eredeti 
állapotának megfelel en helyreállítani köteles. 

A B sárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je B sárkány és Tárnokrét vonatkozá-

sában felhívja a figyelmet arra, hogy a közutak forgalmának biztonsága nem veszé-

lyeztethet  a tevékenység gyakorlása során. A közutak állagának sérelme esetén a 
koncessziós tevékenység jogosultja köteles a javításra, az eredeti állapotot helyreállítására. 
A koncessziós tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy ne akadályozza a helyi közút 
kezel jének a közút fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatainak elvégzését. 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztat arról, Darnózseli, Dunaremete, Kis-

bodak, Hédervár és Lipót vonatkozásában hogy a helyi közutak üzemeltetése és kezelése 
az országos el írások alapján történik, külön helyi szabályok erre vonatkozóan nincsenek. 
A vizsgálati tanulmány általános megállapításokat tartalmaz, útkezel i szempontból e 
dokumentációból nem derül ki olyan információ, ami alapján a helyi közutak érintettsége 
konkrétan vizsgálható lenne. 

Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je felhívja a figyelmet arra, hogy a HÉSZ 
10. § (2) bekezdése értelmében a Feketeerd re vezet  út menti diófasort meg kell rizni, a 
hiányzó faegyedeket pótolni kell. 

A Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je Dunaszegi, Dunaszentpál és Kunsziget 

vonatkozásában tájékoztat arról, hogy a helyi közutak üzemeltetése és kezelése az országos 
el írások alapján történik, külön helyi szabályok erre vonatkozólag nincsenek. A vizsgálati 
tanulmány csak általánosságban tartalmaz megállapításokat, útkezel i szempontból a 
dokumentáció – erre vonatkozó konkrét információ hiányában – nem vizsgálható. 

Győrzámoly Község Jegyz je kijelenti, hogy a területen elhelyezked  országos és helyi 
közutak közúti forgalmának biztonságára, a közút fejlesztési terveinek végrehajtására, a 
közútkezel  fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátására, a közút állagára a tervezett 
koncessziós tevékenység nincs hatással. 

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal Halászi, Máriakálnok és Püski vonatkozásában fel-
hívja a figyelmet, hogy a helyi közutak üzemeltetése és kezelése az országos el írások 
alapján történik, külön helyi szabályok erre vonatkozólag nincsenek. Vizsgálati tanulmány 
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általános megállapításokat tartalmaz, útkezel i szempontból e dokumentációból nem derül 
ki olyan információt, ami alapján a helyi közutak érintettsége konkrétan vizsgálható lenne. 

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Jánossomorja, Várbalog és Újrónaf  vonat-

kozásában közli, hogy a tervezett koncessziós tevékenység során feltétel a kútépítéshez, a 
felszíni létesítmények üzemeltetéséhez szükséges anyagmozgatás során a közutakban 
keletkezett esetleges hibák kijavítása, az eredeti állapot helyreállítása. 

A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal Lébény és Mecsér vonatkozásában jelzi, hogy a 

helyi közutak üzemeltetése és kezelése az országos el írások alapján történik, helyi szinten 
a helyi közutakra vonatkozó helyi szabályok nem kerültek meghatározásra. Figyelemmel 
arra, hogy a vizsgálati anyagból nem derül ki, milyen konkrét tevékenység és melyik helyi 
közutat érintené, ezért jelen anyag vonatkozásában nem tudok konkrét el írásokat és 
követelményeket meghatározni. 

A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési- és Fenntartási Osztálya 

felhívja a figyelmet, hogy a közutak tekintetében a fejlesztéseket, melyek rendezési ter-
vekben fellelhet k, kéri figyelembe venni. Amennyiben a konkrét terület megnevezhet , 
konkrét követelményeket fog meghatározni a megközelíthet ség, esetleges új utak, meg-

közelítési útvonalak kiépítésével, meglév  utak meger sítésével kapcsolatban. Ezért, már a 
területek kiválasztási folyamatában is kéri az Önkormányzattal történ  folyamatos egyez-

tetést. 

Öttevény Község Önkormányzata jelzi, hogy nem áll rendelkezésére jelenleg olyan informá-

ció (kutató létesítmények pontos helyszíne) mely alapján meg tudná határozni azt a terüle-

tet, térrészt, valamint a követelményeket, amelyen a tervezett koncessziós tevékenység 
nem folytatható. 

A Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal megállapítja, hogy a tervezett koncessziós tevé-

kenység a területen elhelyezked  helyi közutak közúti forgalmának biztonságára, a közút 
fejlesztési terveinek végrehajtására, a közútkezel i fenntartási, üzemeltetési feladatainak 
ellátására, a közút állagára vonatkozó követelményeknek megfelel. 

 

A 8. témakörben együttműköd  hatóságok: 
 

Abda Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Ásványráró Község Önkormányzata 

B sárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal 
Dunakiliti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyz je 

Gy rzámoly Község Jegyz je 

Halászi Közös Önkormányzati Hivatal 
Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi F osztály 

Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal 
Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működ  Részvénytársaság Vas Megyei Igazgatósága 

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működ  Részvénytársaság, Gy r–Moson–Sopron 

Megyei Igazgatóság 

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési- és Fenntartási Osztály 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Hajózási Hatósági F osztály 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légiforgalmi és Repül téri Hatósági F osztály 

Öttevény Község Önkormányzata 

Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal 
 



II. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhet ségi vizsgálat, valamint az illetékes 
hatóságok válaszai alapján 

 

183 

 

9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 

Az MBFH, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság részt 
vett az érzékenységi és terhelhet ségi tanulmány elkészítésében. Az ásványvagyon-gazdál-
kodással 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, függ leges komponens (geofizika) 
EGR: Enhanced Gas Recovery, gáz többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 
termelt gázkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EGS: Enhanced Geothermal System vagy Engineered Geothermal System 

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

fokozat az emberek által az adott helyen nem érzékelhet  rengést jellemzi, a II-IV-es 

fokozatúakat több-kevesebb ember már érzi, de károk még nem keletkeznek. Az 
épületsérülések az V-ös fokozattól jelennek meg, a XII-es fok a teljes pusztulást jelzi. 
EOR: Enhanced Oil Recovery, olaj többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 
termelt olajkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EOV: Egységes Országos Vetület 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
EJ: exajoule (10

18
 J) 

ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 
FAVÖKO: Felszín Alatti Vizekt l függ  Ökoszisztémák 

HPHT: nagy nyomású és nagy h mérsékletű 

MÁFGBA: MBFH Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 
GJ: Gigajoule (10

9
 J) 

GVV: gáz-víz viszony (m3
/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 2012.0Ő.01-t l) 
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 Gyógyfürd ügyi F igazgatóság 
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ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kett sközegű geotermikus er mű 
típus 

PJ: petajoule (10
15

 J) 

SCI: Sites of Common Importance, közösségi jelent ségű él hely (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 k olaj fűt értékén 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-b l származtatott mértékegysége, 1 W = 1 J/s 

F: formáció 

T: tagozat 

Q: kvarter 

Pl: pliocén 

Pa2: fels -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: fels -triász 

T2: középs -triász 

T1: alsó-triász 

T: triász  
Mz: mezozoikum 

P: perm 

C: karbon  

D: devon 

S: szilur 

O: ordovícium 

Cm: kambrium 

Pz: paleozoikum 

OPz: ópaleozoikum. 
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2. függelék. A területre eső közigazgatási egységek lakossága és népsűrűsége (Forrás: TEiR [KSH Népszámlálás 2011; NAV Személyi jövedelemadó statisztika]) 

Település Járás 
Lakónépesség 

2011 (f ) 

Terület, 
2011  

(km2) 

Népsűrűség 
2011 

(f /km2) 

Öregedési 
index,  

2011 (%) 

Az 

általános 
iskola 

nyolcadik 

évfolyamát 
elvégz k 
aránya, 

2011 (%) 

Középfokú 
iskolai 

végzettség, 
érettségi 
nélküli, 
szakmai 

oklevéllel 
rendelkez k 
aránya, 2011 

(%) 

Érettségi-
zettek 

aránya, 
2011  

(%) 

Egyetemi, 

f iskolai, 
egyéb 

oklevéllel 
rendelkez k 

aránya, 
2011 (%) 

Aktivitási 
arány, 
2011  

(%) 

Munkanél
küliségi 

ráta,  
2011 (%) 

Egy  

lakosra jutó 
jövedelem, 

2011  

(Ft/f ) 

A cigány 
(romani, 

beás) 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

A német 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

A szlovák 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

A horvát 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

Csornai járás összesen 32970 579,8 56,9 106,9 27,4 26,9 24,7 8,7 46,1 6,2 773586 1,2 0,9 0,0 0,0 

Tárnokréti Csornai 194 9,5 20,3 243,8 34,4 28,5 16,7 9,1 41,2 8,8 618682 1,5 2,1 0,0 0,0 

Rábcakapi Csornai 163 7,9 20,7 186,7 30,3 23,9 29,7 6,5 42,3 0,0 789892 0,0 0,0 0,0 0,0 

B sárkány Csornai 2087 23,3 89,5 105,7 28,3 28,5 23,6 6,5 48,4 3,3 827666 0,6 0,5 0,0 0,0 

Csorna Csornai 10558 91,7 115,1 87,3 23,1 23,5 29,8 13,3 48,9 6,5 864472 1,4 0,8 0,1 0,0 

Győri járás összesen 190146 903,4 210,5 87,6 20,9 20,0 31,1 18,1 48,0 7,8 965987 0,7 1,6 0,2 0,1 

Kunsziget Gy ri 1233 17,9 69,0 67,4 20,8 30,4 26,0 10,5 46,8 5,2 893535 0,6 1,5 0,0 0,0 

Gy rsövényház Gy ri 802 24,2 33,1 111,5 28,5 31,5 22,2 6,2 47,0 5,0 864312 0,0 4,6 0,0 0,0 

Abda Gy ri 3011 19,0 158,4 74,7 22,1 22,7 29,5 14,5 48,1 6,8 1021856 0,1 1,8 0,1 0,0 

Gy rladamér Gy ri 1556 8,6 180,7 51,0 21,9 26,6 25,6 14,3 48,8 5,8 1056908 0,0 1,8 0,0 0,0 

Mosonszentmiklós Gy ri 2379 30,7 77,5 96,5 27,2 29,7 24,1 7,9 49,7 7,3 899744 0,0 1,0 0,2 0,0 

Öttevény Gy ri 2913 23,7 123,1 79,0 20,9 26,6 30,3 11,1 50,1 6,7 1018598 0,1 2,3 0,2 0,0 

Gy rzámoly Gy ri 2408 26,4 91,2 36,2 17,3 20,7 30,2 17,6 50,6 7,2 1067264 0,0 1,9 0,3 0,0 

Dunaszeg Gy ri 1937 17,3 112,2 56,2 19,7 27,8 26,6 14,1 50,7 7,7 971136 0,2 1,1 0,0 0,0 

Dunaszentpál Gy ri 688 9,8 70,1 67,0 25,4 28,2 22,5 11,3 51,0 3,4 1093785 0,0 0,6 0,0 0,0 

Kapuvári járás összesen 23778 372,1 63,9 107,5 28,4 25,7 25,4 8,8 46,7 6,6 692310 1,4 1,3 0,0 0,0 

Kapuvár Kapuvári 10495 96,1 109,3 97,6 25,3 23,9 28,4 10,9 46,5 7,0 698856 2,5 1,2 0,0 0,0 

Mosonmagyaróvári járás összesen 72609 899,9 80,7 79,2 25,7 25,8 26,8 10,9 49,1 6,1 743789 0,4 4,6 2,0 1,5 

Kisbodak Mosonmagyaróvári 355 9,0 39,3 101,9 26,4 27,6 24,0 8,3 44,2 6,4 653514 0,0 5,6 0,0 0,0 

Várbalog Mosonmagyaróvári 377 22,7 16,6 197,3 42,8 24,0 19,3 3,0 45,1 7,6 670869 0,0 3,7 0,0 0,0 

Püski Mosonmagyaróvári 664 8,4 79,1 96,7 25,5 35,4 22,0 5,9 45,9 3,9 651701 0,0 2,4 0,0 0,0 

Dunaremete Mosonmagyaróvári 246 4,4 56,4 94,3 27,0 28,3 24,0 10,7 45,9 3,5 826714 0,0 1,2 0,0 0,0 

Mecsér Mosonmagyaróvári 579 21,1 27,5 98,9 27,6 28,3 22,0 9,8 46,1 7,5 886044 0,0 0,7 0,0 0,0 

Bezenye Mosonmagyaróvári 1454 30,0 48,4 106,3 29,4 28,2 22,2 8,7 46,5 7,7 571304 0,0 4,4 9,0 30,5 

Darnózseli Mosonmagyaróvári 1561 19,6 79,6 84,5 27,2 30,4 24,0 6,7 46,5 5,2 698646 0,0 0,6 0,0 0,4 

Ásványráró Mosonmagyaróvári 1853 39,2 47,3 102,4 25,6 30,5 24,9 7,5 46,6 6,3 776997 0,0 1,7 0,0 0,0 

Hédervár Mosonmagyaróvári 1170 14,3 81,9 80,3 25,7 29,2 22,5 11,7 47,3 5,6 811809 0,0 2,4 0,0 0,3 

Kimle Mosonmagyaróvári 2300 37,3 61,7 69,3 27,8 31,9 21,7 6,8 47,5 5,2 691998 0,0 11,8 0,2 13,5 
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Település Járás 
Lakónépesség 

2011 (f ) 

Terület, 
2011  

(km2) 

Népsűrűség 
2011 

(f /km2) 

Öregedési 
index,  

2011 (%) 

Az 

általános 
iskola 

nyolcadik 

évfolyamát 
elvégz k 
aránya, 

2011 (%) 

Középfokú 
iskolai 

végzettség, 
érettségi 
nélküli, 
szakmai 

oklevéllel 
rendelkez k 
aránya, 2011 

(%) 

Érettségi-
zettek 

aránya, 
2011  

(%) 

Egyetemi, 

f iskolai, 
egyéb 

oklevéllel 
rendelkez k 

aránya, 
2011 (%) 

Aktivitási 
arány, 
2011  

(%) 

Munkanél
küliségi 

ráta,  
2011 (%) 

Egy  

lakosra jutó 
jövedelem, 

2011  

(Ft/f ) 

A cigány 
(romani, 

beás) 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

A német 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

A szlovák 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

A horvát 
népesség 
aránya, 

2011 (%) 

Dunasziget Mosonmagyaróvári 1459 35,9 40,6 84,1 27,0 31,1 22,5 8,8 47,8 5,9 666104 0,0 4,1 1,9 0,0 

Lébény Mosonmagyaróvári 3156 81,4 38,8 80,7 25,7 29,3 23,3 8,9 48,0 4,6 893660 0,0 4,3 0,0 0,0 

Hegyeshalom Mosonmagyaróvári 3435 52,7 65,2 79,3 27,0 26,0 27,3 8,7 48,2 8,0 673446 0,1 6,8 2,0 0,3 

Máriakálnok Mosonmagyaróvári 1750 15,5 113,0 70,6 25,3 28,2 26,7 8,5 48,2 6,9 666612 0,2 7,9 2,3 0,0 

Halászi Mosonmagyaróvári 3070 36,5 84,2 76,8 25,7 29,6 25,8 7,5 49,0 4,9 694005 0,4 3,3 0,1 0,1 

Újrónaf  Mosonmagyaróvári 846 48,6 17,4 87,7 37,0 25,5 16,9 7,2 49,2 5,8 711650 0,6 5,3 2,0 0,0 

Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvári 32004 84,1 380,5 82,0 22,7 22,5 30,8 14,4 49,3 6,6 782723 0,7 3,8 0,9 0,6 

Mosonszolnok Mosonmagyaróvári 1644 43,9 37,4 63,7 33,1 29,8 19,1 6,2 49,7 5,3 745830 0,0 1,6 1,0 0,0 

Lipót Mosonmagyaróvári 683 16,1 42,4 106,3 22,1 30,9 26,5 11,9 49,8 3,2 814938 0,0 2,0 0,7 0,4 

Jánossomorja Mosonmagyaróvári 5921 149,0 39,7 73,1 32,9 26,0 22,6 6,5 50,1 6,1 740666 0,2 3,4 0,0 0,0 

Levél Mosonmagyaróvári 1807 24,9 72,5 52,5 24,7 30,4 25,4 6,8 50,4 6,2 699198 0,0 5,1 3,3 0,0 

Károlyháza Mosonmagyaróvári 536 11,3 47,6 52,3 44,3 26,4 15,6 1,0 51,5 8,0 732257 2,1 1,5 0,0 0,6 

Rajka Mosonmagyaróvári 2758 52,6 52,4 59,2 25,7 23,4 25,4 14,5 52,1 4,5 553400 0,0 10,3 19,4 0,8 

Feketeerd  Mosonmagyaróvári 557 6,7 82,6 29,6 19,8 26,5 27,9 14,2 53,5 2,7 725672 0,0 4,7 6,3 0,0 

Dunakiliti Mosonmagyaróvári 1987 33,6 59,1 81,2 25,3 31,2 24,6 9,3 53,8 5,1 655593 0,5 2,2 6,3 0,3 
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3. függelék. A Mosonmagyaróvár vizsgálati területre eső Natura 2000-es különleges vagy 
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) és a különleges madárvédelmi 

terület (SPA) jelölő élőhelyei és fajai 
 

Jelölő fajok a Hanság (HUFH30005) kiemelt jelentőségű természetvédelmi területen 
 

kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalum) 

kúszó zeller (Apium repens) 

díszes légivadász (Coenagrion ornatum) 

ezüstsávos szénalepke (Coenonympha oedippus) 

harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior) 

lápi szitaköt  (Leucorrhinia pectoralis) 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 

lápi póc (Umbra krameri) 

réti csík (Misgurnus fossilis) 

vágó csík (Cobitis taenia) 

dunai tarajosg te (Triturus dobrogicus) 

vöröshasú unka (Bombina bombina) 

mocsári tekn s (Emys orbicularis) 

bakcsó (Nycticorax nycticorax) 

barna rétihéja (Circus aeruginosus) 

bölömbika (Botaurus stellaris) 

cigányréce (Aythya nyroca) 

fekete gólya (Ciconia nigra) 

fekete harkály (Dryocopus martius) 

haris (Crex crex) 

kis lilik (Anser erythropus) 

kis vízicsibe (Porzana parva) 

küszvágó csér (Sterna hirundo) 

nagy kócsag (Egretta alba) 

parlagi sas (Aquila heliaca) 

pettyes vízicsibe (Porzana porzana) 

rétisas (Haliaeetus albicilla) 

szerecsensirály (Larus melanocephalus) 

törpegém (Ixobrychus minutus) 

vörös gém (Ardea purpurea) 

vörösnyakú lúd (Branta ruficollis) 

eurázsiai hód (Castor fiber) 

hegyesorrú denevér (Myotis blythii) 

közönséges denevér (Myotis myotis) 

vidra (Lutra lutra) 
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Natura 2000 jelölő élőhelyek a Hanság (HUFH30005) kiemelt jelentőségű 
természetvédelmi területen 

 

Él helykód Él hely magyar elnevezése 

3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-

Nanojuncetea vegetációval 
3150 Természetes eutróf 

tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 
3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 

6210 Meszes alapk zetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett 
változataik (Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lel helyei 

6410 Kékperjés láprétek meszes, t zeges vagy agyagbemosódásos 
talajokon (Molinion caeruleae) 

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 

7230 Mészkedvel  üde láp- és sásrétek 

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas k ris (Fraxinus excelsior) alkotta 

ligeterd k (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 Keményfás ligeterd k nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis 

és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal 

(Ulmenion minoris) 

 

Jelölő fajok a Szigetköz (HUFH30004) kiemelt jelentőségű természetvédelmi területen 
 

kúszó zeller (Apium repens) 

erdei szitaköt  (Ophiogomphus cecilia) 

harántfogú törpecsiga (Vertigo angustior) 

hasas törpecsiga (Vertigo moulinsiana) 

lápi szitaköt  (Leucorrhinia pectoralis) 

nagy h scincér (Cerambyx cerdo) 

nagy szarvasbogár (Lucanus cervus) 

nagy tűzlepke (Lycaena dispar) 

remetebogár (Osmoderma eremita) 

skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus) 

tompa folyamkagyló (Unio crassus) 

vérfű-hangyaboglárka (Maculinea teleius) 

botos kölönte (Cottus gobio) 

dunai galóca (Hucho hucho) 

halványfoltú küll  (Gobio albipinnatus) 

lápi póc (Umbra krameri) 

leánykoncér (Rutilus pigus) 

réti csík (Misgurnus fossilis) 

széles durbincs (Gymnocephalus baloni) 

törpecsík (Sabanejewia aurata) 

vágó csík (Cobitis taenia) 
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dunai tarajosg te (Triturus dobrogicus) 

vöröshasú unka (Bombina bombina) 

mocsári tekn s (Emys orbicularis) 

bakcsó (Nycticorax nycticorax) 

barátréce (Aythya ferina) 

bölömbika (Botaurus stellaris) 

csörg  réce (Anas crecca) 

fekete gólya (Ciconia nigra) 

fekete harkály (Dryocopus martius) 

kerceréce (Bucephala clangula) 

kis bukó (Mergus albellus) 

kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus) 

kontyos réce (Aythya fuligula) 

nagy kócsag (Egretta alba) 

parlagi sas (Aquila heliaca) 

rétisas (Haliaeetus albicilla) 

törpegém (Ixobrychus minutus) 

vörös gém (Ardea purpurea) 

eurázsiai hód (Castor fiber) 

közönséges denevér (Myotis myotis) 

vidra (Lutra lutra) 

 

Natura 2000 jelölő élőhelyek a Szigetköz (HUFH30004) kiemelt jelentőségű 
természetvédelmi területen 

 

Él helykód Él hely magyar elnevezése 

3130 Oligo-mezotróf állóvizek Littorelletea uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea 

vegetációval 
3150 Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel 
3160 Természetes disztróf tavak és tavacskák 

3260 Alföldekt l a hegyvidékekig el forduló vízfolyások Ranunculion fluitantis 

és Callitricho-Batrachion növényzettel 
6210 Meszes alapk zetű féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változataik 

(Festuco-Brometalia) fontos orchidea-lel helyei 
6250 Síksági pannon löszgyepek 

6260 Pannon homoki gyepek 

6410 Kékperjés láprétek meszes, t zeges vagy agyagbemosódásos talajokon 

(Molinion caeruleae) 

6440 Cnidion dubii folyóvölgyeinek mocsárrétjei 
6510 Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7230 Mészkedvel  üde láp- és sásrétek 

91E0 Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas k ris (Fraxinus excelsior) alkotta 

ligeterd k (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

91F0 Keményfás ligeterd k nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és 

Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifolia fajokkal 

(Ulmenion minoris) 
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Natura 2000 jelölőfajok a Mosoni-sík (HUFH10004) különleges madárvédelmi területen 

 

kék vércse (Falco vespertinus) 

kerecsensólyom (Falco cherrug) 

parlagi sas (Aquila heliaca) 

rétisas (Haliaeetus albicilla) 

túzok (Otis tarda) 
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4. függelék. Minősített dokumentumok szénhidrogén és geotermia témakörben 

 

Mosonmagyaróvár, CH, kiemelten fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és 
Bányászati Adattárában (Budapest) 

Típus: „A” adat, mérési eredmény; „E”: értékelés, értelmezés, jelentés; „T”: terv; „P”: termelési adat, készlet, 
ásványvagyon; „S”: regionális, értékelés, tanulmány  
Adattári jel: T. 22412 

 

1992: Koncessziós adatcsomagok. Szénhidrogén. (Kerkáskápolna 1., Letenye 2., Mernye 2., Gyékényes I., 
Budafa I., B sárkány 1., Fels szentmárton I., Celldömölk-ÉNY 1., Hódmez vásárhely 1., Alpár I.,Kömpöc 
1.,Csávoly 1., Derecske I., Kiskunhalas I., Fábiánsebestyén Ő., Doboz I., Kunszentmárton 1., Tóalmás Ő., 
Szeged 1., Jászság I.,(Jászladány), Nagyecsed 1., Sáránd I., Mez keresztes-K 1., Egyek 1.).  Készítés éve: 
1965-1992. – Iparügyi és Kereskedelmi Minisztérium; MBFHT T.16710 I-III. „E” 

Tormássy I. et al. 1980: A Mosonszolnok–Rajka-i terület felderít  kutatási zárójelentése. – OKGT; MBFHT 

T.15181 „E” 

 

 

Mosonmagyaróvár, CH, fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati 
Adattárában 

 

Dávid Gy. 1987: Jelentés a Gy rszemere–B sárkány kutatási területen198ő-86. években végzett 
vibroszeizmikus mérésekr l (MOL Nyrt.-nél) – GKV; ELGI Népk-206 GKV-730 „A” 

Formán J-né 1972: Információs jelentés az 1971. évben B sárkány térségében végzett magnetotellurikus 
mérésekr l (MOL Nyrt.-nél) – OKGT GKÜ; ELGI GOR-E-I/1 GKV-Ő70 „A” 

Gadó K. 196ő: 78. sz. jelentés a Csorna-Pásztori kutatási területen 196Ő. évben végzett részletez  reflexiós 
mérések eredményeir l – OKGT; ELGI OKGT-78 GOR-78 „A” 

Gadó K. 1977: Műszaki terv az ő/77.sz. szeizmikus csoport részére az 1977. évben végzend  vibroszeiz kísérleti 
és szerkezetkutató reflexiós mérésekhez (Kistelek, Kisújszállás, Inke-D, Budafa-D, Kiskunhalas-ÉK, Sz reg, 
Szeged, Csorna, Pásztori, Algy -ÉNy) (MOL Nyrt.-nél) – GKÜ; ELGI GOR-M-143 GKV-678 „T” 

Gadó K. 1982: Műszaki terv az ő/82.sz. szeizmikus csoport részére az 1982. évben Pápa-Csorna kutatási 
területen végzend  átnézetes-részletez  mérésekhez (MOL Nyrt.-nél) – GKV; ELGI GOR-M-191 GKV-838 

„T” 

Hangyál J., Dank V. 197ő: Mosonszolnok kutatási terület felderít  kutatási programja. – OKGT; KFH F -I/1-

103 „T” 

Hangyál J., Dank V. 1975: Mosonszolnok-Rajka kiegészít  kutatási program. – OKGT; KFH F -I/1-10Ő  „T” 

Hangyál J., Dank V. 197ő: Mosonszolnok-Rajka kiegészít  kutatási program. – OKGT; KFH F -I/1-106  „T” 

Hermann L., Baki Gy., Scholtz P., Sédy L., Pápa A., Táborszky Gy. 1988: Jelentés a "Terepi módszertani 
kísérletek" 1987. évi munkáiról. Sekélyszeizmikus módszertani kísérletek különböz  rezgéskelt kkel 
(Gézaháza/Csesznek). A vibroszeiz mérések lehet ségei a földkéreg és fels köpeny kutatásban 
(Hegyeshalom, Dunakiliti). Összehasonlító kísérleti mérések a "Szeghalom-1"k olajkutatási területen. – 

ELGI; MBFHT T.16Ő66/2*  „A” 

Komjáti J., Dank V. 1976: OKGT fúrások Mosonszolnok-i kutatási terület Msz-2.sz.fúrás kitűzése. – OKGT 

Fúráspont Kitűz  Bizottság; KFH 918  „T” 

Mészáros L., Marton T., Schall I. 197ő: Mosonszolnok kutatási terület felderít  kutatási programja (+ OÁB-

határozat) – OKGT; MBFHT T.11őőő  „T” 

Mód G. 198ő: Műszaki terv az ő/8ő-86.sz. szeizmikus csoport részére a Gy rszentmárton-Gy rszemere- Csorna 

kutatási területen végzend  átnézetes szeizmikus mérésekhez (MOL Nyrt.-nél) – GKV; ELGI GOR-M-210 

GKV-88ő „T” 

Nagy Z-né 197ő: Jelentés az 1972-7Ő. években Mosonmagyaróvár és környéke kutatási területen végzett 
reflexiós mérésekr l (MOL Nyrt.-nél) – OKGT GKÜ; ELGI Népk-121 GKV-169 „A” 

Nagy Z-né, Vándor B. 1967: Jelentés a Mosonmagyaróvár- Lébény kutatási területen 196ő-66. évben végzett 
részletez  és felderít  reflexiós mérésekr l (MOL Nyrt.-nél) – OKGT SZKÜ; ELGI GOR-92 GKV-99 „A” 

Vajk R. 193Ő: Jelentés a Kis Magyar Alföldön végzett torziósinga mérésekr l, I. szelvény. (Hegyeshalom-Gy r) 
– ; MBFHT T.3Ő/8*  „A” 
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Mosonmagyaróvár, Geotermia, fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati 
Adattárában 

 

Stegena L. 1977: Geotermikus rezervoár-kutatás. Nagymélységű fúrások vizsgálata. Nagyh mérsékletű porózus 
rétegek kutatása. (Szeged-4., -13., Bárszentmihályfa, Ujszentiván-1., Bajcsa-I., Fábiánsebestyén-3., Szarvas-

DNY-1., Dabrony-1., Nagykáta-1., Pásztori-1., Fels szentmárton-1., Hunya-1., Hódmez vásárhely-1., 

Köml -1., Nagyecsed-1.(Nagyecsed-1), Csapod-1, B sárkány-1, Gyoma-1, Kerkáskápolna-1.sz.- víz) – 

ELTE; MBFHT T.17Ő7ő „GT” 

2012: Mosonmagyaróvár termel , nyel  kútpár üzemeltetési engedélye – Junkerwerk Linder Gmbh; VBK 5039 

12ő1/2012 „GT” 

Dobos Sz. 2010: Hegyeshalom, 0189/1 hrsz családi ház alternatív fűtéséhez talajvíz kútpár vízjogi létesítési 
engedélyezési terve – Penta-Plán Bt.; VBK Ő79Ő „GT” 

Észak dunántúli KTVF. Gy r 2009: Hédervár 0ő9/3 hrsz.-ú ter.geoterm.kút vizj.lét.eng. – ; VBK 4659  „GT” 

Tolnai Z. 2013: Mosonmagyaróvár geotermikus fűtési rendszer el zetes vizsgálata – Mannvit Kft.; VBK 5017 

ő60/2013 „GT” 

 

 

5. függelék. Minősített dokumentumok környezetföldtan témakörben 

 

Mosonmagyaróvár, Környezetföldtan, kiemelten fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, 
Geofizikai és Bányászati Adattárában 

Típus: „K”: környezet, ásványvagyon, környezeti vizsgálatok, EKHT; „V”: víz, vízbázis, vízkutatás; „TH”: 

területhasználat (pl. magyarázó, alapadat gyűjtemény, rendezési terv, kerékpárút, stb.); „M”: mérnöki (pl. 
MÜT, talajtani szakvélemény); „E”: egyéb (pl. beszámoló); „T”: térkép; „A” : adat  

Adattári jel: ŐőŐő 

 

1985: A Gabcikovo-Nagymarosi Vízlépcs rendszer környezeti hatástanulmánya. (Dunakiliti, Mosonmagyar-

óvár, Gy r, Komárom, Nyergesújfalu, Esztergom, Nagymaros - víz) – VIZITERV; MBFHT T.1786Ő „V” 

Sikhegyi F. 1981: Jelentés "A Kisalföld komplex földtani vizsgálatának el készítése" c. téma 1981-ben végzett 
munkálatairól. Mintaterületek. A földtani térképezés módszere. (Mez örs, Bársonyos, Keréktelki, Ászár, 
Dunaszeg, Ásványráró, Dunaszentpál, Gy rladamér) – MÁFI; MBFHT T.166ő7 „K” 

 

 

Mosonmagyaróvár, Környezetföldtan, fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és 
Bányászati Adattárában 

 

1997: Gombócos - Bár - Duna csatorna vízpótlása el zetes környezeti hatástanulmány (Ásványráró) – ÉDUVIZ 
Kft. Gy r; VBK NyMo1683 „K;V” 

200Ő: Ásványráró, 1300 m-es hévíztermel  kút létesítéséhez terv korszerűsítés. – GEO - SIVO; VBK 

NyMo3017 „V” 

Angyal J., Rotterné Kulcsár A. 1990: K zetek spektrális tulajdonságainak vizsgálata. Szarvask , Tardosbánya, 
Sukoró, Kimle, Mosonmagyaróvár, Zánka, Ásványráró, Tihany, Balatonkenese, Budakalász, Szécsény, 
Recsk, Fert rákos, Bodrogkeresztúr, Szentendre, Pilisszántó, Mónosbél, Veszprém, Pilisborosjen , 
Nagytárkánypuszta-Csabrendek, Balatoncsicsó, Tokaj, Eplény–Olaszfalu, Mátyáshegy Bp.III.(tufa, mészk , 
lösz, homok, bazalt, agyag, t zeg, dácit, márga, bauxit, diabáz, andezit – MÁFI; MBFHT T.16880 I–II. „K” 

Badinszky P., Jakab J. 1987: Bányamedd k vizsgálata Gy r-Sopron megyében (II-III.ütem). Kutatási jelentés. + 
Boldizsár István szakvéleménye. (Vitnyéd, Iván, Fert rákos, Brennbergbánya, Szárföld, Mosonmagyaróvár, 
Sopron). – FTV; MBFHT T.14115 „K” 

Balogh J., Lovász Gy., Ringer Á. 1983: Magyarázó a Kapuvár Ő02. geomorfológiai térképhez. M=1:100.000. – 

MTA Földrajztudományi Kutató Intézet; MBFHT T.1238Ő „K” 

Bogyoszló, Magyarkeresztúr, Mihályi, Kisfalud, Vica, Beled) – ELGI; ELGI AD.880 SzÁF-ő8Ő „K” 

Bóné A. 19ő2: Jelentés az „A” 4859/1–3. sz. halászi térképlap földtani felvételezésér l. – ; MBFHT T.255 „K; 
T” 

Buzás P., Sóki ., Csanádi P. 2001: „Ásványráró I. – homokos kavics” nevű kutatási terület összefoglaló földtani 
zárójelentése. Melléklet: Kutatási engedély iránti kérelem és MÜT. El zetes környezeti hatástanulmány. 
Bányatelek dokumentáció. Termelési MÜT 2002-2006. – okl. bányamérnökök; VBK NyMo2330 „K” 

Csillag J., Stipkovits I. 2000: Hegyeshalom II. (Új tag dűl ) kavics védnevű bányatelek b vít  földtani 
kutatásának összefoglaló földtani jelentése és készletszámítása. Melléklet: Kutatási engedélykérelem és 
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MÜT. Bányatelek b vítési dokumentáció. Termelési MÜT 2006-2010 – földtani szakért ; VBK NyMo2062 
„K” 

D. Obernauer, Nemesi L., Szabó Z., Schönviszky L., Draskovits P., Varga G. 1991: Jelentés az osztrák-magyar-

szlovák Duna program 1990.évi geofizikai tevékenységér  (Szigetköz, Gy r, Mosonmagyaróvár, Dunakiliti, 
Gabcikovo, Nagymaros) – ELGI, Geofyzika n.p. Bratislava; ELGI AD.1034 „K” 

Demes Z., Aujeszky G., Scheuer Gy. 198Ő: Zárójelentés a Kisalföld komplex földtani térképezésének fúrási 
munkálatairól. + Talajmechanikai laboratóriumi vizsgálatok. (Ásványráró, Szil, Répcelak, Hövej, Pinnyéd) – 

FTV; MBFHT T.12705 „K” 

Don Gy., Horváth I., Kaiser M., Molnár P., Nagy P., Pentelényi A., Rotárné Szalkai Á., Scharek P., Tóth Gy., 
Zsámbok I. 1996: Beszámoló jelentés földtani monitoring hálózat működtetése és az adatok értékelése a 
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Méretarány:

Dátum: 2017.06.12.

Megrendel :
Digitális szerk.:
Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Fancsik Tamás

MBFH

2. melléklet

-

Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttm ködés 2017. 

Területhasznosítás (CORINE):
Mosonmagyaróvár

Vizsgálati terület
112   Nem összefügg  településszerkezet
121  Ipari vagy kereskedelmi területek
122  Út- és vasúthálózat és csatlakozó területek
131  Nyersanyag kitermelés
133  Építési munkahelyek
141  Városi zöldterületek
142  Sport- és szabadid -létesítmények
211  Nem öntözött szántóföldek
221  Sz l k
222  Gyümölcsösök, bogyósok
231  Rét/legel
242  Komplex m velési szerkezet
243  Mez gazdasági területek, jelent s természetes növényzettel
311  Lomblevel  erd k
312  T level  erd k
313  Vegyes erd k
321  Természetes gyepek, természetközeli rétek
324  Átmeneti erd s-cserjés területek
411  Szárazföldi mocsarak
412  T zeglápok
511  Folyóvizek, vízi utak
512  Állóvizek

Piros Olga
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Méretarány:

Dátum: 2017.06.12.

Megrendel :
Digitális szerk.:
Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Fancsik Tamás

MBFH

3. melléklet

-

Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttm ködés 2017. 

Prekainozoos aljzat (Haas et al. 2010):
Mosonmagyaróvár

27     közepes fokú polimetamorf képz dmények alpi felülbélyegzéssel (gneisz, csillámpala)
26     közepes- és nagyfokú polimetamorf  képz dmények (amfibolit, gneisz, csillámpala)
88     nem megfelel en értékelhet  vagy ismeretlen medencealjzat

Vizsgálati terület
Prekainozoos felszín (mBf)

!. Prekainozoos aljzatot ért fúrás (MFGI, GeoBank)
!. Szénhidrogén-kutató fúrás (MBFH)
. 500m mélységet elért fúrás (MFGI, GeoBank)

Haas J., Budai T., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010: Magyarország pre-kainozoos földtani térképe, 1:500000.  Földtani Intézet kiadványa 
Piros Olga
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Méretarány:

Dátum: 2017.06.12.

Megrendel :
Digitális szerk.:
Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Fancsik Tamás

MBFH

4. melléklet

-

Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttm ködés 2017. 

Alsó-pannóniai képz dmények talpmélysége:
Mosonmagyaróvár

Vizsgálati terület
Alsó-pannóniai talpmélység (mBf)

!. Szénhidrogén-kutató fúrás (MBFH)

készült Juhász E., Kummer I. 1997 alapján
Piros Olga
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Méretarány:

Dátum: 2017.06.12.

Megrendel :
Digitális szerk.:
Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Fancsik Tamás

MBFH

5. melléklet

-

Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttm ködés 2017. 

Alsó-pannóniai képz dmények vastagsága:
Mosonmagyaróvár

készült Juhász E., Kummer I. 1997 alapján

Vizsgálati terület
Alsó-pannóniai képz dmények vastagsága (mBf)

!. Szénhidrogén-kutató fúrás (MBFH)
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Méretarány:

Dátum: 2017.11.21.

Megrendel :
Digitális szerk.:

Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Fancsik Tamás

MBFH

6. melléklet

-

Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttm ködés 2017. 

Szénhidrogén-kutatási felmértség:
Mosonmagyaróvár

Vizsgálati terület
Koncesszióra javasolt terület

!. Bánytelken kívüli szénhidrogén-kutató fúrás indikációval / teleppel
. Szénhidrogén-kutató fúrás
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Méretarány:

Dátum: 2017.06.12.

Megrendel :
Digitális szerk.:
Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Fancsik Tamás

MBFH

7. melléklet

-

Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttm ködés 2017. 

Szeizmikus felmértség:
Mosonmagyaróvár

Vizsgálati terület
2D szeizmikus mérés

!. Szeizmokarotázs mérés
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M-4

Bö-1

Raj-1

Msz-2

Msz-1

Mos-2

Mos-1

Lébény-2

K-7

J-1

K-10

lebeny

MOVAR-1

Raj-1

Msz-1

Mos-2

Msz-2

Rajka-1

Mosonszolnok-1

Mosonszentjános-1

Lébény

B sárkány

Hegyeshalom

Jánossomorja

MOSONMAGYARÓVÁR

Abda

Rajka

P ski

Lipót

Levél

Kimle

Börcs

Mecsér

Halászi

Fehértó

Bezenye

Acsalag

Öttevény

Újrónaf

Várbalog

Kisbodak

Hédervár

Dunaszeg

Cakóháza

Rábcakapi

Kunsziget

Ásványráró

Tárnokréti

Feketeerd
Dunasziget

Dunaremete

Dunakiliti

Darnózseli

Máriakálnok
Mosonszolnok

Dunaszentpál

Markotabödöge

Gy rsövényház

Mosonszentmiklós

Gy rladamér

500000

500000

505000

505000

510000

510000

515000

515000

520000

520000

525000

525000

530000

530000

535000

535000

2
6
5
0
0
0

2
6
5
0
0
0

2
7
0
0
0
0

2
7
0
0
0
0

2
7
5
0
0
0

2
7
5
0
0
0

2
8
0
0
0
0

2
8
0
0
0
0

2
8
5
0
0
0

2
8
5
0
0
0

2
9
0
0
0
0

2
9
0
0
0
0

2
9
5
0
0
0

2
9
5
0
0
0

3
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

0 5 102,5

km

Méretarány:

Dátum: 2017.06.12.

Megrendel :
Digitális szerk.:
Ellen rizte:
Jóváhagyta:

Paszera György

Fancsik Tamás

MBFH

8. melléklet

-

Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhet ségi
vizsgálati tanulmány

MFGI-MBFH együttm ködés 2017. 

Fúrási és geofizikai felmértség:
Mosonmagyaróvár

Vizsgálati terület
. Szénhidrogén-kutató fúrás (MBFH)
S Digitális mélyfúrás-geofizikai adat
!k Visszaadott medd  szénhidrogénkút
!. Szeizmokarotázs mérés

! Gravitációs mérés
! Mágneses dz mérés
") Magnetotellurikus mérés
! Tellurikus mérés

Piros Olga


