
 

 

 

 

Magyar Bányászati 

és Földtani Szolgálat 

 

Herman Ottó Intézet 

Nonprofit Kft. 
 

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 

   

 

Gyomaendrőd szénhidrogén koncesszióra 

javasolt terület komplex érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

 
készült 

az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási  

területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló  

103/2011. (VI. 29.) kormányrendelet alapján 

 
 

Megbízó: 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) 

 

Összeállította: 

 

Kovács Zsolt
1
 

 

Közreműködött: 

 

Barczikayné Szeiler Rita
1
, Cserkész-Nagy Ágnes

1
, Farkas Anna

2
, Fogarassy-Pummer Timea

1
, 

Galambos Csilla
1
, Gál Nóra

1
, Gáspár Emese

1
, Gulyás Ágnes

1
, Gyuricza György, Hegyi 

Róbert
3
, Horváth Zoltán

1
, Jordánné Szűcs Andrea

1
, Kovács Zsolt

1
, Marsi István

1
, Monspart-

Molnár Zsófia
2
, Németh András, Paszera György

1
, Szabadosné Sallay Enikő

1
, Szabó 

Katalin
1
, Thamóné Bozsó Edit

1
, Tihanyiné Szép Eszter

1
, Tolmács Daniella

1
, Tóth György

1
, 

Veres Imre
1
, Zilahi-Sebess László

1
 

 

 

 
1 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) 
2
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI) 
3
Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) 

 
 

 

Budapest, 2019. 10. 09. 

  



Gyomaendrőd. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

2 

 

Jóváhagyta: 

 

Dr. Fancsik Tamás  2019. 10. 09. 

 

 

Lektorálta: 

 

    Fűri Judit Izabella  2019. 05. 03. 

 

    Dr. Babinszki Edit  2019. 05. 06. 

 

    Dr. Piros Olga   2019. 10. 08. 

 

 

 

 

A jelentés: 202 oldalt, 

  75 ábrát, 

  47 táblázatot, 

5 függeléket,  

  8 mellékletet tartalmaz. 

 

 



Gyomaendrőd. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyomaendrőd szénhidrogén koncesszióra javasolt terület 

komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése 

 

 

 
Az érzékenységi és terhelhetőségi 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 terhelhetőségi vizsgálati tanulmány és az illetékes hatóságok 

válaszai alapján került összeállításra. 
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I. Gyomaendrőd vizsgálati terület – Komplex érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

Bevezetés 

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

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

a szénhidrogén – kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, vizsgálati pályázatra 

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

adatok, valamint a vállalkozói kezdeményezések alapján a miniszter vizsgálati pályázatot 

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

terhelhetőségi vizsgálatok figyelembevételével – az ásványi nyersanyag bányászata, illetve a 

geotermikus energia kinyerése energetikai célra kedvezőnek ígérkezik. 

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

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

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

kulturális örökségvédelmi, talaj- és földvédelmi, közegészségügyi és egészségvédelmi, 

nemzetvédelmi, területfejlesztési és ásványvagyon-gazdálkodási szempontokat figyelembe-

vevő vizsgálatokat jelenti. 

A rendelet alapján komplex érzékenységi–terhelhetőségi vizsgálatot a Magyar Bányászati 

és Földtani Szolgálat (MBFSZ), a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. (HOI) és az Országos 

Vízügyi Főigazgatóság (OVF) végzik, a rendelet 1. mellékletében megjelölt közigazgatási 

szervek közreműködésével. 

A rendelet alapján elkészítettük Gyomaendrőd terület érzékenység–terhelhetőség vizsgálati 

tanulmányát, szénhidrogén vonatkozásában. A tanulmány tartalmát és szerkezetét a rendelet 

komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány tartalmáról szóló 2. melléklete 

határozza meg. 
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1. A vizsgálati terület jellemzése 

1.1. Gyomaendrőd vizsgálati terület földrajzi leírása 

1.1.1. Térbeli elhelyezkedése és földrajza 

A vizsgált terület 200 km
2
 kiterjedésű, teljes egészében Békés megye területén helyezkedik 

el (1. ábra, 1. melléklet). Sarokpontjait az 1. táblázat adja meg. A vizsgálati terület körül 

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

A vizsgálatot, adatgyűjtést részben kiterjesztettük erre a térrészre is. 

 
1. táblázat. 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 782000 180000 1 777000 185000 

2 802000 180000 2 807000 185000 

3 802000 170000 3 807000 165000 

4 782000 170000 4 777000 165000 

5=1 782000 180000 5=1 777000 185000 

 

 
1. ábra. Gyomaendrőd vizsgálati terület elhelyezkedése 

A vizsgálati terület 10×20 km-es szabályos téglalap alakú. Az (1) sarokpontja 

Körösladánytól DNy-ra 1,4 km-re helyezkedik el. Innen Ny felé 20,0 km-re, Gyomaendrőd 

endrődi településrészétől É-ra 0,5 km-re található a (2), ettől D felé 10,0 km-re, 

Gyomaendrőd, Öregszőlőtől D-re 5,2 km-re a (3), majd ettől K-i irányban 20,0 km-re a (4) 

sarokpont (1. táblázat). 

Legnagyobb tengerszint feletti magassága Gyomaendrődtől DK-re kb. 5 km-re van, ez egy 

mesterséges kunhalom, az Egei-halom. Magassága pár dm-rel meghaladja 91,0 mBf-et. A 

legmélyebb pontot a Hármas-Körös folyó kilépési pontja képezi, amely a terület Ny-i határán 

található, 79,8 mBf. 

A koncesszióra javasolt térrész a felszíntől –6000 méterig terjed. 
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A vizsgálati területen található 1 db hatályos szénhidrogén bányatelek [Endrőd II. rész-

letesebben ld. az 1.5.2. fejezetben, MBFH Bányászat] által lefoglalt térrészt eltávolítottuk a 

koncesszióra javasolt területből (2. táblázat). A fenti bányatelek térrészének (mélység-

tartományának) kivételével a vizsgálati terült megegyezik a koncesszióra javasolt területtel (3. 

táblázat, 1. melléklet, 2. ábra). 

 
2. táblázat. A koncesszióra javasolt terület 

térbeli lehatárolása 

Id 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 

Koncesszióra javasolt terület 

1 782000 180000 

2 802000 180000 

3 802000 170000 

4 782000 170000 

5=1 782000 180000 

Bányatelek miatt részben kivágott térrész 

Endrőd II. – szénhidrogén 
Fedőlap: –2000 mBf 

Alaplap: –3000 mBf 

1 782649,77 180000 

2 782500,12 179900,13 

3 782108,85 180000 

4=1 782649,772 180000 

 
3. táblázat. A vizsgálati terület és koncesszióra javasolt terület fontosabb  

adatai 

Gyomaendrőd 

A terület 

felszíni vetülete 

(km2) 

Térrész határponti koordinátákkal 200 

Koncesszióra javasolt terület 200 

Bányatelek miatt a teljes 0–5000 mBf tartományban eltávolított terület 0 

Bányatelek miatt korlátozott mélység tartományban eltávolított terület 0,02 

Endrőd II. miatt a –2000 – –3000 mBf tartományban eltávolított terület 0,02 

Koncesszióra javasolt terület a –2000 – –3000 mBf tartományban 199,98 

 

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

és/vagy belterülete) érinti a vizsgálati területet, és egyben a koncesszióra javasolt területet is. 

 
4. táblázat. A vizsgálati területet, illetve a koncesszióra javasolt 

területet érintő települési közigazgatási határok 

Település Megye 

Csárdaszállás Békés 

Dévaványa Békés 

Gyomaendrőd Békés 

Körösladány Békés 

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

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

rózsaszín poligon – Gyomaendrőd koncesszióra javasolt terület. 

Zöld szaggatott vonallal jelöltük a feltüntetett mélységtartományban (már létező bányatelek miatt)  

kizárt térrész felszíni vetületét. 

 

A vizsgált terület Magyarország tájbeosztása (MAROSI, SOMOGYI 1990 és DÖVÉNYI 2010) 

szerint az Alföld nagytáj két középtájára terjed ki. A két tájegység határa megközelítően egy 

ÉNy–DK-i átló mentén osztja ketté a területet. Az ÉK-i része a Berettyó–Körös-vidék közép-

tájon, a Körös menti sík nevű kistáján (a vizsgálati terület 45,65%-a) terül el. DNy-i fele a 

Körös–Maros köze középtájhoz tartozik. Ez a Békési-sík nevű kistájba esik, és a vizsgálati 

terület 54,35%-án helyezkedik el (3. ábra). 
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3. ábra. Gyomaendrőd vizsgálati terület elhelyezkedése Magyarország 

geomorfológiai térképén (kivágat: PÉCSI 2000) 
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Domborzati szempontból a Békési-sík kistáj területre eső része 80,0 és 87,0 m közötti tszf-i 

magasságú, folyóvízi eredetű anyagból származó, ún. infúziós lösszel és agyagos finom-

homokkal fedett, jelenleg magasártéri szintben elhelyezkedő marosi hordalékkúpsíkság 

peremi része. Kis átlagos relatív reliefű (2–3m/km
2
), ÉNy-on 5 m/km

2
 feletti. A kistáj az 

alacsony ármentes síkságok domborzattípusba sorolható; felszínén mozaikszerűen néhány 

rossz lefolyású alacsony síksági típus is azonosítható. Horizontálisan gyengén szabdalt. 

Jellemző formái fluviális–fluvioeolikus genetikájúak. 

A Körös menti sík területrésze 79,9 és 91,2 mBf közötti tszf-i magasságú, felszínalaktani 

szempontból löszszerű üledékekkel, ártéri és folyóvízi kőzetlisztes agyagos képződ-

ményekkel, foltokban lápi és réti agyaggal fedett hordalékkúpsíkság. Vertikálisan gyengén 

tagolt, a relatív relief átlagosan 1,5–2 m/km
2
, a Hortobágy–Berettyó és a Körösök között töké-

letes síkság. Legnagyobbrészt alacsony, ármentes síkság, ártéri szintű síkság. 

A terület felszínformái csaknem kizárólag folyóvízi, alárendelten fluvioeolikus eredetűek: 

morotvák, mederroncsok, elgátolt mederroncsokból keletkezett mocsár- és lápmaradványok, 

folyóhátak, 1–3 m magas kunhalmok, laponyagok (2–6 m magas vízmentes terület, halom), 

porongok (= fokmenti hát, előzőnél alacsonyabb, de vízmentes terület). 

Az éghajlat mérsékelten meleg, száraz. Az évi napfénytartam 1920–2020 óra, a nyári 

napsütéses órák száma 790–810, a téli 180–190 óra között várható. Az évi középhőmérséklet 

10,2–10,4 °C. A napi középhőmérséklet ápr. 1–3-tól 198–201 napon át (okt. 20-ig) 10 °C 

fölött marad. Az utolsó tavaszi fagyok ápr. 5–10-én, míg az első őszi fagyok okt. 22–26-án 

várhatók (a fagymentes időszak átlagosan 195–200 nap). A maximum hőmérsékletek sokévi 

átlaga 34,0–34,5 °C, míg a téli minimumoké –16,5 – –18 °C. 

A csapadék évi összege 490–550 mm. A tenyészidőszak jellemző csapadéka 310–330 mm. 

Csárdaszálláson mérték az egy nap alatti csapadékmaximumot, értéke 102 mm. A téli 

félévben 31–36 hótakarós nap valószínű, a maximális hóvastagság átlaga 15–17 cm. Az 

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

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

csapadékmennyiséggel): 1,25–1,45. Uralkodó szélirány az É-i, ÉK-i, D-i, alárendelten Ny-i. A 

szél átlagos sebessége 2,5–3m/s. 

A terület egészét egységesen jellemző népesedés-földrajzi adatok az utolsó népszámlálás 

statisztikáira támaszkodnak (KSH, 2011; 2. függelék). 

A területen 5 település található, melyek együttes lakosságszáma a 2011-es Népszámlálás 

idején meghaladta a 30 ezer főt. Ebből egyedül a járási székhely Gyomaendrőd állandó lakos-

ságszáma haladja meg a 10 ezret (14 181 fő), A szintén városi jogállású Dévaványa lakosság-

száma (8276 fő). A 2500–5000-es lélekszám közötti települési kategóriába tartozik Körös-

ladány (4807 fő) és Köröstarcsa (2744 fő). A terület egyetlen aprófalva Csárdaszállás, állandó 

lakónépessége 456 fő. 

A területre eső települések együttes külterülete mindösszesen 761,24 km
2
, így az átlagos 

népsűrűség nagyon alacsony, mintegy 40 fő/km
2
. Kiugróan alacsony Csárdaszállás (7,7), s a 

legsűrűbben lakott Gyomaendrőd népsűrűsége is csupán 45 fő négyzetkilométerenként (2. 

függelék). A kis népsűrűség oka az elvándorlás és a természetes fogyás. 

A korszerkezet nem mutat nagy változatosságot és jelentős szélsőségeket. Az öregedési 

index a korszerkezet gyakran használt mutatója, ami a 65 évnél idősebbek és a 14 évnél 

fiatalabbak egymáshoz viszonyított arányát fejezi ki. Minél alacsonyabb az index értéke, 

annál magasabb a fiatalok idősekhez viszonyított aránya. Az index értéke 92–119% között 

váltakozik a területen. A települések adatai egy kivételével alig térnek el egymástól (92–

98%), az egyetlen magasabb indexű település Gyomaendrőd (119%). 

Az iskolázottság az országos átlag közeli, míg a felsőfokú végzettségűek aránya ala-

csonyabb annál. A csak általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 10%-os szóródást 

mutat. Legalacsonyabb Gyomaendrődön (27,2%), legmagasabb Csárdaszálláson (37,2%). 
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Hasonló tendencia látszik az érettségi nélküli szakképzettek arányszámaiban: ez az érték 

legalacsonyabb Gyomaendrődön (24,7%); legmagasabb Csárdaszálláson 28,8%). Megfordul a 

települések közötti iskolázottsági mutató a közép-, és felsőfokú képzettség esetében, vagyis 

ebben a két kategóriában Gyomaendrőd vezet. A középfokú végzettségűek számarányában 

nincs alapvető különbség a kutatási terület települései között, mert az 16,3–23,9% között 

váltakozik, s az fokozatosan emelkedik a települések nagyságával. 

Az egyetemi végzettséggel rendelkezők aránya – bár az országos átlagot (15,5%) sehol 

nem éri el –, Gyomaendrődön megközelíti a 10%-ot, amiben valószínűleg szerepet játszik a 

település helyi közigazgatási és oktatási centrum jellege is. A terület további négy településén 

3,1–5,9% közötti a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya. 

Az aktivitási arány is némiképp alacsonyabb az országos mutatónál. A 2011-es adatok 

alapján sehol nem éri el az országos átlagot (45,4%), de nem jelentős a lemaradás. Az 

aktivitási érték 39,0–43,6% között változik. Érdekesség, hogy nincs meghatározó különbség a 

legjobb településföldrajzi adottságokkal bíró Gyomaendrőd és a többi település között. 

A munkanélküliség (4. ábra) az országos átlag közelében van a területen. A vizsgált évben, 

2011-ben a munkanélküliség országosan 12,6% volt. A munkanélküliségi ráta 11,1–19,6% 

között ingadozik. Az összes nyilvántartott munkanélküli a 2011-es népszámlálás idején 1811 

fő volt. A terület települései közül a munkanélküliek száma vonatkozásában meghatározó 

Gyomaendrőd 1001 fővel (16,7%). 

 

 
 

4. ábra. Munkanélküliségi ráta a Gyomaendrőd vizsgálati területen (KSH, 2011) 
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Ezzel párhuzamosan az egy főre eső jövedelem is igen alacsonyan alakult 2011-ben. Az 

országos átlagot (782 ezer Ft/fő) az egyik településen sem érte el. Az érték a terület vala-

mennyi településén meghaladta az 500 ezer forintot és mintegy 540–585 ezer Ft között 

váltakozott. Mint látható, nincs jelentős jövedelmi differenciálódás sem a lakosságszám, sem 

képzettség, vagy más településföldrajzi adottság alapján (5. ábra). 

 

 
5. ábra. Egy lakosra jutó átlagjövedelem a Gyomaendrőd vizsgálati területen (KSH, 2011) 

A 2011-es Népszámlálás nemzetiségi adatait megvizsgálva elmondható, hogy a ezeken 

településeken hagyományosan két kisebbség van jelen. Az egyik a cigány kisebbség, a másik 

pedig a német nemzetiség. A cigányság aránya a településeken 0,7–4,3% között van. Létszá-

muk legmagasabb Gyomaendrődön, legkisebb Dévaványán. A német nemzetiségűek jelenléte 

egyedül Gyomaendrődön számottevő, 1,2%. 

Összességében elmondható a területről, hogy a társadalmi-gazdasági adatok tekintetében az 

országos átlagtól némiképp elmarad. 
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1.1.2. Talajtan és természetes növényzet 

1.1.2.1. Talajtani jellemzők 

A vizsgált terület 34%-át réti talajok borítják. Az alföldi mészlepedékes csernozjom és a 

szolonyeces réti talajok a teljes terület több mint felét teszik ki együttesen. A réti öntéstalajok 

közel 9%-os területi részesedése még jelentős. A mélyben sós réti csernozjomok területi 

részesedése viszont már nem éri el az 5%-ot (5. táblázat, 6. ábra). 

 
5. táblázat. Gyomaendrőd vizsgálati terület talajtípusainak  

százalékos megoszlása csökkenő sorrendben 

Talajtípus 

kódja 
Talajtípus Terület (km2) % 

25 Réti talajok 68,61 34,31 

14 
Alföldi mészlepedékes 

csernozjom 
57,4 

28,7 

24 Szolonyeces réti talajok 49,76 24,88 

26 Réti öntéstalajok 17,98 8,98 

17 
Mélyben sós réti 

csernozjomok 
6,25 

3,13 

Összesen 200 100 

 

A gyengén savanyú réti talajok (25) löszön kialakult változatai termékenyebbek, iszapos 

homokon közepes termékenységűek; ez alapján szántók, rétek, legelők, gyepterületek és 

erdők, ligeterdők. 2–3% szerves anyagot tartalmaznak. Savanyú kémhatásuk meszezéssel 

javítható. 

Löszös talajképző üledéken, közvetett vízhatás alatt alföldi mészlepedékes csernozjom (14) 

fejlődött ki, mely igen kedvező termékenységű, szántónak, illetve erdőterületeknek alkalmas. 

Ahol homokosabb az üledék, kedvezőtlenebb a termékenység és a vízgazdálkodás, ott gyep-

területekként hasznosul. A főleg kunhalmokon, elhagyott folyóhátakon kialakult alföldi mész-

lepedékes csernozjom 4% humusztartalmú is lehet. 

A Körös menti-síkon az elhagyott folyómedreket, holtágakat 5–10% karbonáttartalmú 

lösziszapos–agyagos alluviális üledékek fedik. Az itt kialakult szolonyeces réti talaj (24) és 

egyéb szikes talajtípusok kémiai talajjavítás után a mezőgazdaság számára hasznosíthatók, 

mert a sóakkumuláció maximumának a talaj mélyebb rétegei felé mozdításával a talaj termé-

kenysége javul. A szolonyeces réti talajok (24) gyenge termékenységű szikes legelők. A 

főként löszös üledéken kialakult szikesek a Kárpát-medence kiemelkedő természeti értékei 

talajtani érdekességük, élőviláguk miatt. 

A Körös allúviumán réti öntéstalajok (26) alakultak ki, melyek vályog, agyagos vályog 

mechanikai összetételűek, szénsavas meszet nem tartalmaznak. Kémhatásuk gyengén sava-

nyú. A vízzel időszakosan elöntött területeken a mezőgazdasági művelés nyári gátakkal védett 

területeken zajlik. 1–2% szerves anyagot tartalmaznak. Zömmel rétként, 40%-ban szántóként, 

20%-ban ligeterdőként hasznosítják őket. 
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6. ábra.. Talajtípusok Gyomaendrőd vizsgálati területen (VKGA 2009) 

1.1.2.2. Talajérzékenység 

A bányászati koncessziós munkálatokkal (=hatások) szemben mutatott talajérzékenységet 

térképen ábrázoltuk. A 15 hatás a következő volt: anaerob viszonyok, biogén oldódás, hő- 

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

omlás, savasodás, talajdegradáció, felületi talajlehordódás, vonalas talajlehordódás, talajvíz-

szint-emelkedés, tömörödés, vízzárás. A vonatkozó adatokat, térképi forrásokat úgy 

válogattuk össze, hogy azok alkalmasak legyenek a talajokat veszélyeztető hatások 

értékelésére (MARSI, SZENTPÉTERY 2013). Az agrotopográfiai adatbázis (VKGA 2009) kilenc 

tematikus szintje közül közvetlenül hetet vontunk be a felszíni hatásokat értékelő adatok közé 

és kilenc érzékenységi kategóriát különítettünk el úgy, hogy veszélyeztetettségi pontérték 

szerint három fő csoportot és azokon belül három-három alcsoportot képeztünk. 

A 7. ábra a vizsgált terület fentiek szerint meghatározott talajérzékenységét ábrázolja. 

 

 
7. ábra. Gyomaendrőd vizsgálati terület koncessziós tevékenységgel  

szembeni talajérzékenység térképe 

(MARSI, SZENTPÉTERY 2013). 
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A vizsgált terület a talajérzékenység szempontjából kb. 40–60%-ban tartozik az erősen és a 

közepesen veszélyeztetett besorolású területek közé.  

A terület délnyugati fele az erősen veszélyeztetett főkategóriába tartozik. Az alföldi 

mészlepedékes csernozjom (14) és a mélyben sós réti csernozjomok (17) borítják itt a felszínt. 

Ezen belül is Gyomaendrőd környékén a mélyben sós réti csernozjomok (17) a leg-

érzékenyebb talajtípust képviselik. Ez a talajtípus csaknem minden vizsgált paraméter válto-

zására (különös tekintettel a másodlagos szikesedés veszélyére) igen érzékenyen reagál, ezért 

ez a terület az erősen veszélyeztetett főcsoport legérzékenyebb zónájába tartozik. E főcsoport 

közepesen és kevésbé érzékeny csoportjába az alföldi mészlepedékes csernozjommal (14) 

fedett területek tartoznak. A talajérzékenység szempontjából közepesen veszélyeztetettnek 

számítanak a réti talajokkal (25), réti öntéstalajokkal (26) és a szolonyeces réti talajokkal (24) 

fedett területek (2. ábra). 

Talajvédelemre az egész vizsgálati területen fokozott, délnyugaton kiemelt figyelmet kell 

fordítani. 

 

1.1.2.3. A vizsgálati terület természetes növényzete 

A terület nagyrészt erdőssztyepp–löszsztyepp táj, ahol az emberi tevékenység a természet 

közeli vegetációt jelentősen visszaszorította. Jelenleg nagyrészt szántóföldek és lakott terü-

letek borítják. A kis kiterjedésű erdők túlnyomó többsége nemesnyár- és akácültetvény. Az 

ártereken ecsetpázsitos kaszálórétek és puhafás ligeterdők maradtak fenn. 

Békési-sík (DNy-i terület) 

A Békési-sík potenciális erdőssztyep–löszsztyep táj, azonban az évezredes emberi tevé-

kenység során a természet közeli vegetáció szinte teljesen eltűnt. A terület mintegy 95%-át 

szántóföldek és lakott területek borítják. A kis kiterjedésű erdők túlnyomó többsége nemes-

nyár- és akácültetvény.  

Körös menti sík (ÉK-i terület) 

Növényzeti szempontból nem egységes a kistáj. A Sebes- és a Hármas-Köröstől É-ra eső 

felének vegetációja hasonló a Békési-síkhoz: potenciális erdőssztyep, ahol az emberi tevé-

kenység a természet közeli vegetációt jelentősen visszaszorította. Az ártereken ecsetpázsitos 

kaszálórétek és puhafás ligeterdők maradtak fenn. Az erdők döntő része nemesnyár-ültetvény. 

Kis kiterjedésben szikes gyepeket is megfigyelhetünk.  

 

Az erdőterületek jellemzése 

Az erdők kiterjedése csekély (5,3%), főként a Körös mentén, ill. attól É-ra foltokban for-

dulnak elő. A kis kiterjedésű erdők túlnyomó többsége nemesnyár- és akácültetvény. A Körös 

mentén kiváló termőhelyi adottságú erdőket találunk (8. ábra). 

Tulajdonforma tekintetében az állami tulajdon a legnagyobb arányú. Az erdők nagy része a 

Körös–Maros Nemzeti Park területén található. Magántulajdonú és közösségi tulajdonú erdők 

is előfordulnak, számuk nem jelentős. Elsődleges rendeltetés szempontjából az erdők egyrészt 

gazdasági (Köröstől É-ra), másrészt a Körös mentén található erdő áradások esetén védelmi 

szerepet lát el. Jelentős még az egyéb kategóriába tartozó erdők aránya (K-en). A közjóléti 

kategóriába tartozó erdő aránya elenyésző (8. ábra). Tűzveszélyességi szempontból a kis 

mértékben tűzveszélyes kategória a legnagyobb területi arányú. A közepes mértékben 

tűzveszélyes erdő alig fordul elő, nagymértékben tűzveszélyes kategória elenyésző számban 

található (forrás: http://erdoterkep.nebih.gov.hu). 

http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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8. ábra. A vizsgálati terület erdői elsődleges 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. Gyomaendrőd vizsgálati terület területhasználatának adatai  

CORINE (2009) alapján 

Kód Leírás Terület (km2) % 

112 Lakott területek 9,28 4,64 

121 
Ipari, kereskedelmi területek, közle-

kedési hálózat 
0,56 0,28 

132 
Bányák, lerakóhelyek, építési mun-

kahelyek 
0,39 0,2 

142 
Mesterséges, nem mezőgazdasági 

zöldterületek 
1,7 0,85 

211 Szántóföldek 159,2 79,58 

231 Legelők 8,74 4,37 

242 Mezőgazdasági területek 8,81 4,41 

311 Erdők 10,6 5,3 

324 Cserjés és/vagy lágyszárú növényzet 0,25 0,13 

511 Kontinentális vizek 0,47 0,24 

Összesen 100 
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1.1.4. Természetvédelem 

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

természet védelméhez főződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a 

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

intézkedések során figyelembe kell venni.” Az 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) pontja értel-

mében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes 

élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, 

biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni.  

A nemzeti parkok területét – a nemzetközi előírásokkal összhangban az illetékes miniszter 

által meghatározott elvek szerint (134/2013. [XII. 29.] VM rendelet) – természeti övezetbe, 

természetkímélő hasznosítás övezetébe és szolgáltató övezetbe kell besorolni (2013. évi CCL. 

törvény 25. §). Az egyes övezetekben eltérő szintű korlátozások érvényesek. Ezt az övezeti 

besorolást a nemzeti parkok többsége 2017-ig még nem véglegesítette. A 275/2004. (X. 8.) 

kormányrendelet, az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek-

ről, kimondja, hogy terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt vizsgálni 

kell a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természet-

védelmi helyzetére gyakorolt hatásait.  

A bányászati tevékenységek kedvezőtlen 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 előforduló 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 jelölő fajok és élőhelyek 

védett, illetve Natura 2000 területeken kívül eső előfordulásaira is. Ritka és veszélyeztetett 

fajok esetében akár kisebb vagy időszakos zavaró hatásoknak is komoly következményei 

lehetnek állományaik hosszú távú fennmaradása szempontjából. Mindemellett az adott 

bányakoncessziós területen „ex lege” védett értékek (lápok, kunhalmok), illetve védelem alatt 

nem álló egyedi tájértékek is előfordulhatnak, amelyeket kiemelten kell kezelni a várható 

hatások becslése során. A vizsgálati területen található védett területek és értékek 

elhelyezkedését az 1. melléklet mutatja. 

A vizsgált területen természetvédelmi terület található (5,1%). A Natura 2000-es területek 

a különleges vagy kiemelt jelentőségű természet megőrzési terület (SAC) kategóriába tar-

toznak (10%). Különleges madárvédelmi terület (SPA) nincs a vizsgálati területen. A Nemzeti 

Ökológiai Hálózat elemei közül a magterület hiányzik, az ökológiai folyosó kategória 

(17,6%), míg puffer terület (0,95%), összesen 18,55%-ot fed le ez a védelmi kategória a 

területből. 

Az egyes védett kategóriák átfednek egymással! 

1.1.4.1. Természetvédelmi területek 

Körös-Maros Nemzeti Park 

A Nemzeti Park Igazgatóság működési területe  800 000 hektár. Különböző sajátosságú 

tájakon változatos, természeti értékekben gazdag területek maradtak fent. A mezőgazdaság 

fejlődése következtében napjainkra kimagasló természetvédelmi feladatot jelent a megmaradt 

természetes növénytársulások, elsősorban a löszgyepek védelme. A Körösök vidékén, a 

Békési-sík területein nagy kiterjedésű szikes puszták, erdőspuszta- és mocsármaradványok, 

kaszálók és ligeterdők maradtak fenn. Egyes növény- és állatfajok Magyarországon egyedül 

itt tenyésznek vagy állományuk jelentős része a Nemzeti Park területén található. A 

növényvilágból ilyen a bókoló zsálya, a volgamenti hérics. Szintén e táj egyedülálló 
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természeti képéhez tartozik az ősszel tömegesen nyíló vetővirág. A növények mellett az 

állatok közül is nem egy ritkaság található. A túzok magyarországi legéletképesebb 

populációja Békés megye északi részén él. Az 1. melléklet mutatja a Körös-Maros Nemzeti 

Park helyzetét. 

Érintett település: Csárdaszállás, Gyomaendrőd. 

1.1.4.2. Egyéb, országos védettségű területek 

Az ökológiai hálózat övezeteire vonatkozó általános irányelveknek megfelelően az öko-

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

hetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a 

természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető. Magas építmények (10 méternél 

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

hozzájárulásával engedélyezhető. Az ökológiai hálózat mezőgazdasági művelés alatt álló 

területein csak környezetkímélő extenzív gazdálkodás folytatható. Az övezetek területén 

művelésiág-változtatás – művelés alóli kivonás és a művelés alól kivett terület újra-

hasznosítása – a termőföld védelméről szóló, 2007. évi CXXIX. törvény 10. § (1) bekezdése 

alapján csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges. A puffer területeken a földtani 

kutatáshoz, tájrendezéshez és bányászati termeléshez kapcsolódó államigazgatási eljárá-

sokban a természetvédelmi hatóság szakhatósági bevonása szükséges. 

Magterület nincs a gyomaendrődi kutatási területen (1. melléklet). 

Az ökológiai folyosó kategória a Köröst kíséri, de megtalálható Köröstarcsától ÉNy-ra és 

foltokban D-re is.  

A puffer terület a terület É-i, középső részén, a Köröstől É-ra található. 

 

Natura 2000 területek  

A Gyomaendrőd vizsgálati területre eső Natura 2000-es különleges vagy kiemelt jelentő-

ségű természet megőrzési területek (SAC): Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (HUKM20012), 

Hármas-Körös (HUKM20017), Sebes-Körös (HUKM20016). 

Különleges madárvédelmi terület (SPA) és Ramsari terület nincs a kutatási területen. 

 

Halas vizek 

A Hármas-Körös dévéres típusú halas víz, besorolása KV3. 

 

„Ex lege” védett természeti terület  

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

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

védett természeti értékek. A vizsgált koncessziós területen „ex lege” védett kunhalomból 18 

található. Földvár nincs a vizsgálati területen (1. melléklet). 

 

FAVÖKO 

Felszín alatti vizektől függő ökoszisztémák (FAVÖKO) a következő víztestekhez kap-

csolódnak (zárójelben a védett terület típusa van feltüntetve): Körös-vidék, Sárrét sekély 

porózus (Natura 2000 SAC, Nemzeti Park). 
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1.1.4.2. Helyi jelentőségű védett természeti területek 

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a 

fővárosi – önkormányzat által, rendeletben védetté nyilvánított természeti területeket. 

Védelmi kategóriájukat tekintve lehetnek természetvédelmi területek (TT) vagy természeti 

emlékek (TE) is (7. táblázat). (Forrás: http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl). 

 
7. táblázat. Helyi jelentőségű védett természeti területek Gyomaendrőd vizsgálati területen. 

Név 
Törzskönyvi 

szám 
Megye Település 

Védelmi 

kategória 

Kiter-
jedése 

(ha) 

Ebből 
fokozottan 

védett (ha) 

Hatályba 

lépés éve 

Endrődi-

népliget 
3/90/TT/93 Békés Gyomaendrőd TT 2,02 0 1993 

Erzsébet-liget 3/20/TT/89 Békés Gyomaendrőd TT 4,8 0 1989 

Gyomaendrődi-

hársfasor 
3/89/TE/93 Békés Gyomaendrőd TE 0 0 1993 

Gyomaendrődi 

középiskola 

udvarán álló 

kocsányos tölgy 

3/197/TE/03 Békés Gyomaendrőd TE 0 0 2003 

Gyomaendrődi 

Liget Fürdő 

mellett álló 

kocsányos tölgy 

3/198/TE/03 Békés Gyomaendrőd TE 0 0 2003 

Gyomaendrőd, 

Kner Imre 

Gimnázium 

idős faállo-

mánya (Hősök 

útja 46.) 

3/240/TE/08 Békés Gyomaendrőd TE 0 0 2008 

Református 

templomkert 

piramis tölgyfái 

3/32/TE/89 Békés Gyomaendrőd TE 0 0 1989 

Torzsási-holtág 

szelíd-

gesztenyefái 

3/76/TE/89 Békés Gyomaendrőd TE 0 0 1989 

Gulya-legelő 

ősgyep 
3/87/TT/92 Békés Körösladány TT 237,51 0 1992 

 

Érzékeny természeti területek (ÉTT) 

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról a 2/2002. (I. 23.) KöM-FVM 

együttes rendelet rendelkezik. Az érzékeny természeti területek (ÉTT) célja a természeti 

(ökológiai) szempontból érzékeny földrészleteken olyan természetkímélő gazdálkodási mó-

dok megőrzése, fenntartása, további földrészletek kijelölése, amelyek támogatással ösztön-

zött, önként vállalt korlátozások révén biztosítják az élőhelyek védelmét, a biológiai sokféle-

ség, a tájképi és kultúrtörténeti értékek összehangolt megőrzését. Az érzékeny természeti 

területek (ÉTT) kijelölése az alábbi kategóriákban történik:  

— kiemelten fontos ÉTT: azok a területek, ahol nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő 

természeti, táji és kultúrtörténeti értékek fordulnak elő, amelyek fennmaradása középtávon 

(5–10 év) is kétséges a természetkímélő gazdálkodás támogatása nélkül;  

— fontos ÉTT: ahol országos viszonylatban jelentős természeti, táji és kultúrtörténeti értékek 

fordulnak elő, amelyek fennmaradása vagy állapotának javítása érdekében a természet-

kímélő gazdálkodás támogatása szükséges;  

— tervezett ÉTT: ahol jelentős az extenzív mezőgazdasági hasznosítású földrészleteken talál-

ható élőhelyek száma, de a természeti, táji és kultúrtörténeti értékek jelentősége kisebb, 

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=pl
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illetve olyan területek, ahol az extenzív gazdálkodás ösztönzésével és támogatásával a 

terület természeti értéke növelhető, a környezet állapota javítható.  

 

Fontos ÉTT-ek térségei: 

Vésztő–Szeghalom környéke  

A terület kategóriája: fontos ÉTT. Az érintett települések: Körösladány, Köröstarcsa. 

 

A területen kiemelten fontos ÉTT és tervezett ÉTT nem található. 
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1.2. Gyomaendrőd vizsgálati terület földtana 

1.2.1. A terület geológiai és geofizikai megkutatottsága 

1.2.1.1. Szénhidrogén-kutatás 

A területen korábban is folyt szénhidrogén-kutatás (MBFSZ Jelentéstár). A már vissza-

adott területek neveit és fontosabb dokumentációit a 8. táblázat és a 9. táblázat adja meg (9. 

ábra). 

 

 
 

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

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

1.2.1.2. Szakirodalom, jelentések 

Áttekintettük a vizsgálati területről potenciálisan rendelkezésre álló földtani, geofizikai, 

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

(MÁFGBA). A fontosabb jelentéseket a 9. táblázat listázza. 
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8. táblázat. A fontosabb korábbi szénhidrogén-kutatási területek a vizsgálati területre és 5 km-es környezetére 

Név Időszak  
(Kezdet és megszűnés) Engedélyes Zárójelentés, fontosabb 

dokumentáció az MÁFGBA–ban Megjegyzés 

Gyomaendrőd–Tarhos–Gyulavári – 

szénhidrogén 

2000–2012 

Horizont T.23309 TD 
a vizsgálati területet 

lefedi 

Békéscsaba 129. – szénhidrogén 

2002–2012 
MOL T.22783 

a vizsgálati terület K-i 

része 

Körösladány 15. - szénhidrogén 

–1997 
MOL T.20128 

a vizsgálati terület K-i 

része 

Kondoros 13. – szénhidrogén 

1992–1998 
MOL T.20126 

a vizsgálati terület Ny-i 

része 

Gádoros 96. – szénhidrogén 

1998–2002 
MOL T.20617 

csatlakozó terület DNy-

on 

Körös – szénhidrogén 

2010–2019 

O&GD Central Kft. 

RAG Hungary Central 

Kft. 

folyamatban csatlakozó terület Ny-on 

Endrőd-Észak – szénhidrogén 

-1997 
MOL T.19174 

csatlakozó terület ÉNy-

on 

Szolnok – szénhidrogén 

1999–2010 
RAG, POGO, Toreador SZBK.3255 csatlakozó terület Ny-on 

Túrkeve-Vésztő – szénhidrogén 

1999–2012 
Horizont T.22498 csatlakozó terület É-on 

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

MBFH adattári 

szám Szerzők, évszám Jelentés címe Engedélyes 

A vizsgálati területet érintő korábbi szénhidrogén–kutatások fontosabb jelentései 

T.23309 TD Pudleiner Éva, Járai Zoltán, Szabó 
Levente 2013 

Kutatási zárójelentés a Gyomaendrőd-Tarhos-Gyulavári kutatási 

területekre (Gyula HHE-Gyulavári-1/B fúrás, Gyulavári 2D 

(HHE-GYU-1-4, HHE-GYU-5-10 vonalak), Vésztő 3D) (1 CD)   

Magyar 

Horizont 

Energia Kft. 

T.22783 

Balázs Ernőné, Eszes Illésné, 

Juhász Györgyi, Papp Katalin; 

Szentgyörgyi Károlyné, Gyergyói 
László, Zsuppán Gyula,; Bárány 

Ágnes, Kormos László, Vida 

Erzsébet et al. 2013 

Zárójelentés a 129. Békéscsaba területen végzett szénhidrogén-
kutatási tevékenységről. MOL Nyrt. 

T.20128 

Szentgyörgyi Károlyné, Bodor 

Éva, Kiss Bertalan, Szalainé; 

Bánlaki Emília, Kormos László, 
Tirpák István, Vargáné Tóth; Ilona, 

Tóth József, Bujdosó Imre, Gajdos 

István et al. 1997 

Zárójelentés a 15. Körösladány és környéke területen végzett 

szénhidrogénkutatási tevékenységről (Köröstarcsa–Körösladány 

kutatási terület) 
MOL Rt. 

T.20126 

Szentgyörgyi Károlyné, Erdei 
Malgorzata, S. Bodor Éva,; 

Szalainé Bánlaki Emília, Balázs 

Ernőné, Bujdosó Imre,; Gajdos 
István, Nagy Györgyné, Soós 

Sándor 1997 

Zárójelentés a 13. Kondoros és környéke területen végzett 
szénhidrogénkutatási tevékenységről (Gyoma–Örménykút-

Kondoros kutatási terület) 
MOL Rt. 

A vizsgálati terület környezetébe eső korábbi szénhidrogén–kutatások fontosabb jelentései 

T.20617 

Kiss Károly, Sőreg Viktor, Balázs 
Ernőné, Bujdosó Imre,; 

Szentgyörgyi Károlyné, Tatár 

Andrásné, Tóth Lajosné,; Tóthné 
Medvei Zsuzsa, Vadász Györgyné, 

Nagy Györgyné 2002 

Zárójelentés a 96. Gádoros kutatási területen végzett szénhid-

rogénkutatási tevékenységről. MOL Rt. 

T.22480 Lemberkovics Viktor, Csík Zoltán 

2012 

RAG Hungary Central Kft. 2011. évi jelentés a bányavállalkozó 
Körös kutatási területen végzett szénhidrogén-kutatási tevékeny-

ségéről. (+ Határozat, Mezőtúr-V. bányatelek) 

RAG 

Hungary Kft. 

T.19174 Pap Sándor, Nagy Menyhértné 

1997 
Zárójelentés a 11. Endrőd-Észak területen végzett 

szénhidrogénkutatási tevékenységről (Gyomaendrőd) MOL Rt. 

SZBK.3255 

Gyarmati János, Lemberkovics 

Viktor, Csík Zoltán,  John Gilboux, 

Kisfürjesi Dénes, Lőrincz Katalin,  
Matthew W.Dahan, Scott W. Amos 

2009 

Kutatási zárójelentés. A. rész a Szolnok, B. rész a Tompa kuta-
tási területen elvégzett kőolaj-és földgázkutatási műveletek, és 

azok eredményeiről. Készletszámítási jelentés Balotaszállás-Mély-

föld földgázmező. Műszaki leírás bányatelek alapítási kérelemhez 

Toreador 

Hungary Kft. 
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MBFH adattári 

szám Szerzők, évszám Jelentés címe Engedélyes 

T.22498 
Járai Zoltán, Szabó Levente, 
Pudleiner Éva, Varga Gábor 2011, 

2012 

Kutatási zárójelentés a Túrkeve–Vésztő szénhidrogén kutatási 

területekre. Kiegészítés a Túrkeve–Vésztő kutatási területen vég-
zett szénhidrogén kutatási zárójelentéshez (2012). Kutatási záró-

jelentés a Túrkeve kutatási területre. Kutatási zárójelentés a 

Vésztő kutatási területre (+2 CD) 

Magyar 
Horizont 

Energia Kft. 

 

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

(MÁFGBA) a területről rendelkezésre álló jelentéseket (MBFSZ Jelentéstár, MBFSZ 

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

rogén-kutatás, geotermia mélykutatás, illetve az érzékenység–terhelhetőség vizsgálatokhoz 

kapcsolódó anyagok külön táblázatba gyűjtöttük feltételezhető fontosságuk szerint minősítve 

(4. függelék, 5. függelék). A minősítés jobbára csak a Jelentéstári nyilvántartásban 

rendelkezésre álló adatok alapján történt. 

1.2.1.3. Fúrások 

Áttekintettük a területre eső fúrásokat (MBFSZ Fúrás nyilvántartás, GeoBank, MFA, 

Kútkataszter). 

Az MBFSZ fúrási adatbázisa alapján a vizsgálati területen 25 db 500 méteres mélységet 

elérő fúrás ismert (GeoBank, 10. táblázat, 8. melléklet), az ismert rétegsorú fúrások közül a 

prekainozoos aljzatot 3 db fúrás érte el (11. táblázat). 

 
10. táblázat. A vizsgálati terület 500 méteres mélységet elérő fúrásai (GeoBank) 

Frs–
id+ Település Fúrás EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(m) 
Mélység 

(m) Dátum 

31699 Csárdaszállás B–1 793710 170699 85,79 530 1951 
31701 Csárdaszállás K–3 791948 171353 87,22 542,8 1956 
50847 Gyomaendrőd B–4 785816 178834  884 1955 
50848 Gyomaendrőd B–4/a 785816 178834 87,55 1166 1958 
50865 Gyomaendrőd B–20 785968 177385  508 1930 
50985 Gyomaendrőd K–23/a 783512 171398 85,71 500 1967 
85029 Köröstarcsa B–9 801167 172154  504 1929 

268305 Gyomaendrőd B–129 786308,4 178586,9 83,77 1125 2004 
280785 Gyoma Gyoma–1 784954 173368 89 3500  

280786 Gyoma B4/A 785873 178851 87 1166  

280791 Gyoma K57 785200 176600 84 502  

280792 Gyoma K67 787000 179700 85 670  

50841 Gyoma Gyo–1 784954 173497,7 84,77 3500 1969 
50842 Gyoma Gyo–2 787910 179546 85,63 3155 1980 
50903 Gyomaendrőd K–57 785248 176602 84,81 502 1964 
50905 Gyomaendrőd B–59 786771 178816  500 1966 
50910 Gyomaendrőd K–64 783878 177871 84,17 605 1970 
50913 Gyomaendrőd K–67 787006 179648 85,33 670 1972 
50918 Gyomaendrőd K–72 784120 177518 84,14 503 1975 
50938 Gyomaendrőd K–92 786696,3 175121,5 84,72 546 1984 
84938 Körösladány K–46 796276 179514 84,47 502,2 1961 
84940 Körösladány K–48 796173 179078 84,58 615 1964 
85019 Köröstarcsa Köt–1 801110,1 178954,1 85,04 3600 1980 
85038 Köröstarcsa B–18 800237 172486 84,65 510,4 1960 
85043 Köröstarcsa B–23 800105 172488 83,61 652,7 1969 

       +Frs–id – egyedi fúrásazonosító 
 

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

Frs–id+ Település Fúrás EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(m) 

Mélység 
(m) Dátum 

50841 Gyoma Gyo–1 784954,03 173497,67 84,77 3500 1969 
50842 Gyoma Gyo–2 787909,99 179546,01 85,63 3155 1980 
85019 Köröstarcsa Köt–1 801110,1 178954,07 85,04 3600 1980 

       +Frs–id – egyedi fúrásazonosító 
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Az MBFSZ szénhidrogén-kutatófúrás-nyilvántartása szerint nem esik fúrás a vizsgálati 

területre (12. táblázat, 6. melléklet).  
 

12. táblázat. Az MBFSZ szénhidrogén-kutatófúrás-nyilvántartása szerint a területre eső fúrások  

Település MBFH 
azonosító 

EOV Y 
(m) 

EOV X 
(m) 

Z 
(mBf) 

Mélység 
(m) Dátum MBFSZ 

dokumentáció+ 
Helyzet

* I** 

Gyoma Gyoma–1 784953,9 173497,9 84,09 3500 1969 262/9mf K2 Gy M 
Gyoma Gyoma–2 787909,8 179546,2 84,95 3155 1980 K2 Gy M 
Köröstarcsa Köt–1 801109,8 178954,5 84,36 3600 1980 K2 Gy M 

   +MBFSZ dokumentáció: az MBFSZ adattárban (MÁFGBA) található dokumentáció jele. 
   *Helyzet: Gy – Gyomaendrőd koncesszióra javasolt terület, BT – hatályos szénhidrogén–bányatelken. 
**I: indikáció: I – indikáció, M – meddő.  

1.2.1.4. Geofizikai mérések 

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

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

geoelektromos (VESZ), gravitációs és mágneses mérések érdemlegesek. 

A felmértségi adatok az MBFSZ geofizikai felmértségi/megkutatottsági adatbázisaiból 

származnak (2012–2018). 

A geofizikai felmértséget a 7. és 8. melléklet mutatja be, számszerűen az 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 

Gyoma- 

endrőd [db] 
[területi 
fedettség 

km2] 
[db] 

[területi 
fedettség 

km2] 
[db] 

 

200 km2 25 3 0 
1 73 20,3 988 97 0 0 54 6 0 

 

 

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 

Gyoma- 
endrőd [db/km2] 

[területi 

fedettség 

%] 
[db/km2] 

[területi 

fedettség 

%] 
[db/km2] 

200 km2 0,125 0,015 0,005 
0 0,365 10,15 4,94 0,485 0 0 0,27 0,03 0 

 

A terület mindössze 10% fedi csak 3D szeizmikus mérés (14. táblázat, 7. melléklet). 

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

Területnév Dátum Megrendelő Kapcsolódó jelentés 
adattári száma Megjegyzés 

Túrkeve 2005 MHE Kft. T.22112, T.21364 
adatgyűjtés, feldolgozás DLT-IV 

 

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

kissé egyenetlen, a terület középső részén ritkább a hálózat, a terület szeizmikusan közepesen 

megkutatott. A területet érintő 2D szeizmikus vonalak alapadatait a 15. táblázat listázza. A 

vizsgálati területre eső összes 2D szelvényhossza 401,48 km. A MÁFGBA
1
-ban digitális 

                                                 
1
  MÁFGBA: Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 
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formában elérhető adatformákról e táblázat utolsó oszlopa tájékoztat (2D. táblázatban „SEG-

Y fájl elérhető” bejegyzés, illetve adattári azonosító). 

 
15. táblázat. A vizsgálati területet érintő 2D szeizmikus  

szelvények 

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

OK–26 1995 745 SEG–Y fájl elérhető 

OK–27 1995 6529 SEG–Y fájl elérhető 

OK–28 1995 10228 SEG–Y fájl elérhető 

OK–29 1995 7783 SEG–Y fájl elérhető 

OK–31 1995 6701 SEG–Y fájl elérhető 

OK–32 1995 9014 SEG–Y fájl elérhető 

OK–33 1995 11278 SEG–Y fájl elérhető 

FU–151 1991 10987 SEG–Y fájl elérhető 

FU–152 1991 11018 SEG–Y fájl elérhető 

FU–159 1991 8811 SEG–Y fájl elérhető 

FU–160 1991 2238 SEG–Y fájl elérhető 

XGYE–1 1991 6869 SEG–Y fájl elérhető 

XGYE–2 1991 8103 SEG–Y fájl elérhető 

FU–139 1990 10174 SEG–Y fájl elérhető 

FU–140 1990 9881 SEG–Y fájl elérhető 

FU–141 1990 1716 SEG–Y fájl elérhető 

FU–143 1990 28 SEG–Y fájl elérhető 

FU–148 1990 4576 SEG–Y fájl elérhető 

FU–149 1990 9318 SEG–Y fájl elérhető 

FU–150 1990 9645 SEG–Y fájl elérhető 

FU–158 1990 11383 SEG–Y fájl elérhető 

XPGT–1 1990 13028   

OK–7 1989 4732 SEG–Y fájl elérhető 

OK–8 1989 3681 SEG–Y fájl elérhető 

OK–9 1989 9817 SEG–Y fájl elérhető 

OK–10 1989 10503 SEG–Y fájl elérhető 

OK–11 1989 9756 SEG–Y fájl elérhető 

OK–12 1989 6406 SEG–Y fájl elérhető 

OK–15 1989 404 SEG–Y fájl elérhető 

OK–16 1989 4882 SEG–Y fájl elérhető 

OK–17 1989 8502 SEG–Y fájl elérhető 

OK–18 1989 14966 SEG–Y fájl elérhető 

XPGT–1/89 1989 13035   

DV–21 1987 1932   

GYU–68 1987 4419 SEG–Y fájl elérhető 

XPGT–1/87 1987 157 SEG–Y fájl elérhető 

FU–130 1986 681 SEG–Y fájl elérhető 

GYU–50 1985 3433 SEG–Y fájl elérhető 

GYU–51 1985 940 SEG–Y fájl elérhető 

ENG–40 1984 420 SEG–Y fájl elérhető 

GYU–30 1984 4517 SEG–Y fájl elérhető 

GYU–33 1984 4487   

GYU–36 1984 1500 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–7 1982 1108 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–13 1982 2164   

DVG–15 1982 1989 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–17 1982 5537 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–18 1982 2977 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–23 1982 1659   

DVG–25 1982 1501 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–26 1982 3998   

DVG–28 1982 4866 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–32 1982 6907 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–36 1982 6922   

DVG–21 1981 1991 SEG–Y fájl elérhető 

DVG–29 1981 1415   

DVG–34 1981 643   

OK–4 1980 965 SEG–Y fájl elérhető 

OK–5 1979 5283 SEG–Y fájl elérhető 

FU–78 1978 10595   

FU–81 1978 2329 SEG–Y fájl elérhető 

FU–82 1978 4359 SEG–Y fájl elérhető 

FU–83 1978 4485   
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Szelvény Dátum Hossz* (m) Adattári szám, tartalom, 

adat elérhetőség 
FU–84 1978 4311   

FU–56/A 1977 112   

FU–57/A 1977 1744 SEG–Y fájl elérhető 

FU–66 1977 15934 SEG–Y fájl elérhető 

EN–20 1976 939   

FU–56 1976 2890   

FU–57 1976 3950   

FU–63 1976 5701   

FU–64 1976 6273   

FU–65 1976 8710 SEG–Y fájl elérhető 

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

A vizsgálati területen 3 fúrás (mind 3 mélysége eléri az 1000 métert) mélyfúrás-geofizikai 

mérés adata érhető el digitális formában az MBFSZ Mélyfúrás-geofizikai Adatbázisában (16. 

táblázat). 

 
16. táblázat. Digitális formában jelenleg elérhető mélyfúrás–geofizikai mérések a vizsgálati területen és az 5 km-

es környezetében (MBFSZ Mélyfúrás–geofizikai Adatbázis) 

Település Fúrás 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) 
Mélység 

(m) 
Log 
szám 

Dátum 
Terület 

+ 

Köröstarcsa KOT–1 801110 178954 85,1 3600 9   1 

Endrőd Endrod–15 786698 179453 87 2735 8 1975 1 

Gyoma Gyo–1 784954,1 173367,8 84,77 3500 7   1 

Örménykút Ormenykut–I 782660,8 169898,7 85,8 4153 10 1984 2 

Hunya Hunya–1 788044,1 167313,5 88,09 3971 6 1972 2 

Endrőd En–8 779497,3 179040,4 84,71 2659 7   2 

Endrőd En–E-6 778962,1 184579,2 84,18 3035 9 1986 2 

 

A vizsgálati területen 1 szeizmokarotázs mérést végeztek, az 5 km-es környezetben 2 VSP, 

illetve 5 szeizmokarotázs mérés található (17. táblázat, a MÁFGBA-ban az elérhető doku-

mentációt az Adattári azonosító oszlop jelzi). 

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

Fúrás Jel Mérés-

típus* 
EOV Y 

(m) 
EOV X 

(m) 
Z 

(mBf) Dátum Adattári  
azonosító 

Terület 
+ 

Gyoma–2 GYO–2 SZK 787909,7 179546,2 85,6   1 
Dévaványa–2 DÉVA–2 SZK 790674,3 182447,9 85,8   2 
Endrőd–1 EN–1 SZK 777882,4 179813 85,8   2 
Gyoma–2 GYO–2 SZK 787909,7 179546,2 85,6   2 
Köröstarcsa–3 KÖT–3 VSP 805424,9 178750,7 0 1990  2 
Köröstarcsa–I KÖT–I SZK 803652,4 177127,1 85,8   2 
Örménykút–I ÖRM–I VSP 782660,7 169898,8 84,4 1984  2 
Örménykút–I ÖRM–I SZK 782660,7 169898,8 84,4 1984  2 

       *Méréstípus: VSP – VSP, SZK – szeizmokarotázs, +Terület: 1 – a vizsgálati területen, 2 – az 5 km-es környezetben. 
 

6 magnetotellurikus (MT) mérés található a területen. 

A gravitációs mérések sűrűsége változó, a pontsűrűség nagyjából az országos átlagnak 

megfelelő (4,94 pont/km
2
). 

Nagy mélységű VESZ mérés (ABmax>4000 m) nem található a területen. 

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

tellurikus térképét NEMESI et al. (2001) mutatja be. 

 

1.2.2. A terület földtani viszonyai 

Gyomaendrőd vizsgálati terület földrajzi elhelyezkedését, és 5 km-rel kiterjesztett kör-

nyezetét a 10. ábra mutatja. Az ábrán a területen mélyült és földtani szempontból fontos 

fúrások, illetve az 500 métert meghaladó mélységű fúrások helye, valamint a későbbiekben 
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bemutatásra kerülő keresztszelvények nyomvonala is látható. A földtani viszonyok ismer-

tetése a vizsgálati területre és annak 5 km-rel kiterjesztett körzetére vonatkozik 

 
10. ábra. A Gyomaendrőd vizsgálati terület – vastag lila vonal - földrajzi helyzete, a földtani szempontból 

jelentős és az összes 500 méternél mélyebb fúrással, valamint a 14. ábra, 18. ábra. és 19. ábraákon bemutatott 

szelvények nyomvonalaival 

1.2.2.1. A terület nagyszerkezeti viszonyai, tektonikája 

Gyomaendrőd vizsgálati terület a prekainozoos medencealjzat tekintetében a Közép-

Magyarországi nagyszerkezeti vonaltól délre található, az európai lemezről származó Tiszai-

főegységrésze. Azon belül a Villány–Bihari-egység területére esik (11. ábra).  

A Tiszai-főegység takarós felépítésű. A három nagy takaróegység – a Mecsek–

Szolnoki-egység, a Villány–Bihari-egység és a Békési-egység – határai DNy–ÉK-i csapásúak, 

csakúgy, mint a Tiszai-főegység ÉNy-i határa. Mindhárom szerkezeti egység felépítésére 

kompressziós szerkezetek, redők és pikkelyek jellemzőek. A Villány–Bihari-egység a 

Villányi-hegység területén bukkan felszínre, amelynek szerkezete ÉÉNy-i vergenciájú, triász, 

jura és alsó-kréta képződményekből álló pikkelyek sorozatából épül fel. 

A Tiszai nagyszerkezeti egységhez tartozó terrénumok, ill. szubterrénumok a variszkuszi 

orogén fázis során egyesültek (CSÁSZÁR 2005). 330–350 millió éve a variszkuszi deformáció 

hatására Barrow-típusú, amfibolit fáciesű metamorfózis zajlott le (ÁRKAI et al. 1985, 

SZEDERKÉNYI 1998, SZEDERKÉNYI et al. 2012), majd 270–330 millió évvel ezelőtt a 

kisnyomású variszkuszi felfűtés gránitképződéshez vezetett. Az alpi orogenezis neoalpi fázisa 

idején a kompressziós, térrövidüléses szerkezetalakulás miatti feltolódások, takaróképződés, 

pikkelyeződés hatására alakult ki a Tiszai nagyszerkezeti egység DNy–ÉK-i irányú pásztás 

elrendeződése. Az Alföld medencealjzatának takarós szerkezetét a 12. ábra mutatja. 
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11. ábra. A magyarországi medencealjzat szerkezeti egységei, a vizsgálati terület helyzetének 

 feltüntetésével (HAAS et al. 2010 alapján) 

 

12. ábra. Az Alföld takarós felépítésű aljzata a PGT–1 mélyszeizmikus szelvényen (TARI  et al. 1999 nyomán) 

 

A Villány–Bihari-egység variszkuszi metamorf összlete a középső-kréta végén, ill. a késő-

kréta elején D, DK felől markáns kollízió nyomán takaróként rátolódott a Mecsek–Szolnoki-

egység mezozoos képződményeire. Ez az elsőrendű mezozoos takaróhatár a legjelentősebb, 

mélyfúrásokkal és szeizmikus szelvényekkel igazolt szerkezeti elem a területen, amely az 5 

km-es kiterjesztés ÉNy-i részén található (13. ábra). Itt a kisfokú metamorf mezozoos 

képződmények a szerkezeti öv endrődi tetőzónájában kibukkannak a metamorfitok alól.  
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13. ábra. A koncesszióra javasolt terület prekainozoos aljzatának földtani térképe a fontosabb lito-tektonikai 

egységek feltüntetésével, az aljzatot ért fontosabb fúrásokkal és az aljzat mélységének izovonalaival (tszf) 

(kivágat: HAAS et al. 2010) 

 

A terület aljzatában ÉNy-on a variszkuszi metamorfitok zónája húzódik, amely nagyjából 

NyDNy–KÉK-i csapású másodrendű kainozoos feltolódási vonal mentén érintkezik a tőle 

DK-re található mezozoos pásztával. A mezozoos pásztában nagyjából párhuzamosan, 

antiklinális jellegű szerkezeti helyzetben, ÉNy-ról DK felé haladva triász, jura és kréta 

képződmények következnek az aljzatban. Ez a mezozoos zóna a Villányi szerkezeti övnek az 

alpi metamorfózis által már nem szignifikánsan érintett zónáját képezi. A vizsgálati területen, 

és annak 5 km-es kiterjesztésében a Gyoma Gyo–1, az Örménykút Örm–I és a Köröstarcsa 

Köt–I mélyfúrások tárták fel. A másodrendű kainozoos tektonikai elemekkel határolt alsó-

triász folyóvízi és delta fáciesű sziliciklasztos képződmények felett helyenként (Gyoma Gyo–

1 és Köröstarcsa Köt–1 fúrásokban) középső-triász sekélytengeri sziliciklasztos és karbonátos 

képződmények települnek. DK-i irányba haladva a középső-jura pelágikus finomszemű 

sziliciklasztos összletből álló zóna következik, amely másodrendű kainozoos tektonikai vonal 

mentén rátolódott az alsó-kréta bázisos vulkanitokra és a vulkanitok áthalmozott tengeri 

üledékeiből álló képződményekre. Az utóbbi zóna a terület DNy-i részén senon flissel érint-

kezik harmadrendű kainozoos tektonikai elem mentén. 
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A prekainozoos aljzat jelenlegi felszíne relatíve kiegyenlített. Jellemző a DNy–ÉK-i irányban 

húzódó, és ÉK felé növekvő magasságú alaphegységi kiemelkedés-sorozat, amely Endrődtől 

(kb. 2500 m mélyen) Dévaványán át a területtől ÉK-re Füzesgyarmatig (kb. 1500 m mélyen) 

egészen Biharnagybajomig húzódik. Nagyobb, Y alakú bemélyedés mutatkozik a túrkevei, 

füzesgyarmati–endrődi és dévaványai magaslatok között 4000 métert meghaladó mélységgel. 

A körösladányi fúrások 3000–3500 méteres mélységben érték el az aljzatot. A középső-mio-

cén rétegek lepelszerűen települnek a metamorfitokra vagy a mezozoikumra, és csak a 

prekainozoos magaslatok szárnyain vastagszanak ki (14. ábra). Az alaphegységi magaslatok 

tetőzónáiban hiányozhatnak is. A felső-miocén–pliocén (pannóniai) fekü is mutatja még az 

alaphegység DNy–ÉK-i irányú kiemelkedéseit.  

Általánosságban megállapítható, hogy a prekainozoos aljzatra a torlódásos, feltolódásos, 

takarós szerkezetalakulás a jellemző, valamint a DNy–ÉK-i csapású pásztákba való rende-

ződés. A szerkezetalakulás következő lényeges eleme az ÉNy–DK-i harántvető-rendszer 

létrejötte, amely az alaphegységi pásztákon belül rögsorok kialakulásához vezetett. Jelentő-

sebb harántvető azonban nincs a vizsgálati területen. A kora- és középső-miocénre az oldalel-

mozdulások voltak jellemzők, amelyek nyomán tágulásos eredetű, mélyárkos üledékgyűjtők 

alakultak ki, de ezek a tektonikai mozgások a területen csak kis mértékben érvényesültek.  

A neotektonikai vizsgálatok szerint (BADA et al. 2007) a térségben a miocén során 

kialakult transztenziós feszültségtér a medenceléptékű aljzatsüllyedés lassulása ellenére 

napjainkig folyamatosan fennáll, ezért az oldaleltolódásokkal kombinálódó normálvetők 

gyakorlatilag a felszínig hatolnak. 
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14. ábra. Mélyfúrások alapján szerkesztett vázlatos, DNy–ÉK irányú szelvény a vizsgálati terület  

É-i részén keresztül (szerkesztette: Juhász Györgyi).  

A szelvény nyomvonalát az 1. ábrán az 1. szelvény jelzi. 

 

1.2.2.2. A terület szerkezeti képe szeizmikus értelmezés alapján 

Egy adott terület földtani és szerkezeti felépítését szeizmikus értelmezés alapján vizsgál-

hatjuk, mely módszer a szénhidrogén-kutatásban alapvető. A különböző 2D szeizmikus 

szelvények és 3D szeizmikus tömbök egy áttekinthetőbb képet nyújthatnak a vizsgált terüle-

tünkről, kiegészítve az egyes fúrások kőzetanyagával. A különböző szelvények minőségét 

nagyban befolyásolják a mérési körülmények, a mérés során kialakult jel–zaj arány és a 

feldolgozás folyamata. 
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Gyomaendrőd vizsgálati területen számos 2D szeizmikus szelvény került lemérésre, 

melyek lefedik a vizsgált terület egészét, helyenként akár 1 km-es szelvénysűrűséget is 

eredményezve. A terület északnyugati peremére benyúlik a 2005-ben mért Túrkeve 3D tömb. 

A szeizmikus értelmezést 2D vonalakon LandMark értelmezőrendszerben végeztük, melyek 

közül 4 szelvény kerül bemutatásra (FU–66, OK–9, OK–11 és FU–139). Ezeket úgy 

választottuk ki, hogy a fő szerkezeti irányokat tükrözzék. A vizsgálatok során felhasználtuk a 

szelvények közelében mélyült fúrások rétegsorát, bár néhányukat kellő óvatossággal kellett 

figyelembe venni a szelvényektől való nagy (> 1 km) távolságuk miatt. Az értelmezést az 5 

km-rel kiterjesztett határig végeztük el (15. ábra). 

 

 

15. ábra. Gyomaendrőd vizsgálati terület a bemutatott szeizmikus szelvények és a bevetített fúrások 

feltüntetésével 

Az értelmezést időben migrált szelvényeken végeztük el. A szelvények a jobb ábrázolás 

érdekében túlmagasítottak. Kijelöltük a prekainozoos képződmények felszínét (lila), a 

pannóniai képződmények feküjét (zöld), illetve az alsó–felső pannóniai határát (sárga), ahol 

fúrási rétegsor vagy a szeizmika lehetővé tette, ott kijelöltük a Szolnoki Formáció felszínét is 

(középsárga), illetve az Endrődi Formáció lehetséges felszínét. A területen lévő különböző 

korú képződmények jelenlegi elhelyezkedését alakító szerkezeti elemeket, vetőket feketével 

jelöltük. 

A FU–66 jelű szelvény (16. ábra) ÉNy–DK-i irányban szeli át a vizsgálati terület középső 

részét, a Tiszai nagyszerkezeti egység aljzatára jellemző DNy–ÉK-i csapású szerkezeti 

irányokra merőlegesen. A szelvény északi végének szomszédságában mélyült a Gyo–2 

3155  m mély fúrás, ami a közel 3000 m vastag pannóniai összlet alatt 98 m vastagságban 

miocén képződményeket tárt fel, majd ez alatt a Körösi Komplexum metamorfitjaiban állt 

meg. 
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16. ábra. FU–66 szeizmikus időszelvény értelmezése. 

lila: prekainozoos aljzat felszín, zöld: pannóniai fekü, sárga: alsó–felső-pannóniai képződmények  

határa, középsárga: Szolnoki Formáció felszíne, fekete: vető 

A prekainozoos aljzat a fúrás környezetében kiemelkedik, tőle délkeletre normálvetők 

mentén mélyebbre süllyed. A prekainozoos aljzatban felismerhetők a kréta szerkezetalakulás 

kompressziós elemei amelyek É–ÉNy-i vergenciájúak. Az aljzat lefutása egy ÉK–DNy-i 

irányban enyhén megnyúlt mélyedést rajzol ki a vizsgálati területen, melynek legmélyebb 

részei az Örménykúttól délre (17. ábra: OK–9 szelvény) 4000 m-es mélységig süllyednek. A 

medence mély részeit miocén képződmények borítják lepelszerűen, 100–200 m vastagságban. 

A területen nagy vastagságban jelennek meg az alsó- és felső-pannóniai üledékek, melyek 

a szeizmikus szelvényeken is szépen elkülönülnek. A szeizmikus kép alapján klasszikusan a 

deltalejtő tetején jelöltük az alsó- és felső-pannóniai határfelületet (sárga). A fúrási rétegsorok 

alapján a Szolnoki Formáció tetőszintjét is jelöltük. A nyugodt településű pannóniai üledé-

keket jelentős vetőzónák nem tagolják. A FU–66 szelvény ÉNy-i felén ismerhető fel jelentő-

sebb szerkezeti elem: oldalelmozdulással kombinált normálvető, mely még a felső-pannóniai 

képződményeket is érinti. 

A továbbiakban 3 csapásirányú szelvényt mutatunk be. Az OK–9 szelvény (17. ábra) a 

vizsgálati terület nyugati harmadát szeli át DNy–ÉK-i irányban, és az Örménykúti mély részt 

képezi le. A prekainozoos aljzat lapos szögű mezozoos szerkezeti elemein túl a miocén 

rétegekbe felnyúló riftesedéshez köthető tágulásos szerkezeti elemek azonosíthatók. A Gyo–I 

fúrás a prekaionozoos aljzatot kiemelt helyzetben tárja fel, a fúrás triász Jakabhegyi 

Homokkőben állt meg, ami felett kb. 70 m miocén üledéket harántolt. Az Orm–I fúrás 
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viszonylag távolról (1,3 km) került bevetítésre. A keresztező szeizmikus szelvények (OK–4 és 

–15) alapján egy lokális magaslatot ért, és kis vastagságú miocén képződmények alatt jura és 

triász kőzeteket tárt fel. A nagy vastagságú pannóniai üledékek nyugodt települést mutatnak. 

 

 
 

17. ábra. OK–9 szeizmikus időszelvény értelmezése. 

lila: prekainozoos aljzat felszín, zöld: pannóniai fekü, sárga: alsó–felső-pannóniai képződmények határa, 

középsárga: Szolnoki Formáció felszíne, narancssárga: Endrődi Formáció felszíne, fekete: vető 

Az OK–11 szelvény (18. ábra) a vizsgálati terület közepén húzódik DNy–ÉK irányban az 

OK–9 szelvénnyel párhuzamosan, tőle keletre 5 km távolságban. A prekainozoos aljzat sokkal 

kiegyenlítettebb morfológiát mutat, kb. 3600–3700 m mélységben található. A medence 

aljzatát kis vastagságban idősebb miocén képződmények fedik, amelyre több mint 3 000 m 

pannóniai üledék települt.  
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18. ábra. OK–11 szeizmikus időszelvény értelmezése. 

lila: prekainozoos aljzat felszín, zöld: pannóniai fekü, sárga: alsó–felső-pannóniai képződmények határa, 

középsárga: Szolnoki Formáció felszíne, fekete: vető 

A vizsgálati terület keleti oldalát bemutató FU–139 jelű (19. ábra), DDNy–ÉÉK-i lefutású 

szelvény tanulsága szerint a prekainozoos aljzat Köröstarcsa irányába enyhén emelkedik. Az 

ott mélyült fúrások 3200–3300 m mélységben mezozoos aljzatot tártak fel. A szelvényen a 

mezozoos szerkezeti elemek ellentétes irányú reaktivációja ismerhető fel. 
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19. ábra. FU–139 szeizmikus időszelvény értelmezése. 

lila: prekainozoos aljzat felszín, zöld: pannóniai fekü, sárga: alsó–felső-pannóniai  

képződmények határa, középsárga: Szolnoki Formáció felszíne, fekete: vető 

 

1.2.2.3. A terület medencealjzatának földtani felépítése 

A vizsgálati terület prekainozoos medencealjzatát felépítő földtani képződmények 

ismertetése GYALOG szerk. (1996), CSÁSZÁR szerk. (1997), GYALOG, BUDAI szerk. (2004), 

KŐRÖSSY (2005a–b), HAAS szerk. (2012), HAAS et al. (2014), BUDAI, KONRÁD (2011) és 

HAAS, BUDAI szerk. (2014) munkái alapján történt, kiegészítve a fúrási rétegsorok részle-

tesebb adataival, illetve az MBFSZ GeoBankjában található átértékelt fúrási adatokkal, 

melyek a jelenleg elfogadott rétegtani egységeknek megfelelők.  

Gyomaendrőd terület prekainozoos aljzatában a variszkuszi metamorfitokat elsősorban 

gneisz, csillámpala és amfibolit alkotja. Az 1960-as évektől több fúrás is feltárta ezeket az 

aljzati metamorfitokat, melyeket sok esetben prekambriumi, illetve proterozoos képződmé-

nyeknek tartottak. Később azonban az ún. „kristályos aljzat” részletesebb megismerése nyo-

mán kiderült, hogy ezek a metamorf képződmények fiatalabb, jellemzően variszkuszi korúak 

(SZEDERKÉNYI 1998).  
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A Köröstarcsa Köt–l fúrás 3504 m alatt érte el a kristályos alaphegységet, amelyet itt 

gneisz és amfibolit alkot, és ezekben a kőzetekben állt le 3600 m mélyen. A Köt–5 fúrásban 

3285 méter alatt a fúrás talpáig, 3400 méter mélységig fúrtak kristályos képződményeket 

(KŐRÖSSY 2005b). Az Endrőd és Endrőd-Észak jelű fúrások egy része is elérte a kristályos 

aljzatot, amit itt főként csillámkvarcit, csillámpala, plagioklászos epigneisz, gránitgneisz, 

plagioklászos amfibolit, kloritpala, breccsás diaftorit és gneiszbreccsa alkot. Az En–3 

fúrásban 2607 és 2692 m közötti mélységben települnek a metamorfitok, és milonitot is 

leírtak. Az En-É–4 fúrásban gneisz, breccsás gneisz, diaftorit alkotja az aljzatot 3014 m alatt a 

3425 m mély fúrástalpig. Az En-É–5 fúrásban csillámpala, gneisz és amfibol-breccsa fordult 

elő 2869–2950 m mélyen (KŐRÖSSY 2005a). Dévaványa térségében a Déva–2 fúrásban 2862–

2948 m, a Körösladány Köl–2 fúrásban 2896–3100 m mélyen (a fúrások talpáig) 

azonosítottak metamorfitokat (KŐRÖSSY 2005b). A metamorf képződmények vastagsága 

általában nem ismert, mivel a legtöbb fúrás ezekben a képződményekben állt le. Csupán az 

Endrőd En-É–6 fúrás harántolta át a metamorf összletet 79 m vastagságban, de a mezozoikum 

felett.  

A variszkuszi metamorfitok egy része a Sarkadkeresztúri Komplexum nagyfokú metamor-

fitjaiból áll (14. ábra). Ezeket lineációs szerkezetű világosszürke diatexit, és helyenként 

porfíroblasztos gránit alkotja, melyekhez ÉÉNy-ról és DDK-ről gneisz–csillámpala szegély 

csatlakozik amfibolit-közbetelepülésekkel. A Gyomaendrőd területtől ÉK-re a Körösladány 

Köl–4 fúrásban 2727–3500 m között azonosították ezt a komplexumot, ahol a vastagsága 

meghaladja a 773 métert.  

A variszkuszi metamorfitok másik csoportját a Körösi Komplexum képződményei alkotják 

(14. ábra). A Körösi Komplexum nagy- és közepes fokú metamorfitjainak fő tömege gneisz és 

csillámpala váltakozásából áll, amfibolit, ritkán leptinolit (közepes metamorf fokú savanyú 

tufa) betelepüléseivel. A komplexum tengelyzónájában keskeny, nem folyamatos migmatit- 

vagy gránittestek húzódnak, bontott eklogitnyomokkal. Az átlagosan 5–10 km szélességű, 15–

25 km hosszúságú granitoidtesteket helyenként porfiroblasztos biotitgránit–granodiorit 

alkotja. A metamorfitok és granitoidok kora a Tiszántúl K-i részén a K–Ar radiometrikus 

koradatok szerint 270–305 millió év, nyugatabbra a Rb–Sr kormeghatározás alapján 329–350, 

illetve 400–450 millIó év (SZEDERKÉNYI 1998). A Körösi Komplexumba sorolhatók a 

Gyomaendrőd területen található Gyo–2 fúrásban 3042 és 3155 m között megismert 

metamorfitok, valamint a terület 5 km-es környezetében az Endrőd és Endrőd-Észak területen 

több fúrás metamorf képződményei (En–1: 2778–2941 m, En–8: 2620–2659 m, En–10: 2819–

2943 m, En-É–6: 2869–2948 m, En-É–7: 3022–3100 m).  

Endrőd, illetve Gyomaendrőd térségében több fúrás (En–2, –3, –5, –9, –11, K–13/a) állt le 

paleozoikumba sorolt kőzetekben 2388–2778 m alatti mélységben. 

A variszkuszi metamorfitokkal takaróhatár mentén érintkező mezozoos kisfokú metamor-

fitok kis kiterjedésben alkotják a prekainozoos aljzatot az Endrődi-ablak területén. Ezeket 

párhuzamosítani lehetett a Villány–Bihari-egységből ismert, és a Dráva-medencében mélyült 

Barcs-Ny–2, –7, –9 fúrásokban is azonosított kisfokú metamorf mezozoos összlettel. 

A Villány–Bihari-egység mezozoikumának idealizált és egyszerűsített rétegoszlopát 

VÖRÖS, CSONTOS (2004) illetve BUDAI, KONRÁD (2011) nyomán a 20. ábra mutatja. Ennek 

azonban csak egyes elemeit azonosították a Gyomaendrőd vizsgálati területen, ahol a mezo-

zoos pászta legészakibb részén egy NyDNy–KÉK-i irányú tektonikus zónákkal határolt sáv-

ban az alsó-triász folyóvízi és delta környezetben lerakódott, jellegzetes vörös, szürkésvörös, 

lila színű Jakabhegyi Homokkő Formáció található (14. ábra), pl. a Gyoma Gyo–1 fúrásban 

3451 m-től a talpig, 3500 m-ig harántolták. Az alsó-triász képződmények elterjedési területei 

között kisebb foltokban sekélytengerben lerakódott középső-triász üledékes kőzetek is 

megjelennek.  
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A Köröstarcsa Köt–1 fúrásban a Jakabhegyi Homokkő Formáció felett 74 m vastagságban 

a Patacsi Aleurolit Formáció megjelenése is feltételezhető. Ez a vörös aleurolitból, vörös és 

zöld homokkőből, valamint zöld agyagkőből álló képződmény a középső-triász, anisusi 

transzgresszió nyomán a kora-triász szárazulat fölött kialakult sekélytengeri rámpán folya-

matosan fejlődött ki árapályövi környezetben.  

A nyílt selfen, illetve árapályövben keletkezett a kora-anisusi Rókahegyi Dolomit Formá-

ció, melyet vastagpados, rétegzetlen és vékonyréteges márgás dolomit alkot, helyenként 

peremi foltzátonyokkal, zátonyépítő (szivacs, korall) ősmaradványokkal és ooidos homok-

padokkal. Ide tartozó képződmények Örménykútnál az Örm–I fúrásban 3945 m alatt 

települnek legalább 207 m vastagságban. 

A nyíltvízi, illetve lagúna átmeneti fáciesű vastagpados mészkőből és dolomitból, valamint 

vékonyréteges márgás dolomitból álló ladin Csukmai Formációt Köröstarcsánál, a Köt–I 

fúrásban azonosították 3346 m alatt a talpig, 3401 m mélységig. 

A triász aljzatú területtől délre, ugyancsak viszonylag keskeny, NyDNy–KÉK-i irányú 

sávban alsó–középső-jura üledékes képződmények húzódnak tektonikus zónákkal határolva. 

Az alsó-jura során sekély szublitorális, illetve sekély bathiális környezetben képződött a 

Hosszúhetényi Mészmárga Formáció anyaga, míg anoxikus, sekély bathiális körülmények 

között rakódtak le az Óbányai Aleurolit Formáció márgás képződményei. Ezek megléte a 

vizsgálati területen is feltételezhető, akárcsak az alsó–középső-jura Komlói Mészmárga 

Formáció előfordulása. Ez a bathiális, nyíltvízi, bioturbált, ammoniteszes, aleuritos márga, 

mészmárga és agyagos mészkő váltakozásából álló „foltos márga” rétegsor a Tethys-óceán É-

i peremének jellegzetes képződménye (BUDAI, KONRÁD 2011). 

Endrőd környezetében (En-É–2 fúrás 3064–3230 m) a középső–késő-jura (callovi–oxfordi) 

idején mélybathiális, pelágikus környezetben képződött Dorogói Mészmárga Formáció 

márgából, agyagmárgából és kovás mészmárgából álló rétegei is előfordulnak. A formációban 

néhol tömegesen jelennek meg a Bositra-maradványok. Ezek a képződmények a Pennini-

óceán kiszélesedése nyomán a lecsökkent törmelékbeáramlás miatt kialakult „éhező 

tengerben” képződtek, ahol mélyvízi, kondenzált körülmények között pelágikus mésziszap, a 

kalcitkompenzációs szint (CCD) környékén pedig kovás iszap és radiolarit rakódott le 

(BUDAI, KONRÁD 2011). Az örménykúti Örm–1 fúrásban a középső-triász Rókahegyi Dolomit 

Formáció felett 74 m vastagságban középső–felső-jura radiolaritos mészmárga települ. 

A felső-jura–alsó-kréta során a medencében és lejtőn a Pusztaszőlősi Márga Formáció 

calpionellás, lombardiás márgából, mészmárgából, mészkőből, felső szakaszán agyagmár-

gából, mészmárgából, mészkőből és turbidites homokkőből felépülő rétegeinek az üledék-

anyaga rakódott le. Az Endrőd En–7 fúrásban 2804 m alatt a fúrás talpáig több mint 415 m 

vastagságban azonosították ezt a formációt. 

A vizsgálati terület DK-i részén a triász és jura üledékes kőzetek pásztájával tektonikus 

határ mentén érintkezve alsó-kréta bázisos vulkanitok, és az azokból áthalmozódással kép-

ződött tengeri üledékek alkotják a medencealjzatot. Az alkáli bazaltvulkanizmus a kora-

krétában is folytatódó intrakontinentális riftesedéshez kapcsolódott (HARANGI 1994, HARANGI 

et al. 1996). A szubmarin vulkáni, és alárendelten szubvulkáni intruziós Mecsekjánosi Bazalt 

Formációt pikrites bazaltmagmából származó vulkáni összlet differenciációs képződményei 

alkotják az alkálibazalttól a trachibazalton és a tefriteken át a fonolitig. A tenger alatti 

hasadékvulkánok valószínűleg több szakaszban működtek a berriasi–hauterivi során. A 

formáció legnagyobb észlelt vastagsága az Alföldön meghaladja a 300 métert. A vizsgálati 

területtől Ny-ra, Mezőtúrnál az Mtúr–3 fúrásban 2806 m-től a talpig 594 m vastagságban 

települ. A vulkanitok áthalmozódásával a valangini–barremi során keletkezett a 

Magyaregregyi Konglomerátum Formáció változatos szemcseméretű, időben és térben is 

szeszélyesen változó üledéksora. A vulkáni lejtőkön abráziós kavicsok, helyenként atoll 

jellegű karbonátos roncsok, a vulkáni lejtők távolabbi részein homokos márgarétegek 
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képződtek, tufás márga- és mészmárga-közbetelepülésekkel. A formáció vastagsága való-

színűleg nem haladja meg a 100 m-t. 

Faunamentes mezozoos törmelékes, illetve karbonátos képződmények is előfordulnak több 

helyen, melyek pontos rétegtani besorolása az eddigi ismeretek alapján nem lehetséges. Ilyen 

képződményeket írtak le az En-É–6 és –8 fúrásokban 2919 és 2948 m alatt a fúrások talpáig 

(3100, illetve 3035 m-ig), valamint a Köt–1 fúrásban a paleozoikum felett 3285 és 3500 m 

között. Az alpi orogenezis térrövidüléssel járó kompressziós szakaszaiban nagy vastagságú 

mezozoos rétegsorok váltak az erózió áldozatává. 

A Gyomaendrőd terület 5 km-es kiterjesztésnek DK-i részében, a Mecsekjánosi Bazalt és a 

Magyaregregyi Konglomerátum Formációk képződményeivel másodrendű kainozoos tek-

tonikai elem mentén érintkezve senon flis jelenik meg a preneogén aljzatban. Ez a képződ-

mény a kréta–paleogén Nádudvari Komplexumhoz tartozik, amely mélytengeri környezetben 

képződött homokkőcsíkos, homokkőpados márga, agyagmárga és finomszemű homokkő 

ciklikus váltakozásából áll (NAGYMAROSY 1998). 

 

 
 

20. ábra. A Mecseki- és a Villányi-egység triász–jura–kréta elvi rétegoszlopa (VÖRÖS, CSONTOS 2004 szerint, 

egyszerűsítve in BUDAI, KONRÁD 2011). Jelmagyarázat: 1. sekélytengeri vagy tavi fáciesű törmelékes üledékek 

széntelepekkel; 2. mélytengeri márga; 3. sekélytengeri karbonátok; 4. mélytengeri karbonátok; 5. alkáli bázisos 

és tholeites vulkanitok; 6. mészalkáli vulkanitok; 7. turbidites („flisszerű”) sziliciklasztitok, Bx – bauxit 
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1.2.2.4. A terület medencekitöltő kainozoos képződményei 

A területen megismert medencekitöltő képződmények ismertetéséhez és települési viszo-

nyaik bemutatásához a hivatkozott irodalmak mellett az MBFSZ GeoBankjában található 

átértékelt fúrási adatok is felhasználásra kerültek, amelyek a jelenleg elfogadott rétegtani 

egységeknek megfelelők. A neogén képződmények korábbi, illetve hagyományos és jelenleg 

elfogadott kronosztratigráfiai beosztását, valamint a pannóniai formációcsoportokat a 18. 

táblázat tartalmazza.  

 
18. táblázat. A neogén képződmények kronosztratigráfiai és litosztratigráfiai beosztása (GYALOG szerk. 1996 

alapján) 

Hagyományos (nem használható) 

korbeosztás 

 

Hazai, korábbi korbeosztás 

(1980-as évektől) 

Nemzetközi 
elfogadott 

korbeosztás 

 

Fcs.-

beosztás 

 

kvarter Q    

pliocén Pl 

legfelső-pliocén 

(levantei) 
Pl3 

pannóniai 

(s. l.) 

felső-pannóniai 

(Pa2) 

 

 

Pl 

 

pliocén 

D
u

n
án

tú
li

 

F
cs

.  

    

felső-pliocén 

(felső-pannóniai) 

 

Pl2 

M3 
felső-

miocén 
alsó-pliocén 

(alsó-pannóniai) 
Pl1 

alsó-pannóniai 

(Pa1) 

P
er

e-
 

m
ar

to
n

i 

F
cs

. 

miocén M 

szarmata M3 
középső-

miocén 

szarmata (Ms) 

 
M2 

középső-

miocén 

 tortónai 

M2 

badeni (Mb) 

 

helvét alsó-

miocén 

 

kárpáti (Mk) 

M1 
alsó-

miocén 

ottnangi (Mo) 

burdigáliai M1 

 

eggenburgi (Me) 

akvitániai egri (Mer) 

 

Szinrift képződmények  

A medencealjzatot alkotó kőzetekre jelentős lepusztulás után, üledékhézaggal települtek a 

miocén képződmények, amelyek a prekainozoos magaslatok szárnyain kivastagodnak, tető-

zónáikban viszont vékonyak, vagy hiányoznak. A kora- és középső-miocénben az oldalel-

mozdulások hatására kis kiterjedésű, tágulásos eredetű, mélyárkos üledékgyűjtők alakultak ki. 

A miocén elején jórészt lepusztulás volt jellemző a területen. Majd az eggenburgi és ottnangi 

során a szárazföldön, folyóvízi környezetben a Szászvári Formáció Madarasi Tagozatának 

(korábbi besorolása Madarasi Formáció) vörös (tarka) agyag, aleurolit, homokkő és konglo-

merátum váltakozásából álló képződményei rakódtak le. Ezek gyakran a Körösi Komplexumra 

települtek, vastagságuk Dévaványa és Endrőd térségében 30–170 m, pl. az En–1 fúrás 2668 és 

2778 m között harántolta 110 m vastagságban. (Távolabb, Füzesgyarmatnál legalább 290 m, 

Mezőtúrnál 367 m vastag ez a képződményegyüttes.) 

A szinrift tektonika jelentős változásokat okozott a területen (FODOR et al. 1999), és a 

kárpáti–szarmata során megkezdődött a mai földtani felépítést meghatározó árkok kialakulása 

(Vésztői-árok, Komádi–Mezősas-árok, Derecskei-árok). A torlódásos, feltolódásos és takarós 

szerkezetalakulás nyomán létrejött prekainozoos aljzat jelenlegi felszínére jellemző a DNy–

ÉK-i irányú alaphegységi kiemelkedéssorozat. A mélyedésekben, illetve árkokban a Kiskun-

halasi Formáció nyíltvízi kifejlődésű, homokkő-, kavics-, tufa- és tufitbetelepülésekkel tagolt 

agyagmárga- és aleurolitrétegei rakódtak le, pl. Endrődnél 80–220 m vastagságban. A 
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partszegélyeken a Budafai Formáció főként homokból és konglomerátumból álló rétegeinek 

előfordulása csak feltételezhető a vizsgálati területen.  

A kárpáti és a badeni határán a kompressziós fázist követő árokképződést rövid vulkáni 

epizód kísérte. Ekkor a vizsgálati területet is érintette a Tari Dácittufa Formációt („középső 

riolittufa”) létrehozó tufaszórás. Endrődnél az En–1 fúrásban 2622 m mélység alatt 46 m 

vastag ez a tufa és a Madarasi Tagozatra települ.  

A vulkanitokkal összefogazódva és önállóan is megjelenik a Lajtai Mészkő Formáció 

Abonyi Tagozata (korábbi besorolása Abonyi Formáció), amit alsó-badeni durvatörmelékes 

összlet, alapbreccsa és konglomerátum, majd felfelé finomodó, homokkőbe átmenő rétegsor 

alkot, gyakran tufa- és tufitrétegek közbetelepülésével. Vastagsága Endrőd térségében eléri a 

250 m-t. A Gyomaendrőd területen belül a Gyo–1 fúrásban 3437 és 3451 m között az alsó-

triász Jakabhegyi Homokkő Formáció felett, az En-É–2 fúrásban 2814 és 3064 m között a jura 

Dorogói Mészmárga Formáció felett jelentkezett. 

A badeni során az Alföld mély zónáiban nyíltvízi, parttól távoli, medence kifejlődésű, 

ciklikus felépítésű foraminiferás agyagmárga, márga és aleurolit képződött, Endrődnél 40 m 

vastagságban. (Ezeket a képződményeket korábban a Makói Formációba sorolták, jelenleg 

azonban csak a Makói Tagozat elnevezés az elfogadott, amely a pannóniai alján települt 

nyíltvízi képződményeket foglalja magába.) 

A késő-badeni tengerszint-emelkedés nyomán sekélytengeri karbonátrámpa jött létre, 

melynek tagolt partvidéke mentén magas diverzitású élővilág telepedett meg (BUDAI, 

KONRÁD 2011). Az ott képződött biogén Lajtai Mészkő Formáció ősmaradványokban igen 

gazdag, elsősorban kagylók (Pecten- és Cardium-félék), csigák (Turritella, Corbula, Aporhais, 

Gibbula stb.), valamint kis- és nagyforaminiferák (Heterostegina), tengeri sünök (Clypeaster), 

bryozoák, vörösalgák (lithothamnium) fordulnak elő benne. Báziskonglomerátum, breccsa és 

homokkő is tartozik a formációhoz. Vastagsága igen változó, még egymáshoz közeli 

fúrásokban is, amit részben a zátonymészkő aljzatkiegyenlítő hatása okoz. Körösladánynál 

mélyebb szerkezeti helyzetben fordul elő 2 640, illetve 2726 m alatt, 87 és 64 m vastagágban. 

Ugyancsak a késő-badeni során képződött a Lajtai Mészkő Formáció Ebesi Tagozatának 

(korábbi besorolása Ebesi Formáció) törmelékes összlete, amely Köröstarcsa környékén 3292 

m mélység alatt több mint 40 m vastag. A Gyo–1 fúrásban 3421–3437 m mélyen települ az 

Abonyi Tagozat felett, a Köröstarcsa Köt–I fúrás 3292–3346 m mélyen harántolta a középső-

triász Csukmai Formáció felett. A Lajtai Mészkő Formációval összefogazódva gyakran 

jelenik meg a sekély neritikus környezetben képződött Szilágyi Agyagmárga Formáció 

foraminiferás agyagmárga, aleuritos agyag, helyenként vékony homokkő- és 

tufabetelepüléseket tartalmazó összlete, melyet azonban nem azonosítottak a vizsgálati 

területen. 

Szórványosan előfordulnak a Pusztamiskei Formáció abráziós parti durvatörmelékes, 

partközeli törmelékes és meszes képződményei is, helyenként tufa- és tufitbetelepülésekkel. 

Endrődnél 118 m vastag ez a durvatörmelékes rétegsor.  

A területen a szarmata képződmények foltszerű megjelenését leginkább a felső-miocént 

megelőző nagymértékű lepusztulás okozta. A csökkent sós vízi, sekélytengeri–partközeli 

környezetben lerakódott Kozárdi Formáció molluszkás agyag–agyagmárgából, alárendelten 

homokból, mészmárgából, mészhomokkőből (ún. „cerithiumos mészkőből”) álló rétegeit 

egyes endrődi és dévaványai fúrásokból is leírták néhány tíz méter vastagságban. A Gyoma-

endrőd terület 5 km-es körzetén belül a Hunya–1 fúrásban a Dombegyházi Formáció transz-

gresszív, abráziósparti, brakkvízi, breccsa, konglomerátum és homokkő rétegei is előfor-

dulnak 3859 méter alatt a fúrás talpáig (3972 m) 113 m vastagságban. 
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Posztrift képződmények 

A pannóniai üledékképződés a Pannon-medence intenzív posztrift és posztrift termális 

süllyedése miatt általában jól elkülönülő, jellegzetes, vastag üledéksot hozott létre, de az 

Alföldön a késő-miocén–kora-pliocén inverzió nem okozott olyan méretű lepusztulást (és 

gyűrődést), mint például a DNy-Dunántúlon. A Gyomaendrőd vizsgálati területen és annak 5 

km-es környezetében a fúrási adatbázis szerint a pannóniai képződmények talpa az 

Örménykút Örm–I és a Hunya–1 fúrásokban helyezkedik el a legmélyebben, 3871 és 3859 m 

mélyen, de a Gyoma Gyo–1 és a Köröstarcsa Köt–I fúrásokban is 3000 m-nél mélyebben 

húzódik.  

A terület pannóniai képződményeinek bemutatása előtt említést kell tenni arról, hogy az 

ipari gyakorlatban máig elterjedt az a hagyományos felosztás, mely szerint a felső-miocén–

pliocén, azaz pannóniai üledékösszletet alsó-pannóniai márgás–finomtörmelékes, és felső-

pannóniai homokos–homokköves–agyagmárgás–aleuritos részre bontják. A formáció alapú 

rétegtani beosztás szerint ezt a két egységet a Peremartoni és a Dunántúli Formációcsoportba 

soroljuk, amelyek között a határ nem időhorizont. A vizsgálati területen a Peremartoni For-

mációcsoportba tartozó formációk a Békési Konglomerátum, az Endrődi Márga Formáció, a 

Szolnoki Homokkő Formáció és az Algyői Formáció, míg a Dunántúli Formációcsoportba az 

Újfalui Homokkő Formáció, a Zagyvai Formáció és a Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció 

tartozik (21. ábra). A szénhidrogén-földtani gyakorlatban nagyjából az 1980-as évekig elkülö-

nítették a felső-pliocénnek nevezett összletet is, majd később a kvarter rétegek alatt csak 

felső-pannóniaiba sorolták a képződményeket. A felső-pliocén elnevezés a kútkönyvekben és 

jelentésekben manapság is használatban van. 

 

 
21. ábra. A pannóniai képződmények litosztratigráfiai egységei  

és kora az Alföldön (JUHÁSZ GY. szerk. in CSÁSZÁR 1997). 
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A posztrift termális süllyedés következtében a mintegy 12 millió éve kialakult Pannon-tó 

medencéjét kitöltő üledékes összlet transzgressziós jelleggel, túlterjedően települt az idősebb 

képződményekre (KÁZMÉR 1990, MAGYAR et al. 1999). A transzgresszió során az aljzatra 

helyenként az abráziós konglomerátumból, homokkőből, és ritkán breccsából álló Békési 

Konglomerátum Formáció települt. A Gyoma Gyo–1 fúrásban 3388 m-es mélység alatt, 33 m 

vastagságban található az Ebesi Tagozat képződményeire települve. A Békési Konglomerátum 

felett, vagy közvetlenül az aljzaton az Endrődi Márga Formáció nagy szervesanyag-tartalmú 

mészmárga–agyagmárga összlete található. A márgák a medence belsejében változatos, 

néhány métertől több 100 m-ig terjedő vízmélység mellett rakódtak le egy úgynevezett „éhező 

medencében”. A formáció legalsó részét a Tótkomlósi Mészmárga Tagozat hemipelágikus 

mészmárga és márga, ún. bazális márga rétegei képezik. Ezek fokozatosan a mélyvízi 

(hemipelágikus) Nagykörüi Agyagmárga Tagozat rétegeibe mennek át (JUHÁSZ 1994), feljebb 

a Vásárhelyi Márga Tagozat disztális turbiditrétegei települnek. Az Endrődi Márga Formáció 

jelenleg többnyire 2000 és 3000 m közötti mélységben helyezkedik el, de Gyoma, 

Köröstarcsa, Örménykút és Hunya térségében 3200 méternél mélyebben is előfordul. 

Vastagsága néhány tíz métertől néhány száz méterig terjed. Települési mélysége az Endrőd 

En–1 fúrásban 2496–2622 m, az En-É–2 fúrásban 2695–2814 m, a Köröstarcsa Köt–I 

fúrásban 3225–3292 m, a Gyoma Gyo–1 fúrásban 3299–3388 m, az Örménykút Örm–I 

fúrásban 3540–3871 m. Legmélyebb helyzetben és a legnagyobb vastagságban a Hunya–1 

fúrásban harántolták 3590–3859 m mélyen. Az Endrődi Márga Formáció alsó szakaszán a 

Tótkomlósi Mészmárga Tagozatot az En–1 fúrásban 2605 és 2622 m között, az Örm–I 

fúrásban 3653 és 3871 m között azonosították. 

A Pannon-tó feltöltődése az Alföld K-i részén ÉK felől történt (VAKARCS, VÁRNAI 1991, 

JUHÁSZ 1992, JUHÁSZ et al. 2006), míg Dévaványa környékét és az attól nyugatra húzódó 

alföldi területet az ÉNy-i irányból érkező nagy deltarendszer is elérte (JUHÁSZ et al. 2006, 

THAMÓNÉ BOZSÓ et al. 2006). A selfperem felől a mélymedencébe szállított üledékanyag egy 

része turbiditek formájában rakódott le. Így képződött a Szolnoki Homokkő Formáció, ame-

lyet a vastag turbidites összlet mellett legalább felerészben a zagyárak közötti időszakokban 

leülepedett pelit alkot, 1–2 m-től 10–20 m-ig terjedő vastagságú finomhomok testek 

közbetelepülésével. A formáció a mélyebb medencerészektől a peremek irányába gyakran 

kiékelődik, vastagsága a területen néhány tíz métertől több mint ezer méterig változik. Endrőd 

és Köröstarcsa térségében több száz méteres (En–1: 1975–2496 m, En-É–2: 1945–2695, Köt–

I: 2366–3225 m mélyen), sőt Gyománál és Hunyánál az 1100, illetve 1300 métert is 

meghaladja a vastagsága (Gyo–1: 2156–3299 m, Hunya–1: 2203–3 590 m mélyen). Az Örm–

I fúrásban 2160 és 3540 m között az Algyői Formációval váltakozva települ. 

A Pannon-tó deltalejtőin és medencelejtőin, főként az üledékszállító csatornákban az 

Algyői Formáció szürke agyagos–aleuritos rétegsora képződött vékonyabb–vastagabb 

homokkő közbetelepülésekkel. A formáció kora ÉK, illetve ÉNy felől D felé egyre fiatalabb a 

lejtőprogradáció következtében. A vizsgálati területen és annak 5 km-es környezetében az 

Algyői Formáció néhány száz méter (178–363 m) vastagságban megtalálható a Szolnoki 

Homokkő Formáció felett pl. a Gyo–1, Hunya–1, En–1, En-É–2, Köt–I és Örm–I fúrásokban. 

A deltafront, a deltasíkság és a parti síkság területein az Újfalui Homokkő Formáció főként 

finom- és középszemcsés homokkő, homok, aleurit és agyagmárga sűrű váltakozásából álló 

rétegsora képződött sok szenesedett növénymaradvánnyal, és gyakran lignitrétegekkel. A 

fúrási rétegsorok alapján az Újfalui Homokkő Formáció 225 és 963 m közötti vastagságban 

települ az Algyői Formáció felett. Legnagyobb, 900 métert meghaladó a vastagsága a Hunya–

1 és a Gyoma Gy–1 fúrásokban.  

A progradáló delták hátterében a Zagyvai Formáció üledékanyaga folyóvízi–ártéri, tavi és 

mocsári környezetekben rakódott le. Szürke, kékesszürke aleurit–agyagmárga–homokkő sűrű 

váltakozásából áll, helyenként tarkaagyag- és lignit-közbetelepülésekkel, ritkán 
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márgagumókkal. Nagyon változatos üldedékek tartoznak ide, attól függően, hogy a folyóvízi 

síkság mely részén ülepedtek le. A formáció lerakódása a miocén végén kezdődött és jelentős 

részben átnyúlt a pliocénbe (CSÁSZÁR szerk. 1997). Vastagsága a területen igen változó, 

helyenként több száz méteres. A Gyo–1 fúrásban 651 és 1062 m között 411 m, a Hunya–1 

fúrásban 582 és 1010 m között 428 m vastagságban települ. A Zagyvai Formációt az Újfalui 

Formáció felső-pannóniai részétől nehéz elkülöníteni, ezért több fúrásleírásban ez a két 

formáció összevontan szerepel (pl. En–1, En-É–2, Köt–I, Örm–I). 

A Pannon-tó feltöltődését követően a terület tovább süllyedt, és jelentős vastagságú, 

folyóvízi összlet képződött. A Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció tavi–folyóvízi környezetben 

lerakódott kékesszürke homok- és foltos, tarka agyagrétegek váltakozásából áll, gyakori 

lignit- és kavicsos homokrétegek közbetelepülésével, amelyek képződése feltehetően a 

pleisztocén elejéig tartott. Vastagsága igen változó, legvastagabb Örménykút, Endrőd és 

Köröstarcsa térségében, ahol meghaladja a 890 m-t (Örm–I), illetve 630 és 610 m-t (En-É–10, 

Köt–5). Egyes körösladányi fúrásokban azonban csak néhány tíz méter üledékanyag 

képviseli. A Zagyvai Formációtól nehéz elkülöníteni, ezért pl. a Köt–I fúrásban összevontan 

szerepelnek. A két formáció elkülönítését segíthetik azok a megfigyelések, melyek szerint a 

Nagyalföldi Tarkaagyag Formációban ritkábbak a lignit-közbetelepülések (JÁMBOR 1989), 

viszont sokkal gyakoribbak a tarkaagyaggal jellemezhető paleotalajszintek (JUHÁSZ 1998), 

mint a Zagyvai Formációban. 

A pleisztocén során főként folyóvízi homok, kőzetliszt, agyag, alárendelten kavics, vala-

mint infúziós lösz képződött. A folyóvízi összlet igen változatos, uralkodóan homokból álló 

meder, övzátony és agyagos ártéri képződmények alkotják (22. ábra és 23. ábra). A holocén-

ben nagyrészt folyóvízi agyag és kőzetliszt rakódott le, de helyenként finomszemű tavi 

üledékképződés folyt.  

A területen a negyedidőszaki képződmények vastagsága egy mezőberényi (B–95) és egy 

endrődi (En–11) fúrásban a legnagyobb, 653 és 600 m, a Gyomaendrőd K–67 fúrásban eléri 

az 531 métert, Endrőd, Köröstarcsa, Hunya, Örménykút, Körösladány és Mezőberény 

térségében több fúrásban meghaladja a 400 métert. 
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22. ábra. A negyedidőszaki képződmények vastagsága és fáciesviszonyai a vizsgálati  

területen és környezetében (szerkesztette: Tóthné Makk Ágnes).  

A szelvény nyomvonalát a 10. ábra a 2. szelvény jelzi 
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23. ábra. A negyedidőszaki képződmények vastagsága és fáciesviszonyai egy ÉNy–DK irányú  

szelvény mentén a vizsgálati terület ÉK-i részén (szerkesztette: Tóthné Makk Ágnes).  

A szelvény nyomvonalát a 10. ábra az 3. szelvény jelzi 
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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 2019 már-

ciusában az MBFSZ Vízföldtani Adattárában található Vízföldtani naplók és egyéb rendelke-

zésére álló archív vízkémiai vizsgálatok 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 képződmények a vizsgált területen a pleisztocén korú képződményekben – 

folyóvízi agyag, infúziós lösz – alakultak ki, melyeket a Tisza, Körös és a nagyobb 

vízfolyások mentén a folyóvízi ártéri üledékek, melyek leginkább agyag, aleurit, homok. A 

talajvíztartó vastagságát néhány méterre, estenként néhány tíz-méterre tehetjük. A 

talajvízdomborzat alakulása nagyjából követi a felszíni domborzatot, mélysége 2–4 m-rel a 

felszín alatt jellemző, de a dombhátak alatt a több tíz métert is elérheti. A vízfolyások 

völgyeiben maga az allúvium jelenti a talajvízadó képződményt, ahol a talajvízszint 

felszínhez közeli. 

 

1.3.1.1.2. Regionális elterjedésű hideg és termális rétegvizek 

A talajvíztartó alatti első jelentősebb víztartó összlet a pleisztocén korú folyóvízi meder és 

ártéri fácieseket egyaránt tartalmazó üledékekben alakult ki, melynek vastagsága az Alföld 

ÉNy-i területei felől DK-i irányban, Csongrád–Szeged irányában fokozatosan növekszik. A 

vizsgálati területen a néhány száz méter vastagságú regionális kvarter korú víztartó összlet 

található, mely komoly jelentőséggel bír, hiszen a települések vízmű kútjainak nagy része 

elsősorban a felső 200–400 m vastag, homokosabb, relatíve sekély kutakkal könnyen elérhető, 

megfelelő vízminőségű rétegeit csapolja meg. A felfelé finomodó szemcsenagyságú homok-

rétegeket bőségesen tartalmazó, jó vízvezető összlet maximális vastagsága 350–400 m-re 

tehető. 

A kvarter korú összletben tárolt vizek csupán a legsekélyebb részeken CaMgHCO3-os 

kémiai jellegűek, mely összetétel 50–70 m-es mélységtől eltolódik a NaHCO3-os kémiai 

jelleg felé. A kvarter összlet vizeinek összes oldottanyag-tartalma (TDS) szűk, 1150–1450 

mg/l-es tartományban mozog. Az itt található víztartókra az intenzív vízáramlás jellemző. 

A negyedidőszaki összlet viszonylag szoros hidraulikai kapcsolatban áll az alatta települő 

összlettel, melyet folyóvízi–ártéri, tavi, mocsári környezetekben képződött felső-pannóniai 

korú (Dunántúli Formációcsoport: Nagyalföldi Tarkaagyag Formáció, Zagyvai Formáció, 

Újfalui Formáció) különböző alluviális síksági formációk horizontálisan és vertikálisan is 

változatos homokos–agyagos rétegei alkotnak. A képződmények egymástól nehezen, ese-

tenként szinte csak a színükben különíthetőek el, főként a kisebb vastagságú területeken. Az 

összlet legnagyobb (kb. 1800 m-es) vastagságát a mélymedencék irányában, az 5 km-es határ 

DK-i részein éri el. 
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Az itt tárolt vizek összetétele jól tükrözi a víztartó összlet – természetes állapotban is 

viszonylag intenzív – áramlási rendszerét. A döntően NaHCO3-os kémiai jelleg mélységgel 

emelkedő nátrium- és hidrogénkarbonát-tartalommal párosul és csupán néhány esetben fordul 

elő magasabb kalcium-, szulfát-, vagy kloridtartalom ezekben a vizekben. Az összes 

oldottanyag-tartalom a terület nagy részén 1350–1750 mg/l között változik, mely TDS a 

mélységgel szintén növekedést mutat. 4900–6700 mg/l TDS-ű vizek találhatóak ugyanakkor 

az összlet 1500 méternél mélyebb részein Gyomaendrőd térségében. Ezek, a relatíve alacsony 

sótartalmú vizek a felső-pannóniai összletben (Dunántúli Formációcsoport) uralkodó 

intenzívebb áramlási rendszer meglétére utalnak. Ehhez hozzájárul, hogy a zömében vízzáró 

alsó-pannóniai (Peremartoni Formációcsoport) és prepannóniai miocén korú rétegek jelentős 

vastagsággal rendelkeznek, elszigetelve a késő-pannóniai korú víztartókat a mélyebb helyze-

tű, magasabb összes oldottanyag-tartalmú vizeket tartalmazó összletektől. 

Az összlet alsó részén határolhatjuk el a medence porózus üledékeiben kialakult regionális 

áramlási rendszert, sőt az Újfalui Formáció feküje egyúttal a medence porózus, regionális 

áramlási rendszerének feküjét is jelenti. Emellett a mintegy 300 méternél mélyebben 

elhelyezkedő homokrétegek már 30 °C-nál melegebb vizet, termálvizet szolgáltathatnak. 

Hévízbeszerzés szempontjából legjelentősebb regionális rétegvízadó az Újfalui Formáció, 

annak is homokosabb delta üledékei. Térbeli helyzete, szeizmikus és mélyfúrás-geofizikai 

mérések alapján, területünkön jól ismert. 

A negyedidőszaki rétegek nyomásviszonyai hidrosztatikusnak megfelelőek, míg kb. 800 

méteres mélységnél mélyebben a felső-pannóniai összlet túlnyomásos lehet. Jelentősebb 

túlnyomásra a terület K-i, ÉK-i részein számíthatunk 1500–1600 méteres mélység alatt. 

 

1.3.1.1.3. Lokális, a késő-pannóniainál idősebb rétegvíztartók 

A vizsgálati területen a felső-pannóniai rétegek alatt lokális vízadókkal kell számolni 

elsősorban az alsó-pannóniai képződmények turbidithomokjaiban, illetve homokosabb 

kifejlődéseiben, valamint a prepannóniai miocén korú finomszemcsés üledékekben. 

A vizsgálati területen az Peremartoni Formációcsoport képződményei regionális elterjedé-

sűek. A 450–750 m vastagságban megjelenő Szolnoki Formáció turbidithomokjaiban, lokális 

vízadókkal kell számolni. Az Endrődi Formáció felsőbb részein, a Szolnoki Formáció hatá-

rán, a durvuló szemcseösszetétel következtében, valamint a bázisán található kavicsbetelepü-

lésekben szintén találhatunk víztartókat, illetve a Békési Formációban szintén találhatunk 

víztartókat, amennyiben azok megjelennek a területen. A báziskonglomerátumnak jelentősége 

csak ott van, ahol más víztartó képződményekkel kapcsoltan jelenik meg, hiszen megjelenése 

foltszerű, vastagsága pedig ritkán haladja meg a néhány 10 métert. 

A vizsgált területen és környezetében mindezidáig azonban hévíztermelés szempontjából e 

képződményeket nem vették számításba a felső-pannóniai vízadók jóval kedvezőbb adott-

ságai, valamint ezen alsó-pannóniai képződmények nagyobb települési mélysége, kisebb 

vastagsága és esetenként alacsony vízvezető-képessége miatt. A területen csak kisszámú 

vízkémiai elemzés áll rendelkezésre ezekből a vízadókból. Ezen adatok alapján a kora-pannó-

niai rétegekben tárolt vizek összetétele jelentősen eltér a sekélyebb és a mélyebb régiókban. A 

mélységgel a TDS is emelkedik. A Gyomaendrőd En-É–7 jelű fúrásban 1506 és 1895 méter 

közötti mélységközből vett vízminta csupán 4800 mg/l körüli TDS-sel rendelkezik. 

Ugyanakkor az Endrőd En.É–10 jelű fúrás 2136 méteres mélységéből vett vízminta már 

12 100 mg/l körüli, míg a 2718 méteres mélységből származó vízminta már 32 600 mg/l 

körüli TDS-sel jellemezhető. A kémiai jelleg rendre NaHCO3-os, NaHCO3SO4Cl-os, illetve 

NaCl-os. 

Lokális rétegvíztartók fordulhatnak elő még a vizsgálati területen prepannóniai miocén 

korú üledékekben, amennyiben a törmelékes összlet durvább törmelékes konglomerátum, 
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vagy homokkő-, mészkőrétegekkel is rendelkezik (Ebesi Formáció, Abonyi Formáció = 

Lajtai Mészkő Formáció). A prepannóniai miocén korú képződmények változatos 

vastagságuk és elterjedésük miatt általában nem jelentős hévíztárolók, ugyanakkor az idősebb 

képződményekkel egy tározó rendszert képezhetnek; vízadó képességük valójában nem 

ismert. Az e rétegekben tárolt vizekre vonatkozóan egyetlen elemzés áll rendelkezésre a 

területünkről. Itt mintegy 27 300 mg/l-es TDS és NaCl-os kémiai jelleg figyelhető meg, mely 

illeszkedik a tágabb környezet adottságaihoz, mely összetétel a víztartó(k) elzártságát is 

tükrözi. 

A permeábilisabb alsó-pannóniai és prepannóniai miocén korú képződmények a vizsgálati 

területen szénhidrogén-tároló kőzetek. A finomszemcsés szerves anyagban gazdag agyagos–

pelites képződmények szénhidrogén-tartalma jó esetben rövid migrációs utat bejárva a 

keletkezés közelében is csapdázódhat. A keletkezett szénhidrogének több helyen 

csapdázódhatnak a területen: 

— a prekainozoos korú aljzat repedezett, mállott töredezett zónáiban, 

— a mezozoos–paleozoos korú képződmények repedezett, másodlagos porozitással rendel-

kező zónáiban, 

— a prepannóniai miocén korú karbonátos, törmelékes üledékes képződményekben, 

— az kora-pannóniai rétegsor alsó részein található homokos–homokköves rétegeiben. 

A terület geotermikus hasznosításakor számítani kell szénhidrogének megjelenésére, így 

fokozott figyelemmel kell lenni a létesítmények telepítésekor, a szükséges óvintézkedéseket 

meg kell tenni. 

A Peremartoni Formációcsoport (régi alsó-pannóniai) és a prepannóniai miocén korú 

rétegek nyomásviszonyai túlnyomásosak. 

 

1.3.1.1.4. Lokális porózus, kettős porozitású rendszerek 

A lokális, porózus, kettős porozitású rendszerek közé sorolhatjuk a vizsgálati területen elő-

forduló prepannóniai miocén korú képződmények karbonátos kifejlődéseit, közbetelepüléseit 

(Ebesi [Lajtai Mészkő] Formáció). Ugyanakkor ezek a képződmények, ha nem települnek 

közvetlenül az aljzaton, nem képeznek egy hidraulikai rendszert a repedezett alaphegységi 

zónákkal. 

Mivel vízkémiai elemzések összefoglalóan állnak rendelkezésre a teljes prepannóniai 

miocén korú összletre vonatkozóan, az itt tárolt vizek összetételére külön jellemzést nem 

tudunk adni, az előbbi fejezetben általánosan jellemeztük a prepannóniai miocén összletet. 

A képződmények szénhidrogén szempontjából tároló képződmények lehetnek másodlagos 

porozitásuk révén. A létesítmények telepítésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. A 

képződmények nyomásviszonyai akár túlnyomásosak lehetnek. 

 

1.3.1.1.5. Regionális vízzáró egységek 

Az Újfalui Formáció és a prekainozoos aljzat között több kora-pannóniai (Peremartoni 

Formációcsoport), pannóniainál idősebb miocén korú regionális/lokális elterjedésű vízzáró 

képződmény is elkülöníthető, melyek döntően finomszemcsés, agyagos, aleuritos kifejlő-

désűek, és bennük a homokkőlencsék, -betelepülések részaránya alacsony. 

Az alsó-pannóniai korú Endrődi és Algyői Formációkba sorolhatóak. Az összletek a 

Békési-árok irányában kivastagodást mutatnak: előbbi 20–50 méteres vastagságról 200–250 

méteres vastagságúra „hízik”, míg utóbbi 500–750 méteres vastagsággal jellemezhető a 

területen. 

Az alsó-pannóniai korú üledékek alatt megjelenő prepannóniai miocén korú törmelékes 

képződmények is ide sorolhatóak, amennyiben azok döntően finomabb szemcsések és az alsó-
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pannóniai képződményekkel összefüggenek. A prepannóniai miocén korú összlet átlagos vas-

tagsága a területen néhány száz méterre tehető, mely a mélymedence irányába több száz 

méteres vastagságot is elérhet. 

A régóta szénhidrogén anya- és tároló kőzetnek ismert prepannóniai miocén, kisebb 

részben alsó-pannóniai pelites és esetenként karbonátos képződmények jelentős horizontális 

kiterjedésük következtében rendkívül fontosak. A szénhidrogének a medenceterületek 

nagyobb mélységeiben, megfelelő körülmények között található üledékekből a sekélyebb, 

hátsági területek felé, az alsó-pannóniai homokok, homokkövek felé migrálnak. Ritkábban a 

keletkezés helyén is maradhatnak, feltöltve az anyakőzet pórusterét. E képződmények mellett 

a pannóniai és prepannóniai miocén fekü diszkordanciafelülete is szerepet játszik a terület 

szénhidrogén-földtanában: a diszkordanciafelület elősegíti a szénhidrogének migrációját is.  

Az Algyői Formáció alatt a szénhidrogén-tárolók nyomása túlnyomásos, így a létesít-

mények telepítésekor erre fokozott figyelemmel kell lenni. 

 

1.3.1.2. Alaphegységi rezervoárok 

Az alaphegységet a területen a Körösladány–Gyomaendrőd–Csabacsüd vonaltól D-i, DK-i 

irányban mezozoos képződmények építik fel: alsó-triász folyóvízi és delta fáciesű 

sziliciklasztos képződmények (Jakabhegyi Homokkő Formáció), középső-triász sekélytengeri 

sziliciklasztos és karbonátos képződmények (Szegedi Dolomit, Csanádapácai Dolomit 

Formációk), valamint alsó-középső–jura pelágikus finom sziliciklasztos összlet (Hosszú-

hetényi Mészmárga Formáció) alkotja az aljzatot. Köröstarcsától D-re, DK-re megjelennek 

alsó-kréta bázisos vulkanitok és áthalmozott üledékeik (Mecsekjánosi Bazalt Formáció), 

illetve Mezőberény térségében a senon flis fedi az idősebb aljzati képződményeket. A 

koncessziós terület É-i, ÉNy-i részein Gyomaendrőd térségében a Kőrösi Komplexum 

variszkuszi metamorfitjai (gneisz, csillámpala, amfibolit) alkotják az aljzatot. 

Az aljzat mélysége a terület nagy részén –3000 – –4000 mBf mélységben található, mely a 

vizsgálati területtől ÉNy-ra akár –2500 mBf mélységbe is emelkedhet. 

Rezervoárként egyrészt azon alaphegységi részek jöhetnek számításba, melyek hosszabb 

ideig felszíni hatásnak, tehát mállásnak voltak kitéve. Az ilyen helyzetek esetében néhányszor 

tíz, esetleg száz méteres vastagságban is lehet megnövekedett pórus- és repedéstérrel, vala-

mint permeabilitással számolni. Emellett a tektonikai hatások következtében kialakult 

repedezett, de mállással nem érintett „üde” részek (a képződmények mélyebb részei) is 

perspektivikusak lehetnek akár más célú (pl. geotermikus) hasznosítás szempontjából. Más-

részt a mezozoos repedezett palás, vagy karsztosodott karbonátos képződmények, vagy a 

paleozoos, metamorf képződmények (gneisz, csillámpala, pala, homokkő) helyenként 

rendelkezhetnek magasabb porozitás- és permeabilitás-értékekkel és válhatnak rezervoárokká. 

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

közvetlenül települő fedőképződmények hidraulikai egységet képeznek-e az alaphegységi 

rezervoárrészekkel. 

Aljzati képződményből (Kőrösi Komplexumból) egyetlen vízkémiai elemzés áll rendel-

kezésre az Endrőd En.É–6 jelű fúrásból: közel 27 000 mg/l-es összes oldottanyag-tartalmat és 

NaClHCO3-os kémiai jelleget mértek. 

Az aljzati képződmények repedezettsége nemcsak a tárolt vizek minőségében és áram-

lásában játszanak szerepet, hanem a területen előforduló szénhidrogének migrációjában és 

csapdázódásában is. 

Fentebbiek és a tágabb környezet adottságai alapján elmondható, hogy az aljzati képződ-

mények túlnyomó részt félig elzárt, vagy elzárt víztartókat képeznek, melyek utánpótlódása 

korlátozott, vagy nem megoldott. 
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Az aljzat képződményeinek hidrogeológiai viszonyai nemcsak a tárolt vizek minőségében 

és áramlásában játszanak szerepet, hanem a területen előforduló szénhidrogének migráció-

jában és csapdázódásában is. Sok esetben az aljzat képződményei CO2-források lehetnek. 

 

1.3.2. A terület vízföldtani egységeinek természetes utánpótlódása 

1.3.2.1. Beszivárgás csapadékból 

A felszínen lévő képződmények felső egy-két méteres zónája az, amelyiknek a meteoro-

lógiai viszonyok mellett döntő szerepe van a beszivárgás mértékének alakulásában. A 

térképezések során megismert, döntően löszös, homokos talajképző üledékei alapján az évi 

csapadék kb. 10%-ára becsülhetjük a beszivárgás mértékét. A helyenként előforduló agyagos, 

kőzetlisztes felszíni képződmények esetében ez csupán 4–5%-ra tehető, azonban konkrét 

terepi mérések hiányában célszerű az értékeléseknél egységesen 5%-os aránnyal számolni. 

 

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

karszt- és repedésvizeiből) 

A vizsgált területen és azon kívül találhatóak a pannóniai, alaphegységi és más hidrosztra-

tigráfiai egységek beszivárgási területei, ezen szűkebb területünkön „oldalirányú” utánpót-

lásként jelentkeznek, melyet a nagyobb régióra készített hidrogeológiai értékelések alapján 

célszerű megadni. A pannóniai képződmények esetében oldalirányú utánpótlásra elsősorban 

É-i, ÉÉK-i irányból számíthatunk a D, DNy felé, a Tisza irányába, mely mellett a köztes 

áramlási rendszer felső 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 akár a prepan-

nóniaiig felnyúló szerkezeti vonalak a terület áramlási rendszerére hatással bírnak: az itt 

elvékonyodó és/vagy kiékelődő felső-, alsó-pannóniai, valamint prepannóniai miocén korú 

üledékekben, továbbá a tektonikai elemek mentén a vizek – kényszerpályára kerülve – a 

mélyebb medence irányából a sekélyebb régiók felé áramlanak. 

A térségben esetlegesen tervezendő geotermikus energiahasznosítások esetében, ha azok 

regionális áramlási rendszert érintenek, szükség lehet a teljes áramlási rendszer modelle-

zésére, értékelésére. Ugyancsak fontos a területen a CH-hasznosítások és a potenciális 

geotermikus hasznosítások várható egymásra hatásainak értékelése, tisztázása is. 

A területen, illetve annak környékén mesterséges vízvisszatáplálások is jellemzőek. A 

kitermelést segítő (EOR) visszatáplálásokat a szénhidrogénmezők esetében sok helyen 

alkalmazzák. Ennek következtében a területre eső, illetve az ahhoz legközelebbi CH-

hasznosítások során végzett, vagy tervezett, a kitermelést segítő (EOR) visszatáplálások 

vizsgálati területre gyakorolt hatásait szintén tisztázni kell. 

 

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, 
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— talajvízpárolgással jellemezhető területek, 

— szivárgó felszínek, 

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

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

vizek lokális és részben intermedier áramlási útvonalai végén jelentenek megcsapolásokat. 

Tengerszinthez viszonyított magasságukhoz lehet viszonyítani az adott körzetben megismert 

hidraulikus potenciálszinteket és talajvízszinteket. 

A lokális feláramlási útvonalak végén számos felszín alatti víztől függő ökoszisztéma 

(FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettnek tekinthetők. 

A mélyebb porózus regionális vízadó rendszerek regionális áramlásait oldalirányú 

elfolyásként lehet számba venni. Itt É, ÉÉK felől D, DNy-i irányba, a Tisza felé tartó regio-

nális áramlás rajzolódik ki. 

 

1.3.3.2. A terület mesterséges megcsapolásai 

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

felső-pannóniai és alaphegységi rezervoárokat érintő ivóvíz, gyógyászati (Gyomaendrőd, 

Mezőberény), fürdő, ipari, mezőgazdasági célú víztermelések jellemzőek.  

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

tivikus, így a szénhidrogén-kutatási, -termelési létesítmények elhelyezésekor a terület föld-

tani, vízföldtani, szénhidrogén-földtani adottságai mellett figyelembe kell venni a környező 

meglévő – és lehetséges – geotermikus hasznosításokat is. 

A hideg- és termálvizek „hétköznapi” hasznosítás céljaira történő kitermelések mellett 

fontos megemlíteni a szénhidrogénmezők területén a szénhidrogéniparban alkalmazott 

vízlikvidálásokat is, melyek jelentősebb mértéket is ölthetnek. 

 

1.3.3.3. Egyéb, vízföldtani viszonyokat befolyásoló tényezők 

Vizsgálatunk során ki kell térnünk a szénhidrogén-bányászati tevékenységeknek a felszín 

alatti vizek alakulására gyakorolt lehetséges hatásaira is. Itt alapvetően a szénhidrogénekkel 

együtt termelt vizek depressziós hatásait, illetve a termeléseket segítő, valamint a 

vízlikvidálásokat biztosító visszasajtolások mennyiségi, minőségi hatásait kell számba venni. 

 

1.3.4. A terület vízminőségi képe 

A Gyomaendrőd vizsgálati terület felszín alatti vizeinek vízgeokémiai értékelése a 

területen mélyült kutak és 2019 áprilisában az MBFSZ Vízföldtani Adattárában található 

Vízföldtani naplók és egyéb rendelkezésére álló archív vízkémiai vizsgálatainak felhasz-

nálásával mind a hideg, mind a termálvizet adó hidrodinamikai egységekre kiterjedt. A 

vízkémiai elemzések minőségellenőrzése, majd objektumonként és azon belül az egyes 

szűrőzési mélységintervallumokra történt medián összevonások következtében, mintegy 70 

darab vízösszetételi adat állt rendelkezésre a vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében. 

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

összes oldottanyag-tartalom alapján egy általános képet nyújthat a vízösszetételről, a szennye-

zettség mértékéről, vagy egyéb ható tényezőkről. A felszín közeli zónákban lévő lokális 

áramlási részek növelik a vízkémiai változékonyságot, a megcsapolási területek felszínközeli 

részein a vízminőség alakítás döntő faktora a talajvízpárolgás, mely az oda áramló vizek 
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oldottanyag-tartalmát markánsan megnövelheti. Mindezekből, az is következik, hogy a 

felszínhez közeli talajvizeket célszerű a vízminőségi értékelések, illetve a későbbiekben az 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatok során külön kezelni. 

A sekély (felszín alatti 50 méterig szűrőzött) vízadókból a területen és 5 km-es körzetében 

rendelkezésre álló adatok alapján a vizek összes oldott anyag tartalma (TDS), a 10%, illetve 

90% percentilis értékek figyelembevételével jellemzően 980–1510 mg/l (1340 mg/l medián), 

a Cl
–
-tartalom 25–60 mg/l (medián 30 mg/l körül), míg a HCO3

–
 tartalom 650–990 mg/l 

között változik (950 mg/l körüli medián). A nagyobb koncentrációértékek lokális szennye-

zések előfordulását jelezhetik, részben a települések belterületein, részben régi hulladék-

lerakók környezetében valamint diffúz terheléseket is jelezhetnek. A sekély képződmények 

vizei alapvetően CaHCO3, CaNaHCO3, NaCaHCO3, NaMgHCO3, NaHCO3 víztípusúak. 

A rendelkezésre álló adatok alapján a sekély felszín alatti vizekre jellemző néhány kompo-

nens (klorid, hidrogén-karbonát, összes oldottanyag-tartalom) eloszlását Box–Whiskers dia-

gramon (24. ábra) ábrázoljuk. A diagramok „doboz”-részei a felső és alsó kvartilisek közötti 

értékeket ábrázolják a medián értékek feltüntetésével, míg alsó és felső határai a 10% és 90% 

percentilis értékeknek felelnek meg. 

 

 
 

24. ábra. A Gyomaendrőd vizsgálati területen és 5 kilométeres körzetén  

belüli, a felszíntől számított 50 méter mélységig vett vízminták klorid, 

 hidrogén-karbonát és TDS értékeinek Box–Whiskers diagramjai  

a medián értékek feltüntetésével 

A kvarter képződményekben tárolt vizek általánosan NaHCO3 víztípussal jellemezhetőek. 

A vizek összetétele a rendelkezésre álló kisszámú medián adat alapján, a 10%, illetve 90% 

percentilis értékek figyelembe vételével az alábbiak szerint jellemezhető. Az összes oldott-

anyag-tartalom jellemzően 1190–1410 mg/l (mediánja 1340 mg/l) között mozog. A jellemző 

főalkotók a következő tartományokban változnak, körülbelül 240–340 mg/l Na
+ 

(mediánja 

300 mg/l), 10–60 mg/l Ca
2+ 

(mediánja 30 mg/l), 5–30 mg/l Mg
2+

 
 
(mediánja 15 mg/l) és 850–

1 000 mg/l HCO3
– 

(mediánja 960 mg/l). 

A felső-pannóniai Dunántúli Formációcsoport kisebb mélységben, jellemzően 500 m alatt 

kb. 1200 méterig beszűrőzött képződményeiben lévő langyos, illetve meleg vizű kutak 
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esetében az összes oldottanyag-tartalom 1380–1690 mg/l között változik (mediánja 1490 mg/l 

körüli). A víz összetételét körülbelül 340–430 mg/l Na
+
 (mediánja 370 mg/l), 5–15 mg/l Ca

2+
 

(mediánja 10 mg/l körüli), 1–10 mg/l Mg
2+

 (mediánja 2 mg/l körül), 10–40 mg/l Cl
–
 

(mediánja 20 mg/l körüli), 1–65 mg/l SO4
2–

 (mediánja 5 mg/l) és 960–1200 mg/l HCO3
–
 

(mediánja 1100 mg/l körül) jellemzi. Az 1500 méter körüli mélységben beszűrőzött 

Gyomaendrőd 13/A fúrás összetételére már 4980 mg/l összes oldottanyag-tartalom, 1320 mg/l 

Na
+
, 15 mg/l Ca

2+
, 2 mg/l Mg

2+
, 320 mg/l Cl

–
, 80 mg/l SO4

2–
 és 3200 mg/l HCO3

–
 jellemző A 

vizek általánosan NaHCO3 jellegűek 

A rendelkezésre álló adatok alapján a jellemző felső-pannóniai képződményekből 

származó vizek néhány komponensének (nátrium, kalcium, magnézium, hidrogén-karbonát, 

összes oldottanyag-tartalom) eloszlását a 25. ábra Box–Whiskers diagramján ábrázoljuk. 

 

 
 

25. ábra. A jellemző felső-pannóniai korú képződmények a vizsgálati 

 területen és annak 5 kilométeres körzetén belüli, felszín alatti vizeinek  

nátrium, kalcium, magnézium, klorid, szulfát, hidrogén-karbonát  

és TDS értékei Box-Whiskers diagramon ábrázolva a medián értékek feltüntetésével 

A területen és annak 5 km-es körzetében, néhány vízminta ismert Endrőd környékéről, a 

2000 méter alatti mélységből, melyek alsó-pannóniai korú képződményekből származnak. Az 

Endrőd En.É–10 két különböző, nagymélységű mintájának az összetételére 12 000 illetve 

32 600 mg/l TDS, 3000 és 10 300 mg/l Na
+
, 1500 és 16 900 mg/l Cl

–
, 3800 és 1590 mg/l 

SO4
2–

, 3000 és 1960 mg/l HCO3
– 

koncentrációk jellemzőek. A vizek jellege NaSO4HCO3Cl-

os és NaCl-os. Az Endrőd En.É–8 fúrás vizének összetételére 980 mg/l TDS, 200 mg/l Na
+
, 

50 mg/l Ca
2+

, 15 mg/l Mg
2+

, 40 mg/l Cl
– 

és 660 mg/l HCO3
–
 tartalom jellemző, a víz jellege 

NaHCO3-os. Az 5 km-es környezetben található alsó-pannóniai képződmények vizei ismertek 

az Endrőd En–72 és Endrőd En–83 CH-kutató fúrásokban, melyek NaCl-os jellegűek. A 

vízösszetételt 2900 és 7100 mg/l körüli TDS, 600 és 2370 mg/l körüli Na
+
, 1200 és 3560 mg/l 

körüli Cl
–
. 480 és 80 mg/l körüli SO4

2–
, 290 és 730 mg/l körüli HCO3

–
 tartalom jellemzi. 

A területen és annak 5 km-es környezetében a pannóniainál idősebb miocén és prekaino-

zoos aljzati képződményekből származó, egy-egy vízminta ismert az Endrőd En.É–7 és az 
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Endrőd En.É–6 CH-kutató fúrásokból. Az Endrőd En.É–7 víz összetételére 27 300 mg/ körüli 

TDS, 10 000 mg/l Na
+
, 600 mg/l Ca

2+
, 13 300 mg/l körüli Cl

–
 és 2500 mg/l körüli HCO3

– 

koncentráció jellemző. Az Endrőd En.É–6 víz összetételére 27 000 mg/ körüli TDS, 9600 

mg/l Na
+
, 650 mg/l Ca

2+
, 15 200 mg/l körüli Cl

–
, 190 mg/l SO4

2–
 és 550 mg/l körüli HCO3

– 

koncentráció jellemző. Mindkét víz NaCl-os jellegű. 

A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében, a fenti vízadó képződményekre 

vonatkozóan, mintegy 70 darab összevont medián vízkémiai elemzéssel rendelkezünk, 

melyek a felszíntől számított körülbelül 3000 méter mélységtartományt reprezentálják. A 

felszín alatti vizek típusa változatos a területen, a beszivárgási és megcsapolási területek 

jellemző víztípusait megtalálhatjuk. A sekély képződmények vizei alapvetően CaHCO3, 

CaNaHCO3, NaCaHCO3, NaMgHCO3, NaHCO3 víztípusúak. A kvarter vizek általában legin-

kább NaHCO3 víztípussal jellemezhetőek. A Dunántúli Formációcsoport képződményeiben 

tárolt vizek NaHCO3 jellegűek. Az alsó-pannóniai korú vizek jellege változó, NaHCO3-os és 

NaSO4HCO3Cl-os és NaCl-os vizeket találunk a területen. A miocén és a prekainozoos aljzati 

képződményben tárolt vizek NaCl-os jellegűek. 

A 26. ábra a főbb vízminőségi paraméterek alakulását mutatja a mélység függvényében az 

egyes vízadókra. A hidrogén-karbonát tartalom a felső 1200 méterben, alapvetően a kvarter és 

a Dunántúli Fcs. rétegeit feltárt kutakban nem mutat a mélységgel változást. Az 1500 méter 

alatti mélységben a hidrogén-karbonát tartalom értéke azonban szélesebb tartományban 

változik. A kloridtartalom a kb. 400 méter feletti kvarter képződmények vizeiben viszonylag 

egységesnek mondható. Kb. 400 méter alatt már a kvarter és az idősebb képződmények 

vizeiben is a mélységgel a kloridkoncentrációk általános növekedése figyelhető meg. Az 

összes oldottanyag-tartalom kb. 1200 méterig egységesnek tekinthető, a mélységgel csupán 

minimális változást mutat a Dunántúli Formációcsoport rétegeit feltárt kutakban. 1500 méter 

alatt a TDS értékei általában magasabbak és a mélységgel növekvő tendenciát mutatnak. 

Fontos megjegyezni, hogy a mélység felé haladva egyre kevesebb adat áll rendelkezésünkre, 

mely az értelmezés bizonytalanságát növeli. 
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26. ábra. A főbb vízminőségi paraméterek alakulása a mélység függvényében 

 a koncessziós terület és 5 kilométeres körzetének felszín alatti vizeiben 

 

  



Gyomaendrőd. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

64 

 

1.4. A vizsgálati terület vízgyűjtő-gazdálkodása (MBFSZ, OVF) 

Az alábbi fejezet a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv Felülvizsgálata (VGT2) 2015. december 

22-i keltezésű anyagából összegyűjtött állományok felhasználásával készült. Az értékelés 

során mind a szigorúan vett vizsgálati területet, mind annak 5 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 

1.4.1.1. Felszíni vízfolyások és víztestek 

A vizsgálati terület a Tisza részvízgyűjtő egységen helyezkedik el. Területe három felszíni 

vízgyűjtő alegységet érint, ezek a 2–16 (Hármas-Körös), a 2–14 (Sebes-Körös) és 2–13 

(Kettős-Körös) alegységek. 

A területre 5 vízfolyás és egy állóvíz víztest esik, még az 5 km-es körzetet további 4 

vízfolyás víztest és egy állóvíz víztest érinti (19. táblázat, 20. táblázat). A terület számos – 

víztest kategórián kívüli – vízfolyással (elsősorban csatornával) sűrűn behálózott. Vízest 

kategórián kívüli állóvizek közül további 43 található a területen. 

 
19. táblázat. A területen és az 5 km-es körzetében lévő vízfolyás víztestek 

Vízfolyás neve Kódja Területen Típusa Hasznosítás VIZIG 

Büngösdi-csatorna AEP364 igen 
időszakos, kettős 

működésű csatorna 
vízelvezetés, vízellátás  KÖ 

Dióéri-főcsatorna AIP763 nem 
időszakos, 

belvízcsatorna 
vízelvezetés KÖ 

Fazekaszugi-

főcsatorna 
AEP470 nem 

időszakos, kettős 

működésű csatorna 
vízelvezetés, vízellátás KÖ 

Folyáséri-főcsatorna AEP492 igen 
időszakos, kettős 

működésű csatorna 
vízelvezetés, vízellátás KÖ 

Hármas-Körös felső AOC779 igen 
állandó vízszállítású, 

folyó 
vízelvezetés, vízellátás, hajózás KÖ 

Hosszú-fok–Határ-ér–

Köles-éri-főcsatorna 
AEP599 nem 

időszakos, kettős 

működésű csatorna 
vízelvezetés, vízellátás KÖ 

Kettős-Körös AEP668 igen 
állandó vízszállítású, 

folyó 
vízelvezetés, vízellátás, hajózás KÖ 

Mezőberényi-

főcsatorna 
AIP765 nem 

időszakos, kettős 

működésű csatorna 
vízelvezetés, vízellátás KÖ 

Sebes-Körös alsó AEP954 igen 
állandó vízszállítású, 

folyó 
vízelvezetés, vízellátás, hajózás KÖ 

 

20. táblázat. A területen és az 5 km-es körzetében lévő vízfolyás víztestek 

Állóvíz neve Kódja Területen Típusa Hasznosítás VIZIG 

Félhalmi-holtágrendszer 

(Félhalmi-; Danzugi-; 

Torzsási-holtág) 

AIH068 igen 
állandó vízborítottságú 

mentett oldali holtág 

természetvédelmi, 

vízkárelhárítási tározás, 

horgászat 

KÖ 

Peresi-holtágrendszer 

(Kecskészugi-; 

Templomzugi-; 

Bónomzugi-; Soczózugi-; 

Peresi-holtág) 

AIH115 nem 
állandó vízborítottságú 

mentett oldali holtág 

rekreáció, természetvédelmi, 

vízkárelhárítási tározás 
KÖ 

 

A vizsgálati terület nagy része a Körösök elöntési területe, de a Hármas-Körös, Sebes-

Körös és Kettős-Körös végig fővédvonallal védett. Mind a három folyó nagyvízi mederrel 
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rendelkezik. A vízfolyásokon nincs nagyműtárgy, keresztirányú műtárgyból egy található a 

Büngösdi-csatornán, valamint még egy az 5 km-es körzetben, a Mezőberényi-főcsatornán. 

A területen a belvíz-veszélyeztetettség általános; a déli részeket leszámítva legalább 

mérsékelt, de nyugaton és Körösöktől északra közepes, az 5 km-es körzet északkeleti részén 

erős belvíz-veszélyeztetettséggel is számolni kell. 

A 27. ábra a felszíni vízgyűjtő alegységeket, a felszíni vizek használatát és a vízjárta 

területeket mutatja be. 

 

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

(vízjárta területek) 

 

1.4.1.2. A terület felszín alatti víztestei 

A vizsgálati területen a hideg vagy langyos vizet adó víztestek csoportját a porózus és 

sekély porózus víztestek alkotják; ezek a Körös-vidék, Sárrét (sp.2.12.2, p.2.12.2) és a csak az 

5 km-es körzet délnyugati csücskét érintő (víztest szinten elhanyagolható mértékben) Körös-

Maros köze (sp.2.13.2, p.2.13.2) sekély porózus és porózus víztest (28. ábra, 30. ábra). 

30 °C-nál melegebb vizet adó porózus vízadó a Délkelet-Alföld (pt.2.3) porózus termál 

víztest (31. ábra). 

A terület felszín alatti víztesteit összefoglalóan a 21. táblázat mutatja be. 
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21. táblázat. A területre és annak 5 km-es körzetére eső felszín alatti víztestek 

A víztest neve 
Víztest 

VOR 

Víztest 

azonosító 

Területre 

esik 
Típus 

Körös-vidék, Sárrét AIQ596 sp.2.12.2 igen sekély porózus 

Körös-Maros köze AIQ594 sp.2.13.2 nem sekély porózus 

Körös-vidék, Sárrét AIQ595 p.2.12.2 igen porózus 

Körös-Maros köze AIQ593 p.2.13.2 nem porózus 

Délkelet-Alföld AIQ516 pt.2.3 igen porózus termál 

 

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

a nyilvántartott sekély kutak feltüntetésével 

 

1.4.1.3. Határ menti víztestek 

A vizsgálati területet érintő Körös–Maros köze porózus és sekély porózus víztestek 

(p.2.13.2, sp.2.13.2) az ICPDR Duna-vízgyűjtő szinten kiemelt Maros/Mures (5) víztest 

aggregátum részei. 

A sekély porózus és porózus víztestek ICPDR Tisza szinten kiemelt területek. A határvízi 

bizottságok egyezményeiben a kétoldali monitoringpontok szerepelnek, melyekről az 

információk elérhetőek az érintett Vízügyi Igazgatóságokon keresztül. 
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1.4.2. Felszíni és felszín alatti védett területek 

1.4.2.1. Felszíni védett területek 

Az EU–VKI szerint is, a területen védettséget élveznek a különböző természetvédelmi területek 

vizes élőhelyei, mint nemzeti parkok, természetvédelmi területek, tájvédelmi körzetek, Natura 2000 

és Ramsari védettségű területek, továbbá a halas vizek, a nitrátérzékeny és a tápanyagérzékeny 

területek, egyúttal a kijelölt természetes fürdőhelyek és rekreációs célra használt folyóvizek és 

állóvizek (29. ábra). „Ex lege” védettséget élvező láp és szikes nem található a területen. Halas 

víznek (dévéres) kijelölt a Hármas-Körös egy szakasza. Természetes fürdőhely a Gyomai 

szabadstrand, valamint a Pájer Kemping szabadstrandja Gyomaendrődön. 

A természetvédelmi területekről bővebben a 1.1.4. fejezetben olvasható információ.  

Védett területek közé tartoznak az ivóvízbázisok védőterületei és védőidomai, ezeket az 

1.4.2.3. fejezetben részletesen ismertetjük. 

A vizsgálati területen és 5 km-es körzetében számos felszín alatti víztől függő ökosziszté-

ma (FAVÖKO) található, melyek természetvédelmi szempontból is védettek (Nemzeti Park, 

Natura 2000 SAC, Natura2000 SPA) (22. táblázat).  

A területen és 5 km-es körzetében nagyobb összefüggő és kisebb (mozaikszerű, belte-

rületek) nitrátérzékeny területrészek is találhatók, főképp a Körösöktől északra húzódó terüle-

teken (Gyomaendrőd, Dévaványa, Körösladány). Tápanyagérzékeny területrészek nincsenek. 

 
22. táblázat. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma (FAVÖKO) 

Védett terület típusa Védett terület azonosító Védett terület elnevezése FAVÖKO típus 

Natura2000 SAC HUKM20014 Dévaványa környéki gyepek vizes, szárazföldi 

Natura2000 SAC HUKM20026 Tóniszállás-szarvasi gyepek vizes, szárazföldi 

Natura2000 SPA HUKM10003 Dévaványai-sík vizes, szárazföldi 

 

 
29. ábra. Felszín alatti víztől függő ökoszisztéma szerinti  

természetvédelmi területek 
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1.4.2.2. Felszíni védett termelések 

Felszíni vizeket érintő ivóvíz célú vízkiemelés a területen nem történik.  

1.4.2.3. Felszín alatti védett termelések 

A vizsgálati területen és annak 5 km-es körzetében nyilvántartott kutakat többféle célra 

hasznosítják (bővebben lásd később 26. táblázat). 

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

bázisok adatbázisa csak a legalább 10 m
3
/nap kapacitású, vagy 50 főnél többet ellátó üzemelő, 

illetve tartalék és távlati ivóvízbázisokat tartalmazza.  

Ennek alapján, Gyomaendrőd vizsgálati területe 5 közcélú felszín alatti ivóvízbázist érint, 

amelyek közül 1 üzemelő, 4 tartalék. Az 5 km-es körzetben további 3 üzemelő és 5 tartalék 

ivóvízbázis van. 

Az érintett ivóvízbázisok nem sérülékenyek, azonban közülük 3 esetben megfelelő 

vizsgálatok hiányában a besorolás bizonytalan. Sérülékenység hiányában nem történt vízbázis 

védőterület-meghatározás, védőidom kijelölése azonban szükséges.  

A vizsgálati területen egyéb vízbázis a Gyomaendrődi Liget Fürdő, amely nem sérülékeny, 

de védőterülete/védőidoma határozattal kijelölt.  

A 23. táblázat részletesen ismerteti a terület közcélú és egyéb vízbázisait, míg a 30. ábra a 

felszín alatti termelések védőterületeit mutatja be. 

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

Település 
FEV 
/FAV 

Vízbázis 
VOR 

Vízbázis Státusz 
Vízbázis 

sérülékeny 
Rendelkezésre álló 

diagnosztika 
Védendő termelés 

(m3/nap) 

Csárdaszállás FAV ALF888 
Csárdaszállás települési 

vízmű 
tartalék bizonytalan   

Gyomaendrőd FAV ALG034 
Gyomaendrőd települési 

vízmű 
tartalék bizonytalan   

*Hunya FAV ALG084 Hunya települési vízmű üzemelő nem  123 

Köröstarcsa FAV AOK767 
Köröstarcsa - Széchenyi úti 

közkút 
üzemelő nem  86 

Köröstarcsa FAV ALG241 
Köröstarcsa települési vízmű 

(hideg) 
tartalék nem   

Köröstarcsa FAV ALG242 
Köröstarcsa települési vízmű 

(termál) 
tartalék nem   

*Gyomaendrőd FAV ALG033 
Gyomaendrőd-Nagylapos 

települési vízmű 
tartalék nem   

*Gyomaendrőd FAV AOK701 Gyomaendrőd - Agrofém Kft. üzemelő nem  25 

*Körösladány FAV ALG235 
Körösladány települési vízmű 

(hideg) 
tartalék nem   

*Körösladány FAV ALG236 
Körösladány települési vízmű 

(termál) 
tartalék nem   

*Mezőberény FAV ALG368 
Mezőberény települési vízmű 

(hideg) 
tartalék bizonytalan  3 

*Mezőberény FAV ALG369 
Mezőberény települési vízmű 

(termál) 
tartalék nem   

*Örménykút FAV ALG490 Örménykút települési vízmű üzemelő nem  37 

**Gyomaendrőd FAV  Gyomaendrődi Liget Fürdő  nem 

határozattal kijelölt 

védőövezet, 

üzemeltetői 

diagnosztika 

330 

SVB: sérülékeny vízbázis. 

FEV felszíni, FAV felszín alatti. 

* a vízbázis védőidoma érintett a terület 5 km-es körzetében. 
** egyéb, nem közcélú vízbázis. 
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30. ábra. Üzemelő és távlati vízbázisok, valamint porózus és hegyvidéki felszín alatti 

víztestek az érintett területen 

 

Az OTH nyilvántartása szerint 1 gyógyvíznek minősített kút van a vizsgálati területen és 1 

annak 5 km-es körzetében. A kutakat a 24. táblázat ismerteti. 

 
24. táblázat. Nyilvántartott ásvány- és gyógyvízkutak 

Település Kút jele Területen Víz kereskedelmi neve Terület Felhasználás EOV Y EOV X Jele 

Gyomaendrőd B–4/a igen 
Gyomaendrőd Liget-

fürdő 
igen gyógyvíz 785873.12 178851.38 3–12 

Mezőberény B--95 nem Strandfürdő II. nem gyógyvíz 801688.98 166800.02 3–287 

 

A vizsgálati területen 10 db, 5 km-es körzetében további 25 db 30 °C-os vagy annál me-

legebb kifolyó vizet adó kutat mélyítettek, melyek főleg a felső-pannóniai porózus, valamint a 

negyedidőszaki és pliocén összleteket csapolják. A felsoroltak között 7 kút lezárt, 6 pedig 

eltömedékelt. A többi esetben a vizet ivóvíz, mezőgazdasági, energetikai és fürdőzési céllal 

termelik. 9 kút szűrőzési mélysége haladja meg az 1000 métert. 1 visszasajtoló kút létesült a 

területen. Részletes információkat a kutakról és azok hasznosításáról a 25. táblázat közöl. 

A 31. ábra a területen és annak környezetében lévő 30 °C-nál magasabb hőmérsékletű vizet 

adó kutakat tünteti fel a vízadó felszín alatti víztestekkel.  
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25. táblázat. A vizsgálati területen lévő létesítéskor 30 °C-os vagy annál melegebb  

kifolyó vizet adó kutak 

Település Kút jele Terület 
Szűrőzött 

szakasz (m) 

Kifolyóvíz 

hőmérsék-
lete (°5C) 

** 

Vízadó 
kora 

Hasznosítás 
Térképi 

jele 

Endrőd K–13 nem 1518–1522 85 Pa2 mezőgazdasági 3_8 

Gyoma B–4 igen 1035–1090 64 Pa2 fürdő/gyógyászat 3_12 

Mezőberény B–4 nem 715–720 42 Pa2 lezárva 3_19 

Mezőberény B–55 nem 719–1008 50 Pa2 fürdő/gyógyászat 3_20 

Mezőberény B–17 nem 779–786 33 Pa2 eltömve 3_21 

Mezőberény K–62 nem 845–885 50 Pa2 ivóvíz 3_98 

Köröstarcsa B–23 igen 510.7–586 35 Q ivóvíz 3_107 

Gyoma K–67 igen 487.8–640.4 37 Q mezőgazdasági 3_116 

Gyomaendrőd K– igen 1765–1885 82 Pa2 lezárva 3_136 

Mezőberény K–64 nem 458–539 34 Q lezárva 3_171 

Mezőberény B–76 nem 494–545.1 33 Q lezárva 3_172 

Gyoma K–57 igen 408–492 31 Q eltömve 3_194 

Körösladány B–5 nem 470–485 32 Q eltömve 3_201 

Körösladány K–20 nem 387–415 31 Q ivóvíz 3_202 

Körösladány K–30 nem 440–444 31 Q ivóvíz 3_203 

Körösladány K–47 nem 389–430 30 Q ivóvíz 3_204 

Körösladány K–48 igen 424–507 33 Q lezárva 3_205 

Körösladány K–49 nem 416–444 30 Q ivóvíz 3_206 

Körösladány K–50 nem 378–440 31 Q közcélú 3_207 

Örménykút K–37 nem 399–634 32 Q mezőgazdasági 3_208 

Köröstarcsa B–18 igen 480–496 34 Q ivóvíz 3_229 

Köröstarcsa K–21 nem 436–490 31 Q mezőgazdasági 3_230 

Köröstarcsa B–11 igen 489–499 31 Q lezárva ivóvíz 3_231 

Mezőberény B–14 nem 456–470 31 Q eltömve 3_233 

Mezőberény B–23 nem 0–0 31 Q? eltömve 3_234 

Mezőberény B–71 nem 395–542 33 Q ivóvíz 3_235 

Endrőd K–22 nem 378–458 31 Q lezárva 3_247 

Endrőd B–7 nem 0–0 37 Q eltömve 3_261 

Mezőberény K–80 nem 429,8–485,6 32 Q ivóvíz 3_262 

Gyomaendrőd e–9 nem 1506–1895 92 
Pa2, 

MPa1 

nem 

kataszterezett 
3_271 

Mezőberény B–95 nem 852,6–1133 51 Pa2 fürdő/gyógyászat 3_287 

Körösladány K–46 igen 377,8–453,.9 31 Q 
energetikai 

mezőgazdasági 
3_300 

Gyomaendrőd B–129 igen 1003–1113 63 Pa2 fürdő/gyógyászat 3_303 

Mezőberény B–115 nem 1826,6–1947,6 76,9 Pa2 energetikai 3_312 

Mezőberény K–116 nem 1643,5–1930,4 83,2 Pa2 visszasajtoló 3_313 
                ** a kút létesítése idején. 
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31. ábra. A vizsgálati területet érintő termálvizet adó víztestek és karsztvíztestek 

A területen, illetve 5 km-es körzetében nyilvántartott vízkitermeléseket a víztest és a 

kitermelés célja szerinti lebontásban a 26. táblázat és a 27. táblázat tartalmazza és a 32. ábra 

mutatja be. A sekély porózus víztestek készleteit elsődlegesen ivóvízre, öntözésre, fürdő-

vízként és egyéb célra használják. A porózus vízadók készleteit főképp ivóvízként hasznosít-

ják, de öntözésre, mezőgazdasági céllal is termelnek. A termál vízadók vizét főként fürdési 

célra, de ivóvízként, ipari és mezőgazdasági céllal is termelik. Visszatápláló kút is mélyült a 

területen. 

 
26. táblázat. A területen és az 5 km-es körzetében jelentett vízkivételek, 1000 m

3
/év egységben 

(VGT, 2015–ös nyilvántartási adatok) 

Víztest kódja 

Kitermelt víz 1000 m3/év 

ivóvíz ipari bányászat öntözés 
egyéb 

mezőgazdasági 
fürdővíz 

egyéb/ 

összevont 
termelés 

vissza–

táplálás 
összesen 

sp.2.12.2 5,963  0 0,73 0 22,812 2,373 -0,704 31,174 

sp.2.13.2         0 

p.2.12.2 19,259   4,004 172,862 0,571 0,401  197,097 

p.2.13.2 10,973        10,973 

pt.2.3 31,4 0,365   35,582 148,98 0,1  219,427 
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32. ábra. A vizsgálati területet érintő víztermelések jellege víztestenként 

 

 
27. táblázat. Az évi összes jelentett vízkivétel a különböző típusú vízadókban (1000 m

3
/év)  

a területen és annak 5 km-es körzetében együttesen  

(VGT, 2015-ös nyilvántartási adatok) 

Víztest típusa 
Szűrőzött szakasz 

mélysége (m) 

A kifolyó víz 

hőmérséklete (°C) 

Éves szinten kitermelt 

vízmennyiség 
(1000 m3/év) 

Sekély hegyvidéki sekélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 0 

Hegyvidéki mélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 0 

Sekély porózus sekélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 31,174 

Porózus mélyebb, mint 30 kevesebb, mint 30 208,07 

Porózus termál  magasabb, mint 30 219,427 

Karszt  kevesebb, mint 30 0 

Termál karszt  magasabb, mint 30 0 

Összesen: 458,671 

 

1.4.3. Szennyeződések 

1.4.3.1 Pontszerű szennyezőforrások 

Pontszerű szennyezőforrásnak minősülnek a szennyvíztisztító telepek, ahonnan a tisztított 

szennyvizet vízfolyásokba vezetik (33. ábra, 28. táblázat). 

 
28. táblázat. Kommunális szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település Szennyvíztisztító telep neve Területen Befogadó víztest neve Hatás a befogadóra 

Köröstarcsa Köröstarcsa – Szennyvíztisztító Telep igen Kettős-Körös nem jelentős 

Körösladány Körösladány – Szennyvíztisztító Telep nem Folyáséri-főcsatorna jelentős 

Gyomaendrőd Gyomaendrőd – Szennyvíztisztító Telep nem Hármas-Körös felső nem jelentős 

Mezőberény Mezőberény – Szennyvíztisztító Telep nem 
Mezőberényi-

főcsatorna 
jelentős 

 

A terület felszíni vizeit ipari bevezetések is érintik, ezek befogadóra tett hatása azonban 

nem jelentős (29. táblázat). 
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29. táblázat. Egyéb, nem kommunális termálvíz szennyvízterhelés a vizsgálati területen és környezetében 

Település 
Szennyeződést 

kibocsátó 

Területen 
Szennyvíz jellege Befogadó víztest neve Hatása a befogadóra 

Körösladány 

Henkel 

Magyarország Kft. 

körösladányi gyára 

nem 
Egyéb 

feldolgozóipar 
Sebes-Körös alsó nem jelentős 

Körösladány 

Henkel 

Magyarország Kft. 

körösladányi gyára 

nem 
Egyéb 

feldolgozóipar 
Sebes-Körös alsó nem jelentős 

Örménykút 
Szarvasi Mozzarella 

Kft. 
nem Élelmiszeripar Fazekaszugi-főcsatorna nem jelentős 

Szarvas 

Therm–Organ 

Termelő és 

Szolgáltató Kft. – 

monitoring kutak, 

termálvíz tározó 

nem 
Termálvíz, 

fürdővíz 
Hármas-Körös felső nem jelentős 

Mezőberény 

Strandfürdő – 

gyógyászati célra 

használt termálvíz 

elhelyezése 

nem 
Termálvíz, 

fürdővíz 
Mezőberényi-főcsatorna nem jelentős 

Gyomaendrőd Liget-fürdő igen 
Termálvíz, 

fürdővíz 
Hármas-Körös felső nem jelentős 

Szeghalom 

IKARUS–FŐNIX 

Fémipari és 

Járműalkatrész-

gyártó Kft. 

nem 
Termálvíz, 

fürdővíz 
Folyáséri-főcsatorna nem jelentős 

 

 
33. ábra. Kommunális és ipari szennyvízbevezetések a területen 

A 34. ábra mutatja be a területen zajló hulladékgazdálkodást. Az egyedüli hulladéklerakó 

Gyomaendrődön található (B3-as kommunális hulladéklerakó). 
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34. ábra. Hulladékgazdálkodás 

A szennyezett területek számbavétele a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás 

elleni védelme szempontjából bír jelentőséggel (35. ábra). Gyomaendrődön BTEX-szel és nö-

vényvédő szerekkel, Körösladányon fémekkel és só-, oxigén-, és tápanyagháztartási problé-

mákkal kapcsolatban dokumentáltak szennyezést. A szennyeződések víztestre gyakorolt 

együttes terhelése nem jelentős. 

A terület jelentős szennyező tevékenysége a nagy létszámú állattartás. 

Seveso üzem Körösladányban található. 

Benzinkutak Gyomaendrődön és Mezőberényben üzemelnek. 

A területen bányászott legfontosabb nyersanyagok az agyag és a homok, ezen túlmenőn 

több helyen szénhidrogén-kitermelés is folyik. 

Az ipari létesítményeket és a régióban történt káreseményeket a 36. ábra mutatja be. Az 

aktuális szénhidrogén-bányatelkek (ipari létesítmények) elhelyezkedését a 6. melléklet 

mutatja. 
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35. ábra. Szennyezett területek 

 

 
36. ábra. Ipari létesítmények, káresemények 

EKHE: Egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység,  

PRTR: Európai szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartás 
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1.4.3.2. Diffúz szennyezőforrások 

Nitrátterheléssel együtt járó intenzív mezőgazdasági tevékenység – elsősorban szántóföldi 

művelés – a terület egészére általánosan jellemző (37. ábra). 

 

 
37. ábra. Települési és mezőgazdasági nitrátterhelés, nagy létszámú állattartó telepek 

 

1.4.3.3. Vízbázisok veszélyeztetettsége 

A három bizonytalan sérülékenységű ivóvízbázis jelentősen veszélyeztetett. A jelentős 

veszély oka a vízbázis területhasználatból fakadó veszélyeztetettsége. 

 

1.4.4. Mennyiségi és minőségi állapotértékelés 

1.4.4.1. Felszíni víztestek 

A területen és környezetében elhelyezkedő összes felszíni folyóvíz és állóvíz víztest 

integrált állapota mérsékelt vagy gyenge, több paraméter együttes fennállása miatt. A 

vízfolyás víztesteknél króm – valamint réz és vegyületei három víztestnél jelentenek gondot 

(Dióéri-főcsatorna, Hármas-Körös felső, Sebes-Körös alsó), a nem jó kémiai állapotot pedig 

fluorantén, kadmium -, illetve ólom és vegyületeinek jelenléte okozza. A 30. táblázat ismerteti 

a felszíni víztestek részletes értékelését. 

30. táblázat. Felszíni víztestek állapotértékelésének összefoglaló táblázata 

Víztest név 
Víztest 
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Büngösdi-csatorna AEP364 mérsékelt jó jó mérsékelt nem jó mérsékelt 

Dióéri-főcsatorna AIP763 mérsékelt jó jó mérsékelt jó mérsékelt 



I. Gyomaendrőd. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmány 

 

77 
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Fazekaszugi-

főcsatorna 
AEP470 mérsékelt jó jó mérsékelt nem jó mérsékelt 

Folyáséri-főcsatorna AEP492 gyenge mérsékelt mérsékelt gyenge jó gyenge 

Hármas-Körös felső AOC779 mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt nem jó mérsékelt 

Hosszú-fok - Határ-ér 

- Köles-éri-főcsatorna 
AEP599 mérsékelt kiváló mérsékelt mérsékelt nem jó mérsékelt 

Kettős-Körös AEP668 mérsékelt kiváló rossz mérsékelt nem jó mérsékelt 

Mezőberényi-

főcsatorna 
AIP765 gyenge mérsékelt jó gyenge nem jó gyenge 

Sebes-Körös alsó AEP954 mérsékelt kiváló mérsékelt mérsékelt nem jó mérsékelt 

Félhalmi-

holtágrendszer 

(Félhalmi-; Danzugi-; 

Torzsási-holtág) 

AIH068 mérsékelt jó mérsékelt mérsékelt jó mérsékelt 

Peresi-holtágrendszer 

(Kecskészugi-; 

Templomzugi-; 

Bónomzugi-; 

Soczózugi-; Peresi- 

holtág) 

AIH115 mérsékelt mérsékelt mérsékelt mérsékelt adathiány mérsékelt 

 

1.4.4.2. A felszín alatti víztestek 

A területet érintő felszín alatti víztestek mennyiségi állapota csak két esetben „jó” 

minősítésű (p.2.13.2, pt.2.3); a másik 3 esetben gyenge – egy esetben a FAVÖKO (sp.2.13.2), 

egy esetben a vízmérleg és FAVÖKO (sp.2.12.2), egy esetben a vízmérleg teszten (p.2.12.2) 

való nem megfelelőség miatt (31. táblázat). 

A víztestek minősége állapota egy esettől eltekintve jónak tekinthetők. „Gyenge” minő-

sítést az sp.2.13.2 sekély porózus víztest kapott diffúz ammónia teszten való nem megfele-

lőség okán (32. táblázat). 

 
31. táblázat. A felszín alatti víztestek mennyiségi állapota 

Víztest Teszt 
Víztest  

állapota 
VOR neve jele Süllyedés Vízmérleg 

Felszíni 

víz 
FAVÖKO Intrúzió 

AIQ594 Körös-Maros köze sp.2.13.2 jó jó jó gyenge  gyenge 

AIQ596 Körös-vidék, Sárrét sp.2.12.2 

jó, de 

gyenge 

kockázata 

gyenge jó gyenge  gyenge 

AIQ593 Körös-Maros köze p.2.13.2 jó jó jó  jó jó 

AIQ595 Körös-vidék, Sárrét p.2.12.2 jó gyenge   jó gyenge 

AIQ516 Délkelet-Alföld pt.2.3 jó    jó jó 
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32. táblázat. Felszín alatti vizek minőségi állapota 

Víztest Teszt 

Víztest állapota 
VOR Neve Jele Diffúz Vízbázis Trend 

Felszíni 
víz 

FAVÖKO Intrúzió 

AIQ594 Körös-Maros köze sp.2.13.2 
gyenge 

(NH4) 
jó jó jó jó  gyenge 

AIQ596 Körös-vidék, Sárrét sp.2.12.2 jó jó jó jó   jó 

AIQ593 Körös-Maros köze p.2.13.2  jó jó   jó jó 

AIQ595 Körös-vidék, Sárrét p.2.12.2  jó jó   jó jó 

AIQ516 Délkelet-Alföld pt.2.3  jó jó   jó jó 

 

1.4.5. Monitoring 

1.4.5.1. Felszíni víz monitoringprogramja 

A felszíni vizek VKI szerinti monitoringja a 31/2004 (XII.31.) KvVM rendelet szerint 

történik. A felszíni vizekre vonatkozó vízminőségi monitoring helyeket és a vizsgált jellemző-

ket a 33. táblázat mutatja be. A monitoring biológiai vizsgálatra vonatkozik, amelyet részben 

tápanyag-érzékenység, részben veszélyes anyag miatt folytattak le (38. ábra). 

 

 
33. táblázat. Felszíni víz monitoringpontok a vizsgálati területen és 5 km-es körzetében 

Vízminőségi 

mintavételi hely 

KTJ kódja 

Felszíni víz neve Mérőhely 
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101179594 Kettős-Körös Mezőberény  +         + 

101180501 Sebes-Körös Körösladány  +   +     + 

102086859 Büngösdi-csatorna Gácsháti bejáró hídja            + 

102087373 Félhalmi-holtág Félhalom    +       + 

102087801 Hármas-Körös Gyoma, vízmérce    + +     + 

102256315 
Mezőberényi-

főcsatorna 
Nagyzugi szivattyú telep    +       + 

 

A védett területek monitoringján belül a területen felszíni vízre vonatkozóan 3 esetben 

nitrátérzékenység, míg 2 esetben a fürdővíz miatt is történik monitoring. A felszíni védett 

területek monitoringprogramját a 34. táblázat ismerteti. 
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34. táblázat. Felszíni védett területek monitoringpontjai a vizsgálati területen  

és 5 km-es környezetében 

Vízminőségi mintavételi hely 

KTJ kódja 
Mérőhely 
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102087801 Gyoma, vízmérce  +       

HU3320733450000405 
Gyomai szabadstrand, 

Gyomaendrőd 
   +     

101179594 Kettős-Körös Mezőberény  +       

HU3320733450000406 
Pájer Kemping szabadstrand, 

Gyomaendrőd 
   +     

101180501 Sebes-Körös (Körösladány)  +       

 

 
38. ábra. Felszíni víztestek VGT monitoringpontjai 

 

1.4.5.2. Felszín alatti vizek monitoringprogramja 

A felszín alatti vizekre vonatkozó monitoring program keretein belül 8 kút ad információt 

a sekély porózus, és 4 a porózus víztestekről; a porózus termál víztestről egy kút sem szol-

gáltat információt a vizsgálati területen és 5 km-es körzetében. 

A kutak felsorolása itt nem történik meg, de a 35. táblázat és a 39. ábra bemutatja a kutak 

megoszlását aszerint, hogy azok mely víztesteken szűrőznek, milyen a monitoring jellege és 
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hogy a vizsgálati területen vagy annak 5 km-es körzetében helyezkednek-e el. A 39. ábra 

ismerteti a felszín alatti víztestek monitoringpontjait. 

 
35. táblázat. Felszín alatti mennyiségi és minőségi monitoring pontok víztestenkénti eloszlása 

 

 

 
39. ábra. Védett területek és felszín alatti vizek monitoringprogramjának 

pontjai a területen 

A felszín alatti vizek mennyiségi monitoringprogramja a területen vízszint monitoring 

(Q1). A minőségi program keretein belül védett rétegvíz (S3) monitoring történik. Nem 

üzemel operatív monitoring a területen (40. ábra). 

A védett területek monitoringprogramon belül 3 kútban történik megfigyelés egy esetben 

ivóvízbázis, egy esetben nitrátérzékeny terület, egy esetben ivóvízbázis és nitrátérzékeny 

terület együttese miatt. 

 

Víztest Víztest jele 

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

Összesen 

(db) 
mennyiségi kémiai 

mennyiségi + 

kémiai 
mennyiségi kémiai 

mennyi-
ségi + 

kémiai 

Körös-Maros köze sp.2.12.2 3Q1   4Q1   7 

Körös-vidék, Sárrét sp.2.13.2    1Q1   1 

Körös-Maros köze p.2.12.2  1S3  1Q1 1S3  3 

Körös-vidék, Sárrét p.2.13.2       0 

Délkelet-Alföld pt.2.3       0 
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40. ábra. Felszín alatti vizek monitoring típusa víztestek szerinti lebontásban 

 

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 2 vízfolyás víztest esetén 2021-re, 3 esetében 2027-

re, a többi esetben 2027-et követően elérhető. 2 vízfolyás víztest esetén a jó kémiai állapot 

fenntartandó, 7 esetben a jó kémiai állapot 2027-re elérhető. Az állóvizek esetén a jó öko-

lógiai potenciál elérhető 2027-re, míg a jó kémiai állapot egy esetben fenntartandó, egy 

esetben 2027-ig elérendő.   

A felszín alatti víztestek esetében a jó mennyiségi állapot 2 esetben fenntartandó, 1 esetben 

2021-ig, 2 esetben 2027-ig érendő el. A jó minőségi állapot 4 esetben fenntartandó, 1 esetben 

2027-re elérendő. 

A környezeti célkitűzések eléréséhez a felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolva 

intézkedéseket fogalmaztak meg. A felszíni és felszín alatti víztestekhez kapcsolt részletes 

intézkedéseket a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 7–1 illetve 8–12 melléklete és táblázatai 

tartalmazzák. A területet érintő víztestek kémiai állapotát javító általános intézkedések az 

alábbiak: mezőgazdasági eredetű tápanyagszennyezés csökkentése, Szennyvíz Program meg-

valósítása, csatornázás, egyedi szennyvízkezelés, kommunális hulladéklerakók megfelelő 

kialakítása és ellenőrzése, illegális hulladéklerakók felszámolása, engedély nélküli kutak 

számbavétele, ivóvízbázisok védelembe helyezése, vízbiztonsági tervek készítése, védő-

területen jó gyakorlat ösztönzése. A mennyiségi állapot javítására vonatkozó általános intéz-

kedések: felszín alóli vízkivételek nyilvántartása és felülvizsgálata, alternatív felszín alatti 

vízkészletek feltárása, visszasajtolás szabályozása, ökológiai kisvíz helyreállítása, belvízrend-

szer módosítása, víztakarékos megoldások, hálózati veszteségek csökkentése, vízfenntartható 

megoldások, csapadékvíz-gazdálkodás, károsodott vízi és szárazföldi élőhelyek védelme. 
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1.5. Az ásványi nyersanyagokra vonatkozó érvényes kutatási és bányászati 

jogosultságok 

1.5.1. Geotermikus kutatás (Bányászati jogosultság alapján) 

Jelenleg (MBFSZ Bányászat, 2019. szeptember) nincs a koncesszióra javasolt területen 

sem hatályos geotermikus kutatási jogosultság, sem pedig hatályos geotermikus bányaterület 

(védőidom). 

1.5. 2. Szénhidrogén-kutatás 

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

melléklet, MBFH Bányászat, 2019. szeptember) 

A koncesszióra javasolt területtel határos (érintkező) jelenleg hatályos szénhidrogén 

kutatási területeket a 36. táblázat, és a 6. melléklet mutatja be (MBFSZ Bányászat, 2019. 

szeptember). 

 
36. táblázat. A koncesszióra javasolt területtel határos (érintkező) szénhidrogén kutatási területek 

Területnév 
Nyersanyag / státus 

Bater-kód 
Engedélyes Fedőlap 

(mBf) 
Alaplap 

(mBf) 
Terület 

(km2) 
Megállapít 
Érvényes 

Békéscsaba – szénhidrogén 

szénhidrogén / koncesszió 

801570 

O&GD Central Kft. 0 –5000 1792,0674 
2019.02.07 

2039.02.07 

Békéssámson – szénhidrogén 

szénhidrogén / koncesszió 

801450 

VERMILION 

EXPLORATION B.V. 
0 –5000 1338,5275 

2018.03.12 

2038.01.29 

Körösladány – szénhidrogén 

szénhidrogén / koncesszió 

800900 

O&GD Central Kft. 0 –5000 600,5718 
2019.02.07 

2039.02.07 

Körös – szénhidrogén 

szénhidrogén / kutatás 

718800 

O&GD Central Kft. 100 –5000 2900 
2010.11.03 

2019.09.30 

 

A koncesszióra javasolt területtel határos (érintkező) jelenleg hatályos a szénhidrogén 

bányatelkeket a 37. táblázat és a 6. melléklet mutatja be (MBFSZ Bányászat, 2019. 

szeptember). 

 
37. táblázat. A koncesszióra javasolt területtel határos (érintkező) szénhidrogén bányatelkek 

Területnév 
Nyersanyag 
Folyamat 
Bater-kód 

Engedélyes Fedőlap 
(mBf) 

Alaplap 
(mBf) Megállapít Terület 

(km2) MÜT* 

Endrőd II. – szénhidrogén 

szénhidrogén 

– 

500811 

O&GD Central 

Kft. 
–2000 –3000 2009.08.22 8,6876 működő 

Örménykút I. – szénhidrogén 

szénhidrogén földgáz 

– 

504290 

MOL Magyar Olaj- 

és Gázipari Nyrt. 
–3700 –4200 2014.02.05 3,655 működő 
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1.5.3. Egyéb nyersanyagok 

Az MBFSZ Bányászati területek nyilvántartása (MBFSZ Bányászat, Bater, 2019. március) 

szerint jelenleg 3 nemfémes kutatási terület (38. táblázat) és 1 bányatelek (1 működő, 39. 

táblázat) található a területen (41. ábra). A kutatott, illetve bányászott nyersanyag: agyagos 

törmelék, homok, képlékeny agyag II., homok. A nemfémes ásványbányák mélysége 

többnyire legfeljebb néhányszor 10 m mély, ezért ezek mélységi kiterjedését nem tüntettük fel 

a táblázatban. 

A nyilvántartott, megkutatott előfordulások száma a területen 2 (Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat Adattára, 2017. december, 40. táblázat). A megismert nyersanyagok: tömör 

téglaagyag, bányászati tömedék anyag. 

A működő bányák területe a kis méret miatt többnyire nem ábrázolható a helyszínrajzon 

valós kiterjedésben, ezért a kisméretű bányatelkeket pontszerűen tüntettük fel (38. táblázat, 

39. táblázat, 41. ábra). 

A megkutatott előfordulásokat súlyponti koordinátával adtuk meg (40. táblázat, 41. ábra). 

 
38. táblázat. A vizsgálati területre eső hatályos kutatási területek tájékoztató adatai 

Tér-

képi 
szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terület 

[km2] 
Nyersanyag-név Engedélyes 

Engedély 

kezdete 
Érvényes Státus 

1 729910 

Gyomaendrőd 

(02112/18,48-

52 hrsz.) - 

homok 

0,0543 homok 

AGROCHEM 

Növényvédelmi 

Szolgáltató Kft. 

2018.09.13 2020.04.22 kutatás 

3 730060 

Gyomaendrőd 

(02121/20 hrsz.) 

- agyagos 

törmelék, 

homok... 

0,0191 

agyagos 

törmelék 

homok 

képlékeny 

agyag II. 

2018.10.10 2020.04.23 kutatás 

4 730200 

Gyomaendrőd 

(02112/34,56-

57 hrsz.) - 

homok... 

0,1164 

agyagos 

törmelék 

homok 

képlékeny 

agyag II. 

2018.11.23 2022.11.23 
kutatási 

engedély 

 

 

39. táblázat. A vizsgálati területre eső hatályos nemfémes bányatelek tájékoztató adatai 

Tér-
képi 

szám 

Bánya-

kód 
Területnév 

Terület 

[km2] 

Nyersanyag-

név 
Engedélyes Állapot 

Engedély 

kezdete 
Státus 

2 607890 
Gyomaendrőd 

I. – homok 
0,1475 homok 

AGROCHEM 

Növényvédelmi 

Szolgáltató Kft. 

működő 1998.11.16 bányatelek 

 

40. táblázat. A vizsgálati területre eső megkutatott nemfémes ásványi nyersanyag előfordulások tájékoztató 

adatai 

Tér-
képi 

szám 

Bánya-

kód 
Település 

Bányatelek 

(ha van) 
Lelőhely neve  Nyersanyag 

EOV Y 

[m] 

EOV X 

[m] 

1  Gyomaendrőd   Téglagyár Tömör téglaagyag 785180 174490 

2  Gyomaendrőd   0131/14 hrsz. Bányászati tömedék anyag 785386 174316 
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41. ábra. A működő nemfémes ásványi nyersanyag bányászati területek 

és megkutatott előfordulások 

 

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

jogszabályon alapuló tiltások, korlátozások 

 

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

tiltások, korlátozások alapját a Bányatörvény idézett bekezdései és a rendelkezései alapján 

megalkotott jogszabályok képezik. 

 

Biztonsági övezet és védőpillér 

32. § (1) A bányászati létesítmény, a kőolaj, kőolajtermék, földgáz, egyéb gáz- és 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 érvényesítendő tilalmakat és korlátozásokat jogszabály állapítja meg. 

 

Fogalom-meghatározások 

49.§ 16. „Kivett hely: ahol bányászati tevékenységet a kivettség tárgya szerint hatáskörrel 

rendelkező illetékes hatóság hozzájárulásával, az általa előírt külön feltételek megtartásával 

szabad folytatni. Kivett helynek minősül a belterület, a külterület beépítésre szánt része, a 

közlekedési célt szolgáló terület, temető, vízfolyás vagy állóvíz medre, függőpálya vagy 

vezeték biztonsági, illetve védőövezete, vízi létesítmény, ivóvíz, ásvány-, gyógyvíz, bármely 

forrás és kijelölt védőterülete, védőerdő, gyógy- és üdülőhely védőövezete, a védett 

természeti terület, a műemléki, illetve régészeti védettség alatt álló ingatlan, továbbá a 

honvédelmi létesítmények területe, a külfejtés vonatkozásában a termőföld, valamint amit 

jogszabály a bányászati tevékenység tekintetében annak minősít.” 

A konkrét tiltásokat, korlátozásokat az illetékes hatóságok szakhatósági állásfoglalásukban 

írják elő. 

49.§ 24. „Zárt terület”: Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal 

fedett területeket az adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt.  
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2. A tervezett bányászati koncessziós tevékenység vizsgálata 

2.1. A koncesszió tárgyát képező ásványi nyersanyag teleptani vagy 

geotermikus energia földtani jellemzőire, kinyerhetőségére és várható 

mennyiségére vonatkozó adatok 

2.1.1. Szénhidrogén-földtani és teleptani jellemzők 

2.1.1.1. A Gyomaendrőd terület szénhidrogén-földtani megismerése 

A kőolajkutatás lehetőségeivel a Délkelet-Alföldön először ifj. LÓCZY (1934) foglalkozott, 

aki később nyomtatásban is megjelent szakvéleményt készített a Magyar–Német Ásványolaj 

Társaság (MANÁT) részére (ifj. LÓCZY 1941). 1940-ben a Geofizikai Intézet kezdte meg a 

kőolajkutatásra is felhasználható Eötvös-ingás méréseket, majd 1941 és 1944 között a 

MANÁT megbízásából a Seismos és Prakla társaság végzett kitűnő minőségű graviméteres és 

szeizmikus méréseket (KŐRÖSSY 2005a, b). A graviméteres mérések többek között Gyoma, 

valamint a közeli Szeghalom és Békés térségét is érintették (KŐRÖSSY 2005b). Később a 

Maszolaj (Magyar–Szovjet olajvállalat) is végzett itt kutatásokat.  

Az 1950–60-as években a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (MÁELGI) 

országos átnézetes graviméteres és mágneses felmérései kiterjedtek erre a területre is. A 

mérések eredményeként pozitív gravitációs indikációt találtak Gyoma–Dévaványa vonalában, 

Köröstarcsa és Körösladány térségében, egy kisebb mágneses anomáliát Köröstarcsa és 

Körösladány között, valamint egy DNy–ÉK-i tengelyirányú anomáliasorozatot a Szarvas, 

Endrőd és Endrőd-Észak területeken (KŐRÖSSY 2005a).  

A szeizmikus kutatás 1954–58 között indult meg. 1960-tól az Országos Kőolaj és Gázipari 

Tröszt (OKGT) végzett kutatásokat a térségben, és a kimutatott pozitív szeizmikus indi-

kációkon szénhidrogén-kutató fúrásokat mélyítettek. 1961-ben Endrődnél és Szarvasnál 

fedeztek fel telepeket. 1971-től folytatódott a szeizmikus kutatás Gyoma, Köröstarcsa, 

Körösladány, Dévaványa és Szeghalom környékén, 1976-ban pedig Endrőd-Észak és Mezőtúr 

térségében. A gravitációs mérésekkel párhuzamosan készült szeizmikus felvételek Endrődtől 

Ny-ra felszín alatti kiemelkedést mutattak, a mágneses és geoelektromos mérések Endrődtől 

É-ra földtani szerkezetre utaló anomáliát találtak (KŐRÖSSY 2005a). Az 1970-es évektől a 

szeizmikus, gravitációs, mágneses és geoelektromos mérések eredményei alapján telepített 

szénhidrogén-kutató fúrások többek között Endrődnél és Köröstarcsánál vezettek 

szénhidrogéntelepek felfedezéséhez. Majd az 1980-as években Dévaványánál, Szeghalomnál, 

Mezőtúrnál és Körösladánynál találtak újabb telepeket.  

1985 és 1989 között a krakkói Geofizikai Vállalat is végzett geoelektromos méréseket 

Dévaványa térségében. A Dévaványa-Dél területen OKGT–USGS (United States Geological 

Survey) együttműködés keretében is folyt kutatás, és az alsó-pannóniai bázis turbiditek 

„onlap” elvégződését sikerült kimutatni az alaphegységi szerkezet szárnyain. A világbanki 

finanszírozással mélyült, és a kanadai Tecnica Res. Dev. Ltd. által is vizsgált dévaványai 

Déva-D–1 fúrást (1988) követően 1989-ben a Déva-D–2 fúrással kőolajtelepet fedeztek fel. 

1992-től 3D szeizmikus méréseket is alkalmaztak. A MOL Rt. kutatásai kiterjedtek a 

Dévaványa (SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 1989), a Déva-Dél (SŐREG et al. 1992), a 11. Endrőd-

Észak (BONCZ et al. 1994, PAP, NAGY 1997), a 12. Flis aljzatú terület (GAJDOS et al. 1997b), a 

13. Kondoros és környéke (SZENTGYÖRGYI K.-NÉ 1997b), a 15. Körösladány (SZENTGYÖRGYI 

K.-NÉ et al. 1997a), a 17. Mezőtúr és környéke (GAJDOS et al. 1997a), a 96. Gádoros (KISS et 

al. 2002), a 100. Darvas–Komádi kutatási blokkban lévő köröstarcsai területre (HOLODA, 
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SŐREG 2008a, SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 2010) és a 129. Békéscsaba területre (HOLODA, 

SŐREG 2008b, SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 2008, 2012).  

Az 1990-es évek végétől a Magyar Horizont Energia Kft. is folytatott kutatásokat a 

Túrkeve–Gyomaendrőd, Gyomaendrőd–Tarhos–Gyulavári, Túrkeve–Vésztő, Túrkeve–

Vésztő–Elek–Lökösháza, és a Dévaványa területeken (RUMPLER et al 2007, JÁRAI et al. 2010, 

MÁRTON et al. 2011, SZABÓ et al. 2011, 2013). Többek között 2D és 3D szeizmikus mérések 

alkalmazásával a rejtett, illetve nem konvencionális szénhidrogéntelepek megtalálása volt a 

céljuk. A kutatások eredményeként több konvencionális eljárással termelhető földgáztelepet 

fedeztek fel Dévaványa, Túrkeve és Endrőd közelében.  

A Túrkeve–Dévaványa területen a Tricon Geophysics Inc., a GES Kft., és az Aspect 

Energy LLC, a Gyomaendrőd–Tarhos–Gyulavári terület Gyulavári blokkján a Geoflame Kft. 

(BAGYINSZKI 2011) is végzett 3D szeizmikus méréseket. 

A RAG Hungary Central Kft. a Körös és Endrőd-III/C területeket is kutatta, és az utóbbi 

térségben földgáztelepeket sikerült felfedezniük.  

 

2.1.1.2. A Gyomaendrőd terület szénhidrogén-földtani rendszere  

Szénhidrogén anyakőzetek 

Az Alföldnek ezen a részén a geokémiai elemzések szerint a középső-miocén (badeni) és 

az alsó-pannóniai szerves anyagban gazdag agyagok és márgák a legfontosabb potenciális 

anyakőztek, amelyek a mélység, a nyomás és a hőtörténet függvényében főként változó érett-

ségű kőolajat generáltak (SZABÓ et al. 2011). Ezek mellett egyes mezozoos kőzetek szénhid-

rogén-generáló képessége is feltételezhető. Így potenciális anyakőzetek lehetnek a triász 

pelitek, az alsó-jura pelites képződmények, és a felső-kréta pelites–karbonátos kőzetek 

(SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 1997a, NAGY et al. 1993). 

HORVÁTH et al. (1988), SZALAY (1988) és CLAYTON et al. (1994) publikációiban közölt 

adatok szerint a badeni pelites, karbonátos képződmények teljes szervesszén-tartalmuk (TOC) 

és szórt szervesanyag-tartalmuk (helyenként 5 súly %) alapján potenciális anyakőzetek, 

vitrinifikációjuk termikus érettséget jelez, bár a geokémiai tápterületen csak kis vastagságúak. 

Az alsó-pannóniai, változatos vízmélységi viszonyok között képződött agyagmárgák közül az 

Endrődi Márga Formáció Tótkomlósi Mészmárga Tagozatának TOC értéke eléri a 2 súly %-

ot (CLAYTON et al. 1994), ami potenciális anyakőzetté teszi. Ez a képződmény jelenleg olaj-

ablakban, a mélymedencékben nedvesgáz-zónában van. A Délkelet-Alföld süllyedéstörténeti 

modelljét és szénhidrogén-rendszerének alapelemeit a 42. ábra (CLAYTON et al. 1994), a 

körösladányi Köl–1 fúrás süllyedéstörténeti modelljét a 43. ábra (HORVÁTH et al. 1988) 

mutatja. Az alföldi fúrások vizsgálati eredményei alapján a vitrinitreflexió értékek és a 

hőmérséklet változását a mélységgel a 44. ábra szemlélteti (HORVÁTH et al. 1988). 
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42. ábra. Süllyedéstörténeti modell és a szénhidrogén-rendszer alapelemei  

a Délkelet-Alföldön(CLAYTON et al. 1994) 

 

 
 

43. ábra. Süllyedéstörténeti modell, vitrinitreflexió és hőmérséklet értékek a körösladányi  

Köl–1 fúrásban (HORVÁTH et al. 1988)  
Jelmagyarázat: hw: vízmélység a lerakódás idején (méterben); Ro: vitrinit reflexió érték; M4: badeni (17–14 millió év); 

M5: szarmata (14–12 millió év); Pa1
1a: 12–11 millió év; Pa1

1b: 11–10 millió év; Pa1
2: 10–8 millió év; Pa2: 8–2,4 millió 

év; Q: negyedidőszak 
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44. ábra. A vitrinitreflexió értékek és a hőmérséklet változása a mélységgel  

az Alföldön (HORVÁTH et al. 1988) 
A vitrinitreflexió értékeket a bal oldali, a hőmérséklet adatokat a jobb oldali pontozott  

terület jelzi 

 

A potenciális anyakőzetként számba vehető középső-miocén és alsó-pannóniai anyakőze-

tek anoxikus körülmények között lerakódott tavi üledékek. Szerves anyaguk elsősorban 

szárazföldi behordásból származik, és a Rock–Eval pirolíziselemzések eredményei szerint 

főként III. típusú kerogénből áll, amely gázgeneráló, illetve kevert gáz/olajgeneráló, de 

alárendelten II. típusú kerogént is tartalmaznak (CLAYTON et al. 1994). 

A Gyoma–1 fúrás vitrinitreflexió adatai szerint a helyi anyakőzetek közé sorolható 

prodelta és nyíltvízi márgák az olajképződés zónájában vannak (BONCZ et al. 1994). VETŐ 

(1988) az iszapgázadatok anyakőzet szempontú értékelése alapján megállapította, hogy 

Endrőd térségében (En-É–6, –7, –8 fúrások) 2–2,75 km mélyen már bizonyosan 

megkezdődött a diagenetikus szénhidrogéngázok képződése. Ez a mélység a Békés–5 fúrás-

ban 2,6 km, a Mezőtúr–5 fúrásban 2,4 km.  

A miocén anyakőzetek elterjedését és érettségét BADICS, VETŐ (2012) nyomán a 45. ábra 

mutatja be.  
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45. ábra. Miocén anyakőzetek elterjedése és érettsége az Alföldön a középső-miocén bázisán (A) és a felső-

miocén bázisán (B) BADICS, VETŐ (2012) nyomán. 

A metamorfitok és a mezozoos üledékes kőzetek szénhidrogén-generáló képessége még 

nem teljesen tisztázott. Ezek a miocén gyors süllyedés és betemetődés hatására anyakőzetté 

válhattak (DANK 1988), de litológiai kifejlődésük alapján nem lehetnek jelentős anyakőzetek. 

A köröstarcsai Köt–I, a körösladányi Köl–1 és a Doboz–I fúrások anyagán végzett vitrinit-

reflexió vizsgálatok szerint a herciniai orogén fázis során átalakulást szenvedett üledékekből 

álló, zöldpala és amfibolit fáciesű metamorfitok elvesztették a szénhidrogén-potenciáljukat. A 

triász pelitek szerves anyaga és szapropéles bitumenje a vitrinitreflexió-értékek alapján a 

szárazgáz-képződés stádiumában van.  

Az Endrőd-Észak területen feltételezhető, hogy az alsó-jura pelites összlet is generált 

szénhidrogént (BONCZ et al. 1994). A felső-kréta–paleogén pelites–karbonátos, és részben 

selfen lerakódott törmelékes üledékek az Ro% értékeik szerint a kőolajképződés fő fázisában 

vannak.  

A mély neogén medencék uralkodóan pelites, vastag középső-miocén és pannóniai üle-

dékes kőzetei vannak a legkedvezőbb helyzetben a szénhidrogén-generálódás szempontjából.  

Az alsó-pannóniainál fiatalabb finomszemű üledékes kőzetek szervesanyag-tartalma ugyan 

helyenként igen kedvező, de sekély eltemetődésük, illetve alacsony hőmérsékletük miatt nem 

elég érettek, vitrinitreflexió értékük nem éri el a 0,6%-ot. 

Az Endrőd-Észak területre a helyben található anyakőzetek mellett a Békési-medence 

mélyebb részei felől is érkezhettek szénhidrogének (BONCZ et al. 1994), ahol a medence pere-

mi zónáiban mintegy 1500–2000 m mélységig biogén gázok (metán), nagyobb mélységben 

pedig diagenetikus és katagenetikus gázok előfordulása várható a gázok geokémiai elemzési 

eredményei és a stabil szénizotóp-arányok alapján (SZABÓ et al. 2011). A Túrkeve–Vésztő 

területen a szerkezeti magaslatokban felhalmozódott kőolaj egy része nem az olajablak tete-

jének megfelelő hőmérsékleten képződött, hanem annál valamivel alacsonyabb hőmérsékleten 

(Ro<0,4–0,6%), ezért éretlen. A kőolaj másik része magas hőmérsékleten képződött, és érett 

(Ro>0,6–0,9%) (SZABÓ et al. 2011, SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 2010). Nyugatabbra, Mezőtúr 

térségében a helyi anyakőzetek kőolajat és földgázt generáltak megfelelő nyomás- és hőmér-

sékleti viszonyok közé kerülve (GAJDOS et al. 1997a). 

 

Migráció 
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A területen a szénhidrogének migrációja elsősorban a porózus homokkövekben és az aljzat 

töredezett kőzeteiben haladt, illetve halad, de a tektonikai elemek, töréses övek, és a szekven-

ciahatárok is fontos szerepet játszanak a migrációban. A középső-miocén és a pannóniai kép-

ződmények közötti diszkordanciafelület igen jelentős migrációs útvonalat képezhet, valamint 

az Újfalui Homokkő Formáció alatti és feletti szekvenciahatárok, illetve az alsó-pannóniain 

belüli (a Pl1–3 homokkőcsoportra települő) szekvenciahatár mentén is jelentős oldalirányú 

migrációs úttal lehet számolni.  

Az Alföld délkeleti részén általában 2500 méteres mélység alatt túlnyomás uralkodik, amit 

elsősorban az üledékek víztelenedése, és a középső–felső-miocén anyakőzetekben a jelenleg 

is aktív szénhidrogén-képződés okoz, melyekhez a medencealjzat paleozoos karbonátjainak a 

metamorfózisa során termálisan képződő szén-dioxid is hozzájárulhat. Az anyakőzetekben 

tapasztalható túlnyomás hatására a szénhidrogének elmigráltak az anyakőzetből a repedéseken 

és a homoktartalmú betelepüléseken keresztül a tároló képződményekbe. A túlnyomás lefelé, 

felfelé és oldal irányban történő elvándorlásra késztette a képződött gázt és kőolajat. 2500–

1800 m-nél kisebb mélységben pedig főként a felhajtóerő késztette migrációra a szénhidro-

géneket a szén-dioxiddal együtt (CLAYTON et al. 1994, SZABÓ et al. 2011).  

A közeli mély medencékben, árkokban települt anyakőzetek érett szerves anyagából 

képződött szénhidrogének többféle irányú elvándorlását HORVÁTH et al. (1988) süllyedés-, 

hő- és éréstörténeti modellszámításai is igazolták. A migrációt több tényező befolyásolja: a 

medencealjzat, illetve a pannóniai fekü morfológiája, helyi maximumai, a maximumok felett 

kialakult települt álboltozatok, a litológiai váltásból származó impermeábilissá válás, a tároló 

összletek hirtelen elvégződése, kiékelődése, a tektonikai elemek (vetők) záró hatása, a kapillá-

ris nyomási viszonyok, és a nyomásrendszerek. 

A területre a földgáz egy része DK-ről, a Békési-medence mélyebb részeiből vándorolt a 

felhalmozódási helyére (46. ábra). 

A Túrkeve–Vésztő területen az éretlen kőolajok kis távolságra vándoroltak a felhajtóerő 

hatására. A magas hőmérsékleten keletkezett érett szénhidrogének laterálisan és felfelé is 

migráltak a medencék mély és forró részeiből. Ennek megfelelően a telepek anyaga egyrészt a 

mélymedencékből felmigrált szénhidrogénekből, másrészt a kis távolságról érkezett kevésbé 

érett kőolajból tevődik össze, amelyek keverednek is a szerkezeti magaslatokon. A kőzetek 

érettségének, a metán szénizotópos összetételének és a neogén anyakőzetek érettség–mélység 

összefüggésének összevetése alapján 3500 m-es vertikális migráció adódik. Mivel az anya-

kőzetek többféle típusú szénhidrogént generáltak, és ezek keveredtek is, ezért a Túrkeve–

Vésztő területen néhány km-en belül jelentősen változhat a gázok összetétele és konden-

zátumtartalma (SZABÓ et al. 2011). 
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46. ábra. Szénhidrogén képződési területek és migrációs irányok a neogén képződmények talptérképén ábrázolva 

(CLAYTON et al. 1994 nyomán) 
Jelmagyarázat: 1. a miocén anyakőzetekből (0,35–0,60% Ro) származó legkevésbé érett olajok képződési zónája; 
2. az érettebb olajok képződési területe; 3. az előző két érettségi zóna közötti átmeneti terület; 4. az olajmigráció 

iránya; 5. a földgáz-, illetve a kondenzátummigráció iránya; 6. kőolaj- és földgázmező; 7. a Békési-medence 
hozzávetőleges határa; 8. neogén talp (m tsza.) 

 

Tárolókőzetek 

A Gyomaendrőd vizsgálati területen és környezetében előforduló főbb tárolókőzetek a 

következők: 

— a medencealjzat repedezett, breccsásodott, kataklasztosodott metamorfitjai, főként gneisz, 

csillámpala és amfibolit (Sarkadkeresztúri Komplexum, Körösi Komplexum) pl. Körös-

ladány, Dévaványa-Dél, 

— alsó-triász homokkő (Jakabhegyi Homokkő Formáció) pl. Köröstarcsa,  

— középső-triász mészkő, dolomit, dolomitbreccsa (Csukmai Formáció, Rókahegyi Dolomit 

Formáció) pl. Örménykút, 

— alsó-kréta vulkanitok, és azok áthalmozott anyaga (Mecsekjánosi Bazalt Formáció, 

Magyaregregyi Konglomerátum Formáció), 

— alsó-miocén konglomerátum, breccsa (Madarasi Tagozat), 

— alsó-miocén konglomerátum, homok (Budafai Formáció), 

— prepannóniai miocén tufa, tufit, portufa (pl. Tari Dácittufa Formáció), 

— miocén breccsa pl. Endrőd-Észak, 

— középső-miocén konglomerátumok és breccsák, pl. Endrőd-Észak, Dévaványa, 
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— középső-miocén homokkövek, agyagos, aleuritos homokkövek, tufás homokkövek (pl. 

Abonyi Tagozat) pl. Körösladány, Dévaványa, 

— középső-miocén (badeni) lithothamniumos mészkő (Lajtai Mészkő Formáció) pl. Körös-

tarcsa, Körösladány, Endrőd-Észak, Dévaványa, 

— középső-miocén (badeni) törmelékes összlet (Ebesi Tagozat), 

— középső-miocén (szarmata) homokkő, tufás homokkő, mészhomokkő, konglomerátum, 

homokos márga (Kozárdi Formáció) pl. Dévaványa, 

— középső-miocén (szarmata) repedezett márga, mészmárga, homokos márga (Kozárdi 

Formáció), 

— alsó-pannóniai repedezett bázis mészmárga, homokos mészmárga, homokkőcsíkos agyag-

márga (Endrődi Márga Formáció, Tótkomlósi Mészmárga Tagozat, Vásárhelyi Márga 

Tagozat), pl. Endrőd-Észak, Körösladány, Dévaványa,  

— alsó-pannóniai deltaelőtéri turbidites, agyagos, illetve aleuritos homokkő, márgás homok-

kő, agyagos homokkő (Szolnoki Homokkő Formáció) pl. Endrőd-Észak, Endrőd–I, 

Endrőd–III, Dévaványa, Mezőtúr, Szarvas, 

— alsó-pannóniai deltalejtő és medencelejtő környezetben képződött homokkő, aleuritos 

homokkő, agyagos homokkő (Algyői Formáció), 

— felső-pannóniai deltafronton és deltasíkságon lerakódott homokkő, aleuritos homokkő, 

agyagos homokkő (Újfalui Homokkő Formáció) pl. Endrőd-Észak, Endrőd–III.,  

— felső-pannóniai–pliocén meanderező folyók agyagos, aleuritos homokkövei, homokjai 

(Zagyvai Formáció) pl. Endrőd–I, Endrőd–III, Endrőd-Észak, Szarvas. 

A medencealjzati metamorfitok többnyire 5–8% másodlagos porozitással rendelkeznek, 

amely részben tektonikai hatásra, részben az egykori felszíni mállás hatására jött létre. Körös-

ladánynál az amfibolitból és biotitgneiszből álló medencealjzati metamorfitok másodlagos 

porozitása 5% körüli. A mezozoos törmelékes és karbonátos képződmények porozitása álta-

lában 4–9%. A középső-miocén breccsák és konglomerátumok porozitása elérheti a 12%-ot, a 

biogén mészköveké 4 és 14% között változik, a homokköveké 8–19%, a tufás homokköveké 

általában 9–21%. Az alsó-pannóniai homokkövek egy részének porozitása meghaladja az 

idősebb miocén képződményekét, 11 és 27% közötti, de ha agyagos betelepüléseket tartal-

maznak, akkor csupán 8–13%. A felső-pannóniai homokkövek rendelkeznek a legnagyobb, 

17–34% porozitással. 

 

Zárókőzetek 

A helyi nyomásviszonyok mellett impermeábilis kőzetek alkotják a zárókőzeteket. Ezek 

elsősorban márgák, agyagmárgák és pelitek, amelyek vékony betelepülései lokális zárást, 

vastag rétegei pedig regionális zárást biztosítanak. A rejtett, litológiai csapdák esetében a 

tároló impermeábilissá válása, elagyagosodása, vagy kiékelődése biztosítja a zárást. Ha a 

migrációs útvonalként is szolgáló vetők, vetőzónák impermeábilissá válnak, akkor migrációs 

gátat képezve zárnak. Helyenként kompakció, illetve diagenezis következtében kialakult 

kapilláris zárás valószínűsíthető.  

A területen és annak környezetében a szénhidrogéntelepek zárását nagyrészt alsó- és felső-

pannóniai márgák, mészmárgák, márgás aleuritok, valamint pelitek alkotják (BONCZ et al. 

1994). Az alsó-pannóniai márgák, mészmárgák, agyagmárgák, márgás aleuritok és pelitek 

közül különösen az Endrődi Márga Formáció, illetve annak a Vásárhelyi Márga Tagozata jó 

zárókőzet (pl. a Dévaványa mező esetében). Az Endrődi Formáció vastag rétegei a prepannó-

niai miocén tárolók fölött regionális zárást képeznek. A Szolnoki Homokkő Formáció alsó 

részébe tartozó finomszemű, agyagos képződmények, illetve a Pa–4 szekvenciahatárhoz 

tartozó 20–50 m vastag agyagmárga–agyagréteg is viselkedhetnek regionális záróképződ-
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ményként. A felső-pannóniai márgák, márgás aleuritok, agyagmárgák is jó zárókőzetek (pl. az 

Endrőd-Észak mező esetében).  

Alárendelten impermeábilis középső-miocén márgák, tufacsíkos agyagmárgák, törmelékes 

képződmények, és felső-pliocén pelites zárókőzetek is előfordulhatnak. Egyes területeken jó 

zárókőzet a középső-triász márga, mészmárga, radiolarit (Örménykút Örm–1 fúrás CO2-telepe 

esetében) és az impermeábilis senon üledékek. Az aljzati metamorfitok impermeábilis részei 

is zárhatják a telepeket. 

 

Csapdázódás 

A szénhidrogének az anyakőzetekből elvándorolva a medencealjzat töredezett, repedezett 

kőzeteiben, a gyűrődés és kompakció eredményeként kialakult antiklinálisok homokköveiben 

sztratigráfiai vagy diszkordancia miatt kialakult csapdákban halmozódtak fel (DANK 1988, 

CLAYTON et al. 1994, HORVÁTH, TARI 1999). Az Alföld szénhidrogén-földtani rendszerének 

idealizált szelvényét a csapdázódási lehetőségekkel a 47. ábra szemlélteti (HORVÁTH, TARI 

1999). A csapdázódások helyét, nagyságát és morfológiáját a medencealjzat morfológiája, 

helyi maximumai, a felettük települt álboltozatok, a litológiai váltásból származó impermeábi-

lissá válás, a tárolókőzetek kiékelődése, a vetők záró hatása, a kapilláris nyomási viszonyok, 

és a nyomásrendszerek befolyásolják. A pannóniai képződményeken belüli szekvenciahatárok 

is fontos szerepet játszanak a csapdázódásban.  

A Gyomaendrőd területen és annak környezetében a telepek elsősorban az eltemetett 

alaphegységi magaslatokhoz kapcsolódnak (KŐRÖSSY 2005a, SZABÓ et al. 2011, JÁMBOR 

2012), de kisebb felboltozódásokban, és rejtett, illetve litológiai záródású csapdákban is elő-

fordulnak. A túlsúlyban lévő rétegtelepek mellett az alárendeltebb halmaztelepek nagy része 

litológiai és litológiával kombinált tektonikai csapdákban halmozódott fel. A csapdázódásban 

helyenként a kristályos aljzat záródó szerkezeteinek és az aljzati metamorfitok tektonikai 

hatásra, valamint a felszíni mállás nyomán kialakult másodlagos porozitásának is fontos a 

szerepe. 

Rejtett sztratigráfiai és litológiai csapdák előfordulhatnak többek között az alsó-pannóniai 

bázishomokkövekben és repedezett mészmárgákban, a transzgressziós bázisturbiditekben, a 

deltaelőtéri üledékkúpokban és a deltalejtő mentén lecsúszott zagyárak üledékeiben, a delta-

lejtő homokkőrétegeiben, a deltasíkság, illetve deltaháttér folyóvízi üledékeiben az egykori 

folyómedrek homokkő-kitöltéseiben, és a kis deltasíksági boltozatokban (RUMPLER 2003). A 

3D szeizmikus mérések segítségével olyan korábban rejtve maradt csapdatípusok is 

felismerhetők, mint a magaslatok szárnyán kiékelődő alsó-pannóniai turbidit homokkövek, a 

szerkezeti magaslatok „lábánál” lévő lezökkent durvatörmelékes összletek, valamint a felső-

pannóniai folyómeder homokok és kisebb homoklencsék (SZABÓ et al. 2011).  
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47. ábra. Az Alföld szénhidrogén-földtani rendszerének idealizált szelvénye 

(HORVÁTH, TARI 1999) 

 

2.1.1.3. Teleptani viszonyok 

A területen és környezetében az eddig felfedezett szénhidrogénmezők a következő szén-

hidrogén-felhalmozódási övezetekbe, és azokon belül különböző övekbe sorolhatók (JUHÁSZ, 

KUMMER szerk. 1997): délkelet-nagykunsági regionális kőolaj- és földgáz-felhalmozódási 

övezet, endrőd–szarvasi kőolaj- és földgáz felhalmozódási öv (Endrőd, Endrőd-Észak, 

Örménykút, Szarvas), mezőtúri kőolaj- és földgáz felhalmozódási öv (Mezőtúr); Berettyó 

vidéki regionális kőolaj- és földgáz felhalmozódási övezet, gyoma–dévaványa–

biharnagybajomi kőolaj- és földgáz felhalmozódási öv (Dévaványa), köröstarcsa–szeghalmi 

kőolaj- és földgáz felhalmozódási öv (Köröstarcsa, Körösladány).  

 

A Gyomaendrőd területen és környezetében megismert szénhidrogénmezők jellemzői 

 

Köröstarcsa 

Az OKGT az 1976–77-ben mélyített Köt–I fúrással földgázmezőt fedezett fel egy kisebb 

lokális kiemelkedésen, melyet a Gyoma–Dévaványa gerincvonulattól egy nagyszerkezeti 

elem választ el. Az 1976 és 1992 között zajlott kutatást (NAGY M.-NÉ et al. 1993) később a 

MOL folytatta a 129. Békéscsaba kutatási terület Köröstarcsa blokkján, ahol a kisméretű 

miocén és medencealjzati szerkezetek pontosítása, illetve a bonyolult földtani felépítés 

megismerése volt a cél (SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 2008, 2012).  

A mező tárolóképződményei mezozoos és miocén korúak. A telepekben nagy túlnyomás 

(64–70 MPa) és magas hőmérséklet (180–185 °C) jellemző a metamorf és mezozoos összlet 

érintkezési zónája fölött (SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 2012, SZABÓ et al. 2011). A telepek 
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etázsmagassága 5–44 m, víztelítettségük 42–56% és bizonytalan utánáramlású talpi vízzel 

rendelkeznek. A mező nagy mélysége és kedvezőtlen gázösszetétele hátráltatta, a terület 

bonyolult tektonikai felépítése pedig nehezítette a kutatást (KŐRÖSSY 2005b, NAGY M.-NÉ et 

al. 1993). 

A négy mezozoos, illetve mezozoos–miocén földgáztelep 3154 és 3255,5 m tsza. (GVH) 

közötti mélységben található főként alsó-triász kvarchomokkő, részben mészkő, dolomit, 

dolomitbreccsa és prepannóniai miocén vegyes tárolókban, halmaz-, illetve rétegtelepet 

képezve. A telepgázok 53,0–55,0% éghető részt tartalmaznak (a metán 46,3–48,4%), a szén-

dioxid 29,4–31,2%, a nitrogén részaránya 14,5–15,6%. A gázok fűtőértéke 22,9–23,5 MJ/m
3
. 

Két telep 307,2 és 566,8 g/m
3
 párlatot is ad.  

A három középső-miocén földgáz rétegtelep badeni lithothamniumos mészkőben csap-

dázódott 3169,5–3208,5 m tsza. (GVH) mélységben. A telepgázok éghető anyag tartalma 9,6–

49,4% (a metán 9,5–44,19%, a C5+-tartalom, azaz az 5 szénatomnál magasabb atomszámú 

szénhidrogén-vegyületeket tartalmazó rész max. 25,1 g/m
3
), a szén-dioxid 36,6–85,7%, a 

nitrogén 4,6–13,9%. A gázok fűtőértéke 3,5–19,9 MJ/m
3
. Két telep párlatot is ad 106,4 és 

118,3 g/m
3
 mennyiségben. 

 

Endrőd-Észak 

1978-ban az En-É–1 fúrással került sor a mező felfedezésére, amelyben az OKGT, majd a 

MOL 1994-ig 15 földgáztelepet, valamint két ipari értékű és két kisebb kőolajtelepet határolt 

le (PAP, NAGY M.-NÉ 1997). A szénhidrogéntelepek a kiemelt helyzetű, bonyolult szerkezetű, 

változatos kőzettani felépítésű kristályos alaphegységhez kapcsolódnak, és miocén tároló-

kőzetekben halmozódtak fel (48. ábra). A kőolajtelepekben jelentős, 114% túlnyomás ural-

kodik, a kezdeti nyomás 60 MPa (BONCZ et al. 1994, SZABÓ et al. 2011). A földgáztelepek a 

neogén települt álboltozat litológiai és litológiai–tektonikai kombinált csapdáiban, pannóniai 

tároló képződményekben halmozódtak fel (VÖLGYI et al. 1985). A pannóniai képződmények 

telepeiben 10 és 30 MPa közötti a nyomás értéke. A telepekben a víztelítettség 36–73%, a 

hőmérséklet 63–171 °C. A geotermikus gradiens 0,052 °C/m. 

A telítetlen kőolajtelepek közül a mélyebb helyzetűek repedezett metamorfitokban 

(amfibolitban és gneiszben, 2813 m tsza. OVH), illetve metamorf kőzetekből képződött 

miocén breccsában (M-br-8 jelű telep 2815 m tsza. OVH) találhatók. Az M-br-8 telepben a 

kőolaj paraffin jellegű, sűrűsége 826,0 kg/m
3
, oldott gáz tartalma 140 m

3
/m

3
, az oldott gáz 

66,1% éghető anyaggal rendelkezik (a metán 45,8%, a C5+ 47,6 g/m
3
), a szén-dioxid részará-

nya 1,5%, a nitrogéné 32,5%. A gáz fűtőértéke 33,3 MJ/m
3
. A telepben a párlat mennyisége 

országos viszonylatban is jelentős, 4701,8 g/m
3
.  

A magasabb helyzetű telítetlen miocén kőolajtelep (M-mko-8) badeni biogén, lithotham-

niumos mészkőben halmozódott fel 2768 m tsza. (OVH). Ez a telep ugyanolyan jellemzőkkel 

rendelkező kőolajat és oldott földgázt tartalmaz, mint az M-br-8 telep. 

Az alsó-pannóniai kőolajtelep nem ipari értékű, mészmárgában (Tótkomlósi Mészmárga 

Formáció) csapdázódott 2690 m tsza. (OVH) mélyen (BONCZ et al. 1994, SZABÓ et al. 2011). 

Az tizenkét alsó-pannóniai földgáz rétegtelep 1854,5 és 2373 m tsza. (GVH) között 

homokkövekben található. A gáztelepekben a földgáz éghető anyag tartalma 93,0–96,6%, 

fűtőértéke 35,1–39,4 MJ/m
3
 (a metán 84,1–94,3%, a C5+ 5,3–68,0 g/m

3
), a szén-dioxid 2,2–

5,3%, a nitrogén 0,8–2,2%. Az egyik gáztelep 77,3 g/m
3 

párlatot is ad. 

A három felső-pannóniai földgáz rétegtelep a deltaelőtér–deltalejtő összlet alsó részén és a 

deltaháttér homokköveiben halmozódott fel 908 és 1230 m tsza. (GVH) közötti mélységben. 

A telepekben a földgáz éghető anyag tartalma 98,4–98,9%, fűtőértéke 35,3–35,5 MJ/m
3
. A 

gázban a metán 98,2–98,7%, a szén-dioxid max. 0,22%, a nitrogén 0,1–0,2%, a középső 

telepben a C5+ 0,64 g/m
3
.  
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48. ábra. Az Endrőd-Észak szerkezet földtani szelvénye 

(VÖLGYI et al. 1985) 

Endrőd-I 

Ezt a földgázmezőt az En–2 fúrással 1971-ben fedezte fel az OKGT települt neogén álbol-

tozatban. A telepek litológiai–tektonikai kombinált csapdákban helyezkednek el alsó- és 

felső-pannóniai agyagos homokkövekben.  

A tizenöt alsó-pannóniai telep 1867 és 2098,5 m tsza. (GVH) mélységben található. A 

telepgázok éghető része 90,0–98,0%, a metántartalom eléri a 85,5%-ot, a szén-dioxid 

részaránya max. 6,0%, a nitrogén max. 4,1%. A gázok fűtőértéke 34,8–39,1 MJ/m
3
.  

A nyolc felső-pannóniai telep 775–1260 m tsza. (GVH) mélyen halmozódott fel. A telepek 

gázaiban 93,4–98,3% az éghető anyag (92,9–98,2% metánnal), 0,1–6,0% a szén-dioxid, 0,4–

0,6% a nitrogén (VÖLGYI et al. 1985).  

 

Endrőd-III 

Az OKGT az 1976-ban mélyült En–16 fúrással fedezte fel ezt a földgázmezőt ÉK–DNy-i 

tengelyirányú települt neogén álboltozatban (49. ábra, VÖLGYI et al. 1985). Az 1980-as évek 

közepéig 17 telepet, majd a kutatások folytatása során további telepeket tártak fel főként alsó-

pannóniai és részben felső-pannóniai agyagos, illetve aleuritos homokkő tárolókban. A 

földgáz a neogén települt álboltozat litológiai–tektonikai csapdáiban halmozódott fel. A 

telepek 1,8–51,3 m etázsmagassággal, 11,2–22,5 MPa kezdeti telepnyomással, 77–133 °C 

telephőmérséklettel rendelkeznek, víztelítettségük 40–52%. 

A huszonöt alsó-pannóniai rétegtelep zöme 1886 és 2182 m tsza. (GVH) között található. 

A 91,1–96,5% éghető résszel rendelkező telepgázok fűtőértéke 34,7–39,8 MJ/m
3
. A föld-

gázban a metántartalom zömmel 82,1–95,0%, a szén-dioxid részaránya max. 7,0%, a nitro-

géné 4,3% alatt van. A telepek közül nyolcban a párlat, illetve a C5+ mennyisége 17,0–100,0 

g/m
3
. 

A kilenc felső-pannóniai rétegtelep 1051 és 1682 m tsza. (GVH) között helyezkedik el. A 

rendelkezésre álló adatok alapján a telepekben a földgáz éghető anyag tartalma 94,5–96,6% (a 

metán 84,0–92,4%), a szén-dioxid max. 2,2%, a nitrogén legfeljebb 3,6%. A gázok fűtőértéke 

37,5–40,3 MJ/m
3
. Hat telep 24,0–59,1 g/m

3 
párlatot is ad.  
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49. ábra. Az Endrőd–III szerkezet földtani szelvénye 

(VÖLGYI et al. 1985). 

Endrőd-III/C 

1976-ban az En–16 fúrással fedezte fel az OKGT. A mező négy földgáztelepből áll, 

amelyek pannóniai homokkövekben, illetve aleurolitos homokkövekben halmozódtak fel.  

A három alsó-pannóniai földgáz rétegtelep 1990 és 2450 m között (tsza. GVH) található, 

rétegtani és tektonikai zárással kialakult csapdákban. Az 59,7–95,7% éghető anyag tartalmú 

gázok 23,5–35,8 MJ/m
3 

fűtőértékkel rendelkeznek. A gázokban a metántartalom 55,9–94,9%, 

a C5+ 2,8–37,3 g/m
3
, a szén-dioxid 1,9–38,4%, a nitrogén 0,5–2,2%. Az alsó és különösen a 

felső telep gáza jobb minőségű, mint a középső telepé. Az alsó telep 15,1 g/m
3
 párlatot is ad.  

A felső-pannóniai földgáz rétegtelep 1283 m tsza. (GVH) húzódik fáciesváltással zárt 

csapdában. Benne a földgáz 96,2% éghető részt tartalmaz (a metán 95,8%, a C5+ 0,71 g/m
3
), a 

szén-dioxid részaránya 1,9%, a nitrogéné szintén 1,9%. 

 

Endrőd-Kelet 

2008-ban a Magyar Horizont Energia Kft. a HHE-Endrőd–1 fúrással fedezett fel itt egy 

földgáztelepet (Bomber tároló). A homokkő tárolóban felhalmozódott telep gáza 93,5% 

éghetőanyag-tartalmú (a metán 83,9%), a szén-dioxid 3,7%, a nitrogén 2,7%. A gáz 36,5 

MJ/m
3 
fűtőértékű, és 21,5 g/m

3 
párlattal is rendelkezik.  

 

Dévaványa 

1980-ban a Déva–1 fúrással fedezte fel az OKGT. A telepek a kristályos aljzat kiemel-

kedéséhez kötődve, települt neogén álboltozatban, litológiai–szerkezeti–tektonikai, illetve 

litológiai–sztratigráfiai kombinált csapdákban halmozódtak fel. A mező egy telítetlen 

kőolajtelepből, és 18 földgáztelepből áll, melyek miocén, illetve alsó-pannóniai tárolókőze-

tekben halmozódtak fel. A telepekben jelentős túlnyomás uralkodik, a kezdeti nyomás 16–

38,5 MPa, a hőmérséklet 100–150 °C, a víztelítettség 15–80%, az etázsmagasság 4–68 m, és a 

telepek nagy része bizonytalan utánáramlású talpi vízzel rendelkezik (BONER, VÖLGYI 1984, 

SZENTGYÖRGYI K-NÉ et al. 1989). 
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A telítetlen kőolaj rétegtelep (M–III.) prepannóniai miocén konglomerátumban található 

2342 m tsza. (OVH) mélyen. A kőolaj paraffin jellegű, 794,9 kg/m
3 

sűrűségű. A telep oldott 

gáz tartalma 185,5 m
3
/m

3
. Az oldott gáz 94,6% éghető résszel rendelkezik (a metán 56,6%, a 

C5+ 159,8 g/m
3
) a nitrogéntartalom 5,4%. A gáz fűtőértéke 56,4 MJ/m

3
. 

A két középső-miocén földgáz rétegtelep (Mioc–I., –II.) 2170,5 és 2119 m tsza. (GVH) 

helyezkedik el heterogén badeni tárolókőzetekben, melyeket biogén törmelékes mészkő, 

finomhomokos kőzetlisztes agyagmárga, és durvaszemű karbonátos kötőanyagú homokkő 

alkot, helyenként tufás közbetelepülésekkel (SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 1989). A telepgázok 

éghetőanyag-tartalma 82,3 és 75,8%, fűtőértékük 36,5 és 34,5 MJ/m
3
. A metán részaránya 

65,5 és 62,2%, a C5+ 25,8 és 55,8 g/m
3
, a szén-dioxid 0,2 és 3,6%, a nitrogén 17,6 és 20,7%, a 

párlattartalom 78,5 és 55,8 g/m
3
.  

A tizenhat alsó-pannóniai földgáz rétegtelep zöme 1960 és 2261 m tsza. (GVH) között 

halmozódott fel. A telepek ÉK-en magasabb helyzetben vannak, mint DNy-on, és az oldal-

irányú lehatárolásuk bizonytalan (BONER, VÖLGYI 1984, VÖLGYI et al. 1985, SZENTGYÖRGYI 

K.-NÉ et al. 1989). Tárolókőzeteiket a Szolnoki Homokkő Formáció és a Vásárhelyi Márga 

Tagozat alkotja. A telepek egy részéről rendelkezésre álló adatok alapján a 33,1–40,0 MJ/m
3 

fűtőértékű telepgázok maximum 82,8–93,8% éghetőanyag-tartalommal rendelkeznek (a 

metán 5,1–89,7%, a C5+ 6,1–97,2 g/m
3
), a szén-dioxid legfeljebb 6,0%, a nitrogén 4,4–11,9%. 

A mező nyolc telepe 27,9–131,6 g/m
3
 párlatot is ad.  

 

Dévaványa-Dél 

Az 1980-as években a Dévaványa–Dél területen az OKGT–USGS együttműködés kereté-

ben végzett kutatásokkal, vizsgálatokkal az alsó-pannóniai bázis turbiditek „onlap” elvégző-

dését mutatták ki az alaphegységi szerkezet szárnyain. Később, 2006–2007 során a Magyar 

Horizont Energia Kft. a HHE-Déva–1–5 jelű mélyfúrásokkal (Dévaványa–II. terület) négy 

konvencionális eljárással termelhető földgáz rétegtelepet fedezett fel 2501,5 és 2909,5 m tsza. 

(GVH) mélységben. A telepek paleozoos repedezett metamorf kőzetekben és alsó-pannóniai 

homokkőben halmozódtak fel. A 87,8 és 95,3% közötti éghetőanyag-tartalommal rendelkező 

gázok fűtőértéke 35,2–36,4 MJ/m
3
 (a metán 76,9–89,0%, a szén-dioxid 3,7–5,6%, a nitrogén 

1,0–6,6%). A telepekben a párlat (illetve C5+) 21,1–45,1 g/m
3
.  

 

Dévaványa-Kelet 

A Magyar Horizont Energia Kft. 2008-ban mélyített fúrásokat a Dévaványa–III. területen 

(HHE-Déva-K–1/B, –2 és –3), ahol öt földgáz rétegtelepet tártak fel tektonikus zárással 

rendelkező homokkő tárolókban. A telepgázok összetétele: 91,0–95,8% éghető rész (88,9–

91,0% metán, 0,1–0,4 g/m
3 

C5+), 2,9–4,2% szén-dioxid és 0,6–4,9% nitrogén. A gázok 

fűtőértéke 32,0 és 36,0 MJ/m
3 
között változik. A telepek 9,1–21,0 g/m

3 
párlatot is adnak.  

 

Körösladány 

Ezt a szénhidrogén mezőt az 1981-ben mélyült Köl–1 fúrással fedezte fel az OKGT. Itt egy 

kőolaj- és egy földgáztelep halmozódott fel aljzati metamorfit és miocén tárolókőzetekben. 

A medencealjzati földgáztelep 2790 m tsza. (GVH) mélységben repedezett metamorfit 

tárolóban, tektonikus zárással rendelkező csapdában helyezkedik el, halmaztelepet képezve. A 

metamorf tároló feltolódásokkal, normál vetőkkel blokkokra szabdalt, gyűrt, litoklázisokkal 

átjárt amfibolit és biotitgneisz. A telep Ny-i határát feltolódás okozta impermeábilis gát 

képezi (SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 1997a). A földgáztelep bizonytalan utánáramlású talpi 

vízzel rendelkezik, víztelítettsége 64%, etázs magassága 67 m. A kezdeti telepnyomása 45 

MPa, a telephőmérséklet 155 °C. A 90,2% éghetőanyag-tartalmú földgázban a metán 65,4%, 
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a C5+ 154,3 g/m
3
, a szén-dioxid részaránya 0,4%, a nitrogéné 9,3%. A földgáz fűtőértéke 48,0 

MJ/m
3
. 

A telítetlen kőolaj rétegtelep 2646,5 m tsza. (OVH) mélyen prepannóniai miocén biogén 

mészkőben kialakult kis záródó szerkezetben halmozódott fel. A telep peremi vízutánpótlású, 

47% víztelítettségű, etázsmagassága 9 m. A kezdeti telepnyomás 44 MPa, a telephőmérséklet 

148 °C. A miocén mészkő tároló kedvezőtlen rezervoár tulajdonságai miatt több esetben 

savazásra is sor került. A kőolaj paraffin jellegű, sűrűsége 803,0 kg/m
3
. A telepben az oldott 

gáz 450 m
3
/m

3
, amelynek éghetőanyag-tartalma 54,8% (a metán 41,9%, a C5+ 47,7g/m

3
), a 

szén-dioxid részaránya 41,9%, a nitrogéné 3,3%. Az oldott gáz fűtőértéke 21,4 MJ/m
3
, és 

618,0 g/m
3 

párlatot is ad.  

A Köl–3 fúrásban az alsó-pannóniai mészmárga is produktívnak bizonyult, melyben 

földgázt és intermedier párlatot is észleltek. 
 

Örménykút 

Az OKGT az 1985-ben mélyített Örm–I fúrással nagy mélységben, 4058,5 m tsza. (GVH) 

mélyen szén-dioxid földgáztelepet tárt fel a mezozoos aljzatban, középső-triász mészkő és 

dolomit váltakozásából álló tárolóban. A telep zárókőzete középső-triász márga, mészmárga 

és radiolarit. A szén-dioxid halmaztelep gáza 92,6% szén-dioxidból és csupán 6,5% éghető 

anyagból áll (a metán 6,4%) kevés (0,9%) nitrogénnel kiegészülve, ezért a fűtőértéke csak 2,3 

MJ/m
3
 (SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 1997b, 2012). A fúrás alsó-pannóniai aleuritos homokkő-

csíkos agyagmárgájában minimális éghetőgáz-beáramlást is észleltek. Később a MOL a 129. 

Békéscsaba kutatási területen végzett munkálatai során az Örm–I. fúrás mezozoos telepének 

adatait is pontosította (SZENTGYÖRGYI K.-NÉ et al. 2012). 

A Gyomaendrőd vizsgálati terület szénhidrogén-földtani szempontból perspektivikus, ahol 

részben a 3D szeizmikus mérések segítségével kimutatható komplex csapdatípusok felis-

merésével gazdaságosan kitermelhető szénhidrogéntelepek előfordulására lehet számítani. 

 

2.1.2. A Gyomaendrőd 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). 

A Gyomaendrőd területen és környezetében, a Nagykunság területén felfedezett szén-

hidrogén előfordulások (50. ábra) kezdeti földtani vagyonát a 41. táblázat mutatja be. 
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50. ábra. A Gyomaendrőd terület szénhidrogén-előfordulásai a medencealjzat mélységtérképén 

41. táblázat. A Gyomaendrőd terület és környezete szénhidrogén-előfordulásainak kezdeti földtani kőolaj- és 

földgázvagyona 

(MBFH 2017. január 1-i állapot) 

Mező Bányatelek Felfedező fúrás 
Felfedezés 

éve 

Telepek 

száma 

Földtani 
kőolaj 

(ezer m3) 

Földtani 
szénhidrogén gáz 

(millió m3) 

Földtani 
széndioxid gáz 

(millió m3) 

Dévaványa 

Dévaványa I. – 

szénhidrogén, 

Dévaványa II. - 

szénhidrogén 

Déva–1 1980 19 102,83 912,96  

Dévaványa-Dél nincs HHE.Déva–1 2006 4  846,97  

Dévaványa-Kelet 
Dévaványa III. - 

szénhidrogén 
HHE.Déva.K–1 2008 5  245,39  

Endrőd-Észak 
Mezőtúr IV. - 

szénhidrogén 
En.É–1 1978 19 860,52 2271,92  

Endrőd–I. Endrőd I. - földgáz En–2 1971 23  1951,07  

Endrőd–III. 
Mezőtúr IV. - 

szénhidrogén 
En–16 1976 34  6399,27  

Endrőd–III/C 
Mezőtúr V. - 

szénhidrogén 
En–12 1975 4  413,1  

Endrőd-Kelet 
Endrőd II. - 

szénhidrogén 
HHE.Endrőd–1 2008 1  121,8  

Körösladány nincs Köl–1 1981 3  227,26  

Köröstarcsa 
Körösladány II. - 

szénhidrogén 
Köt–1 1977 7  464,1  

Örménykút 
Örménykút I. - 

szénhidrogén 
Örm–1 1985 1   467,57 

 1023,3 13853,8 467,6 
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2.1.2.2. A Gyomaendrőd 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 előfordulásainak mennyiségi eloszlását értékelve is. A térfogatgenetikai 

számításhoz a feltételezett szénhidrogén-generáló anyakőzetek területi elterjedését, vastagsá-

gát, szervesanyag-tartalmát, érettségét, a migrációt, a felhalmozódás hatékonyságát, a kiter-

melhetőség arányát szükséges becsülni. Az eredmény értékelésénél figyelembe kell venni, 

hogy a bemenő paraméterek konkrét, valóságos értékét nem ismerjük, azok valószínűségi 

változókként foghatók fel. A becslés bizonytalansággal terhelt, ugyanakkor a bemenő paramé-

terek alkalmas megválasztásával tájékozódhatunk a várható szénhidrogénvagyon nagyság-

rendjéről (SCHMOKER 1994). Az ún. biogén gázok keletkezett mennyiségét ez a becslés nem 

tartalmazza. 

A Gyomaendrőd területen a 2.1.1 fejezetben ismertetett szénhidrogén-földtani ismeretek 

alapján elsősorban földgáz-előfordulások felfedezése várható. A legfontosabb ismert anya-

kőzetek a középső- és felső-miocén mélyvízi márgák, a képződmények által generálható 

szénhidrogének várható mennyiségére végeztünk egy egyszerű térfogat-genetikai alapú 

becslést a 42. táblázatban feltüntetett paraméterekkel. 

 
42. táblázat. Reménybeli szénhidrogénvagyon becslése a Gyomaendrőd területre 

A Gyomaendrőd 
Mérték- 

egység 
Számítás Min Közép Max 

  Anyakőzetek kora     miocén 

B Az anyakőzetek szerves anyagának térfogata 

B1 

Az anyakőzet(ek) elterjedési 

területe 
km

2 
(10

6
m

2
) 

 
150 175 200 

B2 

Össz. effektív  

anyakőzetvastagság  
m 

 
100 125 150 

B3 

TOC (teljes szerves 

széntartalom) 
súly%/100 

 
0,015 0,016 0,017 

B4 

OTOC/TOC (eredeti/jelenlegi 

TOC) 
%/100 

 
1 1 1 

B5 

OTOC (eredeti teljes szerves 

széntartalom) 
10

6
 m

3
 B1×B2×B3×B4 225 350 510 

C Migrált és felhalmozódott kőolaj térfogata 

C1 Nettó generált kőolaj arány %/100 %OTOC/100 0,10 0,11 0,12 

C2 

Migráció és felhalmozódás 

hatékonysága 
%/100 %C1/100 0,20 0,21 0,22 

C3a 

Kőolaj térfogata (standard, 

felszín) 
10

6 
m

3
 B5×C1×C2×2,71 12,20 21,91 36,49 

C3b Kőolaj tömege (standard, felszín) 10
6
 m

3
 C3a×0,85 10,37 18,62 31,01 

  Kitermelhető kőolajmennyiség 

C4 Kihozatal (kőolaj) %/100 adott 0,10 0,11 0,12 

C5a 

Kőolaj térfogata (standard, 

felszín) kitermelhető 
10

6
 m

3
 C3a×C4 1,22 2,41 

4,38 

C5b 

Kőolaj tömege (standard, felszín) 

kitermelhető 
10

6
 tonna C5a×0,85 1,04 2,05 

3,72 

C6 

Korábban felfedezett földtani 

vagyon 
10

6
 tonna adott 0,90 0,90 

0,90 

C7 

Korábban felfedezett 

kitermelhető vagyon 
10

6
 tonna adott 0,10 0,10 

0,10 

  

Reménybeli földtani kőolaj 

tömege 
10

6
 tonna C3b-C6 9,47 17,72 

30,11 

  

Reménybeli földtani kőolaj 

térfogata 
10

6
 m

3
 

 
11,14 20,85 

35,43 
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A Gyomaendrőd 
Mérték- 

egység 
Számítás Min Közép Max 

C8 Reménybeli kitermelhető kőolaj 10
6
 tonna C5b×C4 0,95 1,95 3,61 

D Migrált és felhalmozódott földgáz térfogata 

D1 Nettó generált földgáz arány %/100 %OTOC/100 0,13 0,14 0,15 

D2 

Migráció és felhalmozódás 

hatékonysága 
%/100 %D1/100 0,16 0,17 0,18 

D3 

Földgáz térfogata (standard, 

felszín) 
10

6
 m

3
 B5×D1×D2×3025 14157,0 25198,3 41654,3 

  Kitermelhető földgázmennyiség 

D4 Kihozatal (földgáz) %/100 adott 0,50 0,55 0,60 

D5 

Földgáz térfogata (standard, 

felszín) kitermelhető 
10

6
 m

3
 D3×D4 7078,5 13859,0 24992,6 

D6 

Korábban felfedezett földtani 

vagyon 
10

6
 m

3
 adott 13800,0 13800,0 13800,0 

D7 

Korábban felfedezett 

kitermelhető vagyon 
10

6
 m

3
 adott 10400,0 10400,0 10400,0 

D8 Reménybeli földtani földgáz 10
6
 m

3
 D3-D6 357,0 11398,3 27854,3 

D9 Reménybeli kitermelhető földgáz 10
6
 m

3
 D8×D4 178,5 6269,0 16712,6 

 

A táblázatba foglalt értékek alapján valószínűségi alapú becsléssel, Monte Carlo-módszer-

rel is meghatároztuk a reménybeli vagyon értékét (51. ábra). 

 

 
 

51. ábra. Gyomaendrőd terület és környezete miocén mélyvízi márgákra térfogatgenetikai becsléssel számolt 

reménybeli kitermelhető földgázvagyonának valószínűségeloszlása 

A valószínűségeloszlás P90 értékéhez tartozó kőolajmennyiség 1,6 millió tonna, a P50 

értékhez 2,0 millió tonna, a P10 értékhez 2,7 millió tonna reménybeli kitermelhető kőolaj-

vagyon adódik. Földgázra a P90 értékéhez tartozó mennyiség 5,9 milliárd m
3
, a P50 értékhez 

9,0 milliárd m
3
, a P10 értékhez 12,5 milliárd m

3
 reménybeli kitermelhető földgázvagyon 

adódik. 

A fent becsült perspektivikus vagyon értelmezéséhez figyelembe kell venni, hogy a migrált 

és felhalmozódott szénhidrogének jelentős része tárolódhat kis területi kiterjedésű csap-

dákban, diszkordanciafelszíneken, amelyek a migráció szempontjából kitüntetett felületek. A 

migrációs áramlási pályák mentén jelentős számú, a jelenlegi geofizikai módszerekkel 

elérhető felbontóképesség határa alá eső szénhidrogén-előfordulás létezhet. A tanulmányban 

jelzett, behatárolt kutatási időszakban, a ma ismert kutatási és termelési technológiai ismere-

tek és gazdaságossági megfontolások alapján a térfogatgenetikai becsléssel meghatározott 

reménybeli vagyon kb. negyedrésze tartható reálisan kitermelhetőnek. 

Az MBFSZ szénhidrogénvagyon-nyilvántartásának adataiból elvégeztük a Gyomaendrőd 

terület környezetére eső előfordulások mezőnkénti leválogatását. A feltárt vagyon eloszlása, a 
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felfedezés dátuma szerinti sorba rendezés alapján kapott grafikon alkalmat adhat a még fel 

nem fedezett előfordulások méretének becsléséhez.  

A területen 3 kőolaj-előfordulás ismert. A vizsgálati területről és környezetéből 11 földgáz-

mező adatait vettük figyelembe, melyek kezdeti kitermelhető vagyona szerepel az 52. ábra 

diagramján. A terület kiterjedése, megkutatottsága, szénhidrogén-földtani adottságai alapján 

10–100 ezer m
3
 vagyonú kőolaj és 100–1000 millió m

3
 vagyonú földgáz előfordulások felfe-

dezése várható kisebb szerkezeti, illetve sztratigráfiai csapdákban. Kutatási kockázatot az 

anyakőzet képződmények kiterjedése, minősége, a migráció lehetősége, a migrációs útvo-

nalba eső, gazdaságosság szempontjából megfelelő méretű, alkalmas tárolóparaméterekkel 

rendelkező csapdaszerkezet kialakulása, felfedezhetősége jelent. 

 

 
 

52. ábra. A Gyomaendrőd terület környezetében már felfedezett szénhidrogén-előfordulások  

kitermelhető kőolaj (ezer m
3
), éghető földgáz és szén-dioxid földgáz (millió m

3
)  

vagyona a felfedezés időpontjai szerinti sorrendben 

 

2.1.2.3. Az ásványvagyon mennyiségére vonatkozó fogalmak 

A vizsgálati terület szénhidrogénvagyonával kapcsolatos kifejezéseket a Bányatörvény ide 

vonatkozó, 49. §-a szerint alkalmaztuk. A fogalmak az alábbiak: 

– „Ásványvagyon”: az ásványi nyersanyagoknak azon része, amelynek mennyiségét és 

minőségét földtani, valamint bányaműszaki és -gazdasági szempontok alapján becslés-

sel vagy számítással határozzák meg. 

– „Kutatási terület”: a vizsgálati szerződésben vagy a kutatási jogot adományozó határo-

zatban meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására körül-

határolt terület. 

– „Lelőhely”: az ásványi nyersanyagok természetes előfordulásának helye (pl. réteg, 

telep, lerakódás). 

– „Földtani ásványvagyon”: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes 

mennyisége, amelyet az adott ásványi nyersanyagra jellemző paraméterekkel (számba-
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vételi kondíciókkal) – műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül – határoznak 

meg. 

– „Kitermelhető ásványvagyon”: a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a 

pillérekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudomá-

nyos–technikai fejlettségi szinten kitermelhető része. 

A törvény végrehajtási rendelete 34. §-a alkalmazásában: 

– „Mező”: a szénhidrogéntelepek termeltetésével kapcsolatos bányaüzemi fogalom. Egy 

vagy több hidrodinamikai kapcsolatban nem álló szénhidrogéntároló-réteget vagy 

telepet tartalmazó földtani térség külszíni vetülete. 

A Bányatörvényben nem definiált fogalom: 

– „Reménybeli vagyon”: földtani meggondolások alapján feltételezett vagyon, melyet 

konkrét földtani kutatások még nem igazoltak, de meglétük közvetett földtani ismere-

tek alapján valószínűsíthető (= prognosztikus vagyon). 
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2.2. A várható kutatási és termelési módszerek valamint a bányászati 

tevékenység megvalósítása során várható, ismert bányászati technológiák 

bemutatása 

2.2.1. Felszíni mérések 

A szénhidrogén-kutatás legnagyobb anyagi ráfordítással járó része a kutatófúrás lemélyíté-

se, ezért a fúráspont helyének kijelölését jelentős felszíni geológiai és geofizikai információ-

gyűjtés, mérés és értelmezés előzi meg. A felszín alatti térrész megismerésének lehetőségét a 

már korábban meglevő adatok és mérések rendszerezése, felszíni geológiai térképezés és 

különböző geofizikai módszerekkel történő mérések eredményeinek értelmezése biztosítja.  

A gravitációs Bouguer-anomália térkép a szénhidrogén-kutatás egyik alaptérképe, ugyanis 

a részletező szeizmikus adatgyűjtés megtervezéséhez a gravitációs anomáliák (pl. antiklinális 

szerkezetek) helyzete már Eötvös Loránd kutatásai óta mérvadó (53. ábra). 

 

 
 

53. ábra. Invertált gravitációs mélységtérkép 

(medencealjzat kibúvásokkal, felszíni magmás képződményekkel és szénhidrogén előfordulásokkal) 

(MBFSZ 2018) 

Azokon a területeken, ahol csak kevés szeizmikus mérés és mélyfúrás van, egyéb infor-

mációk is szükségesek akár a kutatások továbbtervezéséhez, akár pedig a meglévő adatok 

alapján történő földtani értelmezéshez. Ezért hasznos egy olyan térképező geofizikai módszer 

alkalmazása, amely az egymástól távolabb lévő mérési adatrendszereket össze tudja 

kapcsolni. A pontszerű mélyfúrási adatok, vagy a ritka szeizmikus 2D mérési hálózatok 

értelmezési eredményeinek térbeli interpolációjához és kiterjesztéséhez a gravitációs adatok 

és adatfeldolgozási eljárások jelentős mértékben hozzájárulnak. A kőzetek reflexiós szeizmika 

által kimutatott akusztikus impedancia változásainak (a sűrűség és hullám terjedési sebesség 

szorzata) és a gravitációs térképezés sűrűséget visszatükröző paraméterének összevetésében 

sokszor kihasználatlan értelmezési lehetőségek vannak. 

A szénhidrogén-kutató szakemberek napjainkban döntően szeizmikus eredményekre 

támaszkodva jelölik ki a potenciális tároló szerkezeteket. A 2D szeizmikus szelvények a 

mérési vonal alatti földtani formációkat és szerkezeti elemeket képezik le, a 3D szeizmikus 
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mérések eredményei alapján pedig a felmért terület alatti térrész tetszőleges vertikális és 

horizontális szeletekben jeleníthető meg kutatófúrások helyeinek kitűzése céljából. 

A terepi szeizmikus mérés során ún. forráspontokban rezgést idéznek elő, a földkéreg belső 

határfelületeiről visszaérkező jeleket geofonpontokon elhelyezett műszerek érzékelik és a 

több ezer csatorna (korszerű 3D mérés esetén) jeleit rögzítik. A nyomáshullám előidézésére 

fúrólyukakban kisenergiájú robbantást végeznek, vagy gépjárműre szerelt vibrátor alkalmazá-

sával keltenek rezgést. A mérés kivitelezéséhez ezért esetenként jelentős terepi felvonulás 

szükséges, alkalmanként több tíz ember, gépjárművek, jelzőeszközök, kábelek, mérőeszközök 

és robbanóanyag kijuttatása történik meg a mérési területre. A mérés során előidézett terület-

károsítás (taposás, robbantólyukak mélyítése, rezgés, zaj) mértéke a területhasználat jellegétől 

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 területről kialakított földtani ismeretanyagba. Ez utóbbi 

mérések végzése minimális, vagy semmilyen környezeti kárral nem jár, viszont ezek felbontá-

sa egy részletező fázisú kutatás során nem elégséges. 

A szénhidrogén-kutatásban alkalmazott szeizmikus módszerek (elsősorban a reflexiós 

adatfeldolgozási algoritmusok és értelmezési technikák) az utóbbi évtizedekben jelentős 

fejlődésen mentek keresztül. Az új eljárások hazai alkalmazása a Pannon-medence szénhidro-

gén-földtani kutatásában is sikereket eredményezett. A reflexiós szelvények lehetővé teszik a 

szeizmikus határfelületek, szekvenciák, vetők, vetőzónák, valamint a szerkezeti csapdák 

helyeinek kijelölését. A migrált összegszelvények alapján ki lehet jelölni olyan környezeteket, 

amelyek szénhidrogén-csapdázódás szempontjából perspektivikusak. 

 

2.2.2. Fúrási, kútvizsgálati, kútkiképzési technológiák 

Az elvégzett geofizikai mérések eredményei alapján jelölik ki az olajipari szakemberek 

azokat a pontokat, ahol indokolt a kutatófúrások lemélyítése. A kutatófúrások egy eddig 

ismeretlen geológiai szerkezet megismerésére irányulnak, míg a termelő fúrások egy ismert 

előfordulás kitermelését szolgálják. Az olajiparban általában a rotary fúrási eljárások 

használatosak, amelyek nagy gépi teljesítményű, öblítéses, forgatva előrehaladó fúrások. A 

legmélyebb magyarországi fúrás meghaladja a 6 000 m-t (Makó M–7: 6 085 m). 

A rotary típusú fúróberendezések felépítésébe forgató, öblítő, emelő berendezések, 

kitörésvédelmi eszközök, csövek és csőkezelő berendezések és a fúrófej tartoznak. A több 

mint száz éve alkalmazott technológia az évtizedek folyamán minden részletében különböző 

fejlesztéseken, automatizálásokon ment keresztül. Környezetvédelmi szempontból kiemelhető 

az iszapgödörmentes, zárt rendszerű öblítés. A modern fúróberendezések Magyarországon is 

elérhetőek és használatosak (54. ábra). Az elmúlt években hazánkban is megjelentek a 

szállítható, könnyen mozgatható és felállítható fúróberendezések (55. ábra). 
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54. ábra. Kutatófúrás a Délkelet-Alföldön 

A mai kor követelményeinek megfelelő diesel-elektromos fúróberendezéseknél 3–4 db 

nagy teljesítményű (2000–2500 LE/motor) diesel motor hajtja meg a motorokkal egybeépített 

generátorokat, és az így előállított 600 Voltos váltóárammal üzemeltetik a gépegységeket 

meghajtó villanymotorokat.  

A felszíni, forgatóasztalos vagy felső meghajtású (Top Drive-os) fúrás esetén a forgó 

mozgást a fúrócső viszi át a fúróra. Talpi hajtású fúrásnál az álló fúrócső nem közvetít forgó 

mozgást. Ebben az esetben ez csak öblítésre szolgál, valamint a fúró és a lyuktalpi fúrómotor 

(mud motor) felfüggesztésére és irányba állítására. A fúrót a közvetlenül felette lévő fúró-

motor (mud motor) vagy turbina hajtja meg a rajtuk átáramló fúróiszap áramlási energiáját 

felhasználva, azaz olyan a belső kialakításuk, hogy az átáramló fúróiszap mechanikus forgó 

mozgást hoz létre, amivel forgatják a fúrófejet. Ezt a technológiát irányított ferde és vízszintes 

fúrásoknál használják, de használható a felső meghajtás kiegészítéseként is a fúrási sebesség 

növelésére. 

 

 
 

55. ábra. Szállítható fúróberendezés 



Gyomaendrőd. Komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentés 

 

108 

 

Rotary fúrás segítségével különböző keménységű kőzeteket lehet átfúrni, fúrás mélyítésére 

többféle fúrófej-típus áll rendelkezésre. A fúrófejek lehetnek teljes szelvényű fúrók ahol csak 

a felaprított kőzettörmelék (furadék) jön ki az iszappal és magfúrók, amelyek egy körgyűrű 

mentén aprítják fel a kőzetet és az épen maradt középső oszlopot (mag) ki lehet egyben 

emelni további geológiai és laborvizsgálatokra (56. ábra). 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
56. ábra. Teljes szelvényű fúrás esetén alkalmazott fúrófejek típusai 

1-természetes gyémántfúrófej; 2-mart fogazású háromgörgős fúrófej; 3-keményfém betétes háromgörgős fúrófej; 4-jet fúrófej 

Az öblítés alapvető eleme a fúrásnak, az öblítőközeg leggyakrabban fúróiszap. A fúróiszap 

hidrosztatikus nyomása biztosítja, hogy ne tudjon a rétegtartalom (olaj, gáz, víz) belépni a 

fúrólyukba, hűti a fúrófejet, valamint a felszínre szállítja felaprított kőzettörmeléket és meg-

óvja lyukfalat a beomlástól. A környezet védelme érdekében a fúróiszapot zárt technológiai 

rendszer (gödörmentes fúrás) kezeli, a felhasznált anyagok nem jelentenek veszélyt a 

környezetre, a keletkező hulladékokat (pl. besűrített, szárított furadék) bevizsgálják, és ennek 

megfelelően szállítják el hivatalos lerakóhelyre.  

A furadékból rendszeresen mintát vesznek, és azt megvizsgálva meghatározzák a rétegsort. 

A rétegsor és rétegtartalom pontosítására meghatározott mélységek elérésekor elektromos 

szelvényezést végeznek a fúrólyukba leengedett szondák segítségével. 

A kútkitörések megakadályozására a fúrás időtartama alatt a kútfejre távvezérléssel 

működtethető kitörésgátlókat szerelnek, ezzel a fúrólyuk bármikor lezárható. A kitörésgátló 

jelenti a másodlagos védelmet a rétegtartalom ellenőrizetlen beáramlásának megakadályo-

zására, amikor a fúróiszap hidrosztatikus nyomása már nem elegendő. Megfelelő tervezéssel 

és a kitörésvédelmi előírások maradéktalan betartásával a kitörések megelőzhetőek. 

Az elkészült fúrólyukat meg kell védeni a beomlás ellen, és biztosítani kell, hogy az egy-

más alatt elhelyezkedő rétegekben lévő különböző fajtájú és nyomású fluidumok ne tudjanak 

a fúrólyukon keresztül átvándorolni, ezért az egyes szakaszok biztosítására béléscsövet 

építenek be. A fúrólyukba leengedett béléscsöveket cementezéssel rögzítik a lyukfalhoz. 

 

Irányított ferde vagy vízszintes fúrást, bokorfúrást vagy gyökérfúrást az alábbi esetekben 

mélyítenek.  

— Ha a szénhidrogén-tároló réteget nagyobb hosszban akarják megnyitni, így jelentősen 

növelhető a kitermelés. A jellemzően közel vízszintes réteget nem csak a függőleges 

metszetében, hanem ferdén vagy vízszintesen harántolva sokkal nagyobb területről tud a 

rétegtartalom a fúrólyukba áramolni. 

— Ha a fúrólyukat nehezen hozzáférhető felszíni pont (víztükör, mocsaras–vizenyős, laza 

talajú terület, tó, folyó, hegy, műszaki objektum, ipari létesítmény, épület stb.) alá kell 

irányítani. 
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— Ha a mezőgazdasági és erdőművelési, vagy természetvédelmi terület miatt a fúráspont 

nem telepíthető az elméleti helyén. 

— Ha egy fúrólyukból kiágazóan (gyökérfúrás), vagy egy fúróberendezés alapról 

különböző irányba (bokorfúrás) több lyukat mélyítve, több helyen kell megütni a tároló 

réteget. 

— A szénhidrogénmező földtani felépítéséből adódó nehézségek elkerülése vagy leküzdé-

se (omló márgarétegek, sótömzsök stb.) érdekében. 

— A kitört fúrólyuk/kút megközelítése vagy átdöfése, a körzetében távolabb telepített 

fúrópontról a kitörés megfékezése, megölése vagy elcementezése céljából (mentesítő 

fúrás, pl. pusztaszőlősi kitörés). 

—  A meddő fúrólyuk tároló rétegbe irányítása miatt. 

— Az önferdülésből a függőlegesbe történő visszatérítés céljából. 

— A műszaki-gazdasági célszerűség okán (kevesebb fúrási pontot kell előkészíteni). 

— A fúrólyukban vagy kútban maradt fúrószerszám vagy egyéb eszköz mentése érdekében 

(57. ábra). 

A kezdetektől (1944, Lovászi–94. sz. kút) fogva 2015-ig Magyarországon 770 ferde-, 

illetve irányított ferdefúrást mélyítettek. Ezek közül a legnagyobb vízszintes kitérés a Szeged-

4. sz. fúrásban volt (1299 méter), a leghosszabb irányított ferde fúrólyuk a Szeged–4. sz. és a 

Szeged–14. sz. fúrás volt (3150 méter) és a legmélyebb függőleges mélységű irányított 

ferdefúrás a Szeged–3 sz. fúrás volt (2895 méter) (ŐSZ 2015)  

 

 

 
57. ábra. Irányított ferdefúrások eseteinek vázlata 

(ŐSZ 2015) 

A hagyományos módon történő rétegkivizsgálás csövezett és cementezett fúrólyukakban 

történik a fúrás befejezése után. A rétegvizsgálat rendszerét és módozatait a lyukszerkezet 

szabja meg. A vizsgálat elvégezhető a felállított fúróberendezés használatával is, de leg-

gyakrabban egy kisebb ún. lyukbefejező berendezést alkalmaznak. 

A teszteres rétegvizsgálatok célja a fúrással feltárt rétegsor porózus és permeábilis 

rétegeiben elhelyezkedő fluidumok jelenlétének és minőségének, valamint a tároló kőzettest 

termelési szempontból lényeges paramétereinek a felderítése. A fúrószáras rétegvizsgálat 

során a réteg tartalmának megcsapolása fúrástechnikai eszközök segítségével történik, a 

kábelteszteres vizsgálatok viszont a mélyfúrási geofizika eszközrendszerére alapoznak 

(lyukeszköz, kábelfej, kábel, kábeldob, felszíni egység). 

A geológusok által a furadékminták és a lyukgeofizikai mérések alapján vizsgálatra 

kijelölt, elcementezett béléscsővel fedett réteget perforálással nyitják meg, célja, hogy 

lehetővé tegye a rétegben tárolt szénhidrogének (kőolaj, földgáz) kútba áramlását. 

Kedvező esetben saját telepenergiájával jut a felszínre a kőolaj és a földgáz. Gázsapkás 

kőolajtelep esetében az olaj feletti gázsapka nyomása, az oldott gáz energiája, és az olaj alatt 

található víz hidrosztatikus nyomása biztosítja a felhajtóerőt, kiszorítva az olajat a pórusokból. 
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Ez főként a termelés kezdő időszakára jellemző. A kút hozama csökken a nyomás csökke-

nésével együtt. 

A kútkörnyéki zóna áteresztőképességének javítására leggyakrabban alkalmazott eljárások 

a kőzet egyes komponenseinek, többnyire a karbonát anyagú cementnek vagy a pórusteret 

eltömedékelő agyagnak a kémiai kioldásán alapulnak és az olajiparban évtizedek óta 

alkalmazzák őket. 

A savazásos rétegserkentési eljárások alkalmazott technológiái folyamatosan fejlődnek, ma 

már hozzáférhetőek pl. az ún. intelligens eltérítéses savazások, illetve a folyamatos fejlesz-

tések egyre magasabb hőmérsékletű környezetben, a kőzet ásványi összetételéhez illeszthető 

folyadékrendszerek alkalmazását teszik lehetővé. A rétegserkentések során alkalmazott 

folyadékok részben természetes, az idő és a hőmérséklet hatására lebomló savak.  

A nem hagyományos szénhidrogének termelése olyan alacsony permeabilitású kőzetekből 

való termelést jelent, amelyeknél rétegrepesztés nélkül nem lenne lehetséges a termelés. A 

rétegrepesztés célja a rétegserkentésekhez hasonlóan a kedvezőtlen beáramlási viszonyok 

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 nagy teljesítményű hidraulikus szivattyúval történik. Az alkalmazott vízbázisú 

folyadékok adalékanyagai jórészt megegyeznek az élelmiszer, az építő, és a kozmetikai 

iparban használatosokkal és regisztrációik a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról szóló rendelet (Registration, Evaluation, Authorisation 

and Restriction of Chemicals, REACH) előírásai szerint is végrehajtásra kerültek. A 

repesztési műveleteket követően a besajtolt folyadék(ok) zárt rendszerben visszatermelésre és 

újrafelhasználásra, vagy tisztításra és lerakásra kerülnek. 

Az üzembe helyezett kutak, felszín alatti termelő szerelvényei bizonyos idő után meghibá-

sodhatnak. A hibák elhárítására a karbantartási kútmunkálatok szolgálnak, ide sorolhatók 

mindazon kútmunkálatok, amelyek a béléscsövön belül elhelyezkedő termelő szerelvények 

cseréjére, javítására vagy változtatására vonatkoznak, illetőleg a termelés közben összegyűlt 

szennyeződés eltávolítására szolgálnak. 

2.2.1.2.Kútgeofizikai vizsgálatok 

A kutatófúrás mélyítése során a fúrással egyidejűen vagy a fúrási folyamatot megszakítva 

nyitott lyukban, béléscsövezett lyukban, illetve már a termelésre kiképzett fúrólyukban is 

lehetséges és szükséges kútgeofizikai (mélyfúrás-geofizikai) vizsgálatok elvégzése. 

Célszerű már a fúrás közben tájékozódni a lehetséges veszélyekről, előzetes információt 

szerezni az átfúrt rétegekről. A fúrás közbeni geofizikai információszerzés (LWD logging 

while drilling, MWD measurement while drilling), a műszerkabin alkalmazása, amely a 

furadék menet közbeni vizsgálatára szolgál, a fúrással egyidejű információszerzés eszközei. 

Az MWD rendszerek fúrás közben végeznek méréseket a fúrólyukban, és a paramétereket a 

felszínre továbbítják. Információt ad például a természetes gammasugárzásról, a lyuktalpi 

nyomásról, hőmérsékletről, nyomatékról és a vibrációról is. A fejlettebb MWD eszközök 

mérik a formációnyomást és lehetséges a magminta-vételezés is oldalfal mintavétellel. Az 

eszközöket vagy a súlyosbítóban helyezik el, vagy pedig külön egységként szerepelnek a 

lyuktalpi szerszámban. Főleg irányított ferde fúrásoknál játszanak nagy szerepet. Az LWD 

rendszerek geofizikai kútszelvényezést végeznek a fúrás során. Ezek a műszerek is a szerszám 

részét képezik, hasonlóan az MWD eszközökhöz. A valós idejű LWD-mérések lehetővé 

teszik a gyors döntéshozást pl. olyan kérdésekben, mint a magfúrás indítása, a kút újrafúrása 

vagy béléscsövezés. Azonban az LWD-adatok felhasználásának elsődleges célja a fúrás 

ferdeségének ellenőrzése és a rezervoárszintek azonosítása. Emellett az LWD-adatok lehetővé 
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teszik a vezérszintek azonosítását, a környező át nem fúrt rétegek közelségének észlelését, a 

képződmények valós idejű értékelését (kőzettan és porozitás), a potenciális gáz- és 

szénhidrogén-tartalmú zónák észlelését, vagy a túlnyomásos agyagpalák megfúrását, egy vető 

keresztezését. Vízszintes és nagy ferdeségű kutaknál már főként ezt a módszert alkalmazzák a 

hagyományos geofizikai szelvényezéssel szemben. Ezeknek a módszereknek a segítségével az 

a priori információkat lehet pontosítani, meg tudjuk tervezni a későbbi bővebb mérési 

együttest magában foglaló mélyfúrás-geofizikai vizsgálatokat. 

A földtani kutató fúrásokban 1927. óta végeznek geofizikai vizsgálatokat. Kezdetben csak 

fajlagos ellenállás (RN, RG) és természetes potenciál (SP) mérések történtek, majd a 

választék bővült más fizikai elveken alapuló módszerekkel is.  

A többféle módszer közös eleme, hogy speciális kábelen a fúrásban egyenletes sebességgel 

mozgatott műszer a vizsgált kőzetrétegekről közvetlen információt szolgáltat. A mérés 

eredménye a szelvény (log), a mélység függvényében mért, fizikai jellemző tulajdonságok 

regisztrátuma.  

Ha a geofizikai lyukszelvényezést kábelen leengedett szondákkal végzik, akkor a fúró-

rudazatot ki kell szerelni a lyukból, így ez alatt az idő alatt a fúrás áll. A kút állapotára ad 

információt a lyukbőség és lyukferdeség mérése. A kőzetfizikai tulajdonságok 

meghatározására számos, különböző fizikai elven működő szonda áll rendelkezésre. Az egyes 

szondaféleségek által digitálisan rögzített jelek együttes értelmezése információt ad a fúrás 

által harántolt rétegek kőzettani összetételéről, porozitásáról, permeabilitásáról, szénhidrogén-

tartalmáról, a fúróiszap által elárasztott zóna kiterjedéséről, a kőzetsűrűségről. Lehetőség van 

a lyukfal képszerű megjelenítésére, így vizsgálható a vékony rétegzettség és a rétegek dőlése, 

repedezettsége, kavernásodása. A fúrólyukban mért akusztikus és szeizmikus mérés alapján 

lehetséges a felszíni szeizmikus mérésekkel való korreláció. A szénhidrogénnel telített 

szakasz tesztelhető, a lyukfalból, illetve a fluidumból minta vehető. Vizsgálható a 

béléscsövezett lyuk cementpalástjának minősége és vastagsága, a beépített csövek 

geometriája, esetleges károsodása. A termelő- és a visszasajtoló kutakban szintén vizsgálható 

a kútkiképzés műszaki állapota és a kitermelés során bekövetkező kőzetfizikai, illetve 

szénhidrogén-mennyiségi változások. 

Magyarországon az első mérést a Schlumberger társaság végezte 1935-ben a Görgeteg–1 

fúrásban. A Magyar Királyi báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 1938 novemberében 

végzett először ellenállásmérést a Mezőkövesd–I. jelű mélyfúrásban.  

A mérések fizikai háttere alapján a szelvények alapvetően két csoportba sorolhatók. Egyik 

a természetes fizikai jelenségek, tulajdonságok regisztrálása, míg a másik nagy csoport a 

mérés során gerjesztett fizikai jellemzők észlelése. 

Természetes fizikai jelenségekhez kapcsolódó paraméterek: 

— Természetes gamma aktivitás (integrális: GR, spektrális: K,U,TH), 

— Természetes potenciál (SP), 

— Hőmérséklet (T), 

— Fúrólyuk átmérő (CAL), 

— Fúrólyuk ferdeség és azimut (rétegsor és dőlése). 

 

Gerjesztett fizikai jelenségekhez kapcsolódó paraméterek: 

— Elektromos szelvényezések, 

— Ellenállás vagy vezetőképesség (RN, RG, LL, ML, MLL, DIPMETER), 

— Indukciós (ILD, ILM), 

— Nukleáris (neutronokkal, vagy gamma-sugárzással gerjesztve), 

— Sűrűség: Compton effektus (DEN), 

— Litho-(vagy Z-) density: fotoelektromos effektus (ZDEN), 
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— Hidrogén index, vagy neutron-porozitás (NN, NG, NPOR), 

— Makroszkópikus termikus neutron befogási hatáskeresztmetszet (termikus neutron 

élettartam TDT és/vagy NLL neutron élettartam), 

— Akusztikus szelvényezések (AC), 

— Longitudinális hullám terjedési idő (VP), 

— Transzverzális hullám terjedési idő (VS), 

— Stonley-hullám terjedési idő (ATST), 

— Teljes akusztikus hullámkép (WAL), 

— Szeizmokarotázs (VSP), 

— Akusztikus lyukfalkép (BHTV). 

A mérések kiértékelése során egyrészt megvizsgálják a mért fizikai paraméterek mélység 

szerinti változását. Az így megfigyelt görbealakok pl. az üledékképződési fázisok egymás-

utániságára, időtartamára, sebességére, lepusztulásra, illetve tektonikai mozgásokra utalnak. A 

kiértékelés másik célja az egyes rétegek, zónák jellemző, közvetlenül nem megmérhető fizikai 

paramétereinek meghatározása. Ilyenek a porozitás, áteresztőképesség, agyagtartalom, pórus-

tartalom, anyagi összetétel, amelyek számításához elméleti megfontolások és terepi–laborató-

riumi mérések statisztikus feldolgozása nyomán született empirikus összefüggéseket hasz-

nálnak. 

Az adatokat ma már digitálisan rögzítik, ami lehetővé teszi a gépi adatfeldolgozást. Sok 

esetben viszont a régi, papíron összerajzolt logok állnak rendelkezésre. Ezek a régi 

felvételeket digitalizálás után a legkorszerűbb geofizikai–térinformatikai szoftverek számára 

is elérhetővé válnak. A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat folyamatosan végzi a régi 

papírszelvények digitalizálását és egyes feladatok során azok értelmezését. 
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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 

előírt módon. Ezen zajlik a kútépítéshez, és a későbbi felszíni létesítmények üzemeltetéséhez 

szükséges anyagmozgatás. A vezetéképítések esetén a mezőgazdasági művelésű, ideiglenesen 

anyagmozgatáshoz igénybevett területet, a bányakárra vonatkozó jogszabály szerint eredeti 

állapotában helyreállítják. 

Mindenféle anyagtárolás zárt rendszerben történik, így minimális a veszélye a környezet-

szennyezésnek. Az anyagmérleggel egyező mennyiségű és minőségű hulladékokat a vonatko-

zó előírások szerint elkülönítve tárolják, illetve engedéllyel rendelkező szállítóval az enge-

déllyel rendelkező lerakóba, megsemmisítőbe szállítják utólag is ellenőrizhető, bizonylatolt 

módon. 

A létesítmények kivitelezése során az energiaellátás a helyszínre tartálykocsikkal szállított 

gázolaj felhasználásával történik. Közvetlenül gázolajüzemű meghajtás vagy diesel-elektro-

mos rendszerű meghajtás kerül kialakításra. A vízellátást a helyszínre tartálykocsikkal szállí-

tott vízzel oldják meg. Az üzemszerű termelés kezdetétől, a termelési technológiától és a 

termelés volumenétől függően energia-, illetve vízvezeték-rendszer kiépítésére kerülhet sor, 

illetve a terület adottságaitól függően vízkivételi kutat hozhatnak létre. 
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2.4. A rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása 

2.4.1. Közlekedési viszonyok 

A Gyomaendrőd vizsgálati terület egésze Békés megyére esik. 

A vizsgálati területnek és térségének közlekedési hálózatát az 58. ábra mutatja be: 

 

 
58. ábra. Gyomaendrőd terület közlekedési hálózata 

2.4.1.1. Közúti közlekedés 

A gyomaendrődi vizsgálati területen és annak térségét az országos közúthálózat gyors-

forgalmi-, illetve főúti elemei közül a következők érintik: 

Autópályák, gyorsforgalmi utak 

A vizsgálati területen sem autópálya, sem gyorsforgalmi út nem fut keresztül. Északról az 

M3-as autópálya, dél-délnyugatról pedig az M5-ös autópálya határolja, így a Budapestről 

autóval történő megközelítéskor jelenleg ezt a két autópályát lehet figyelembe venni az M3-as 

esetében jelentős többlet úthasználattal. 

— M3-as autópálya: Budapest–Gyöngyös–Füzesabony–Emőd–Görbeháza–Nyíregyháza–

Vásárosnamény, 

— M5-ös autópálya: Budapest–Kecskemét–Szeged–Röszke. 

A térség megközelítése Budapestről indulva több irányból történhet. 

— Az M3-as autópályán Budapest irányából Hatvanig, onnan a 32-es sz. főútra kanyarodva 

Szolnokig lehet eljutni. Szolnoknál rövid ideig a 4-es sz. főúton kell haladni, majd a 

Szajol és Törökszentmiklós között található leágazásnál kell letérni a 46-os főútra, ami 

Gyomaendrődre visz tovább. 
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— A 4-es számú főúton elindulva Budapestről az előzőnél rövidebb útvonalon érhetjük el 

az említett 46-os számú főutat, melyen keresztül már közvetlenül elérhető Gyoma-

endrőd térsége. 

— Az M5-ös autópályán Budapest irányából Újhartyánig kell eljutni, ott a 405-ös sz. 

főúton keresztül lehet eljutni Albertirsára, ahol szintén elérhető a már említett 4-es 

sz.főút. A 4-es sz. főúton a Szolnok után, Szajol és Törökszentmiklós között kell 

ráhajtani a 46-os főútra, ami Gyomaendrődre visz tovább. 

A térség megközelítését jelentősen javítani fogja a jelenleg építés alatt álló M4-es sz. 

autópálya, valamint az M44-es sz. főút. Az előbbi a Budapest–Szolnok, míg utóbbi a 

Budapest–Kecskemét útvonalon biztosítja majd a térség gyors megközelítését. 

További lehetőség lesz az M44 sz. autóút elkészültével az M5 sz. autópályán Kecskemétig, 

majd az M44-es számún Szarvasig, utána a 443 sz. főúton Gyomaendrődre lehet eljutni. 

A vizsgálati területen két főút fut keresztül. 

— 46-os másodrendű főút, 

— 47-es főút. 

A 46-os másodrendű főút 66 km hosszú, kiindulópontja Törökszentmiklós, végpontja 

Mezőberény. A vizsgálati területre Gyomaendrődtől északnyugatra lép be Mezőtúr irányából 

és Csárdaszálláson át Mezőberényig fut tovább, keresztülszelve a kutatási területet. 

A 47-es főút 215 km hosszú, Debrecentől Szegedig fut. Köröstarcsától északkeletre lép be, 

majd kb. 6 km-es szakaszon érinti a kutatási területet, Mezőberény felé haladva tovább. 

Mellékutak a vizsgálati területen 

— 4231-es mellékút, 

— 4232-es mellékút, 

— 4233-as mellékút, 

— 4642-es mellékút. 

A 4231-es mellékút Gyomaendrődöt Dévaványával köti össze. Közel 12 km hosszú, a 

vizsgálati terület északnyugati sarkát érinti. 

A 4232-es mellékút Gyomaendrődtől északkeletre indul, a 4231-es mellékút egyik 

leágazása. Körösladány irányába fut, és a 47-es főútba torkollik, kb. 22 km hosszú útszakasz. 

A kutatási terület északi határán fut, többször érintve azt. 

A 4233-as mellékút Csárdaszállást és Köröstarcsát köti össze, valamivel kevesebb, mint 7 

km-es szakaszon. A kutatási területet délkeleti régiójában fut, és egész szakaszában érinti. 

A 4642-es mellékút Gyomaendrőd nyugati szélétől indul, déli irányban fut tovább, 

Kondoros irányában. A kutatási terület nyugati oldalán fut keresztül. 

A vizsgálati területnek és környezetének mellékúthálózata döntően megfelel a térség 

geográfiai viszonyainak és településhálózatának, de jelen állapotában csekély forgalom 

bonyolítható csak le rajtuk. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. közlése szerint az útburkolatok adatairól nyilvántartást 

(Országos Közúti Adatbank – OKA) vezet, ennek alapján az érintett közutak általános 

állapota az országos átlagnak megfelelőnek mondható.  

A lehatárolt vizsgált területen az országos közutak kezelői tevékenységét a Magyar Közút 

Nonprofit Zrt. látja el. 

 

A közutakkal kapcsolatos törvényi előírások 

A törvény alapján közútkezelői hozzájárulás, jóváhagyás kell a következő tevékeny-

ségekhez: 
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„36. § (1) a közút felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény vagy más 

létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb nem közlekedési célú elfoglalásához a 

közút kezelőjének a hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket 

írhat elő.” 

„39 § (1) Útcsatlakozás létesítéséhez ugyancsak a közút kezelőjének hozzájárulása, új út 

csatlakoztatása esetén viszont a meglévő közút vagyonkezelőjének hozzájárulása szükséges.” 

„42/A § (1) a) külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren, autópálya, autóút és 

főútvonal esetén 100 méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének 

megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, 

agyag, homok 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, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, 

valamint a helyi építési szabályzatban, vagy a szabályozási tervben szereplő közlekedési- 

és közműterületen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá 

a közút területének határától számított két méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy 

kivágásához, illetve 

c) jelentősebb szállítási útvonalak kijelölése esetén a közlekedésbiztonsági, forgalmi 

rendi feltételek ügyében a beszállítói útvonalakat előzetesen egyeztetni szükséges a 

Magyar Közút NZRt. megyei igazgatóságaival, s erről írásos és képi dokumentációt kell 

készíteni és az igénybevétel előtt átadni a közút kezelőjének.” 

Az önkormányzati közutakkal kapcsolatban az illetékes önkormányzatokhoz kell fordulni. 

Országos közút fejlesztési kérdéseiben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 

Budapest, Váci út 45.) jogosult nyilatkozni, tájékoztatást adni. 

2.4.1.2. Vasútvonalak 

Az érintett megyék vasúthálózata a XIX. század vége óta egy vasútvonal megszűnésétől 

eltekintve változatlan. A vasúti közlekedés – főleg az áru- és teherszállítás szempontjából – 

napjainkban is nagy jelentőséggel bír. Ezért szükséges vizsgálnunk a térség vasútvonal 

hálózatát. 

Gyomaendrőd vizsgálat 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 194/2016. (VII. 13) kormányrendelet 1. 

számú melléklete alapján besorolt országos vasúti mellékvonalakat érinti. 

A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos törzshálózati vasúti 

pályák: 

— 120-as vasútvonal: Szajol–Lőkösháza, 117 km hosszú. 

A 120-as Szajol–Lőkösháza vasútvonal a kutatási területre az északnyugati sarkán lép be, 

Gyomaendrődnél, majd délkeleti irányban keresztülszelve azt Csárdaszállásnál lép ki és halad 

tovább Mezőberény felé. 

Országos vasúti mellékvonalak:  

— 127B vasútvonal: Dévaványa–Gyoma, 18 km hosszú. 

A 127B vasútvonal Gyománál indul és Dévaványa felé halad tovább, a kutatási területet 

csak igen kis részben, az északnyugati sarkán érintve. Ugyanez a vasútvonal a MÁV 
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honlapján található adatok alapján tovább halad Vésztő felé, így összesen 52 km-nyi utat tesz 

meg. 

Békés megye vasúti mellékvonalairól általánosságban elmondható, hogy általában elavul-

tak, alépítményük korszerűtlen, felújításra szorulnak. A vonatok ezeken a vonalakon csak las-

san közlekedhetnek. Kevés mellékvonalon engedélyezett a 80 km/h sebesség (de még a 60 is), 

ellenben több vonalon közlekednek 40 km/h-val vagy még kisebb sebességekkel. Sokszor 

rossz a pálya vonalvezetése, a vonal távol esik a település központjától, csak a település szélét 

érinti, ellentétben az autóbusz közlekedéssel. 

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy a Gyomaendrőd vizsgálati terület vasúti meg-

közelítése biztosított. 

 

A tárgyi településszerkezeti tervet érintő vasútvonalra az alábbi előírások vonatkoznak: 

 

Vasúthatósági jogszabályok: 

Az érintett vasútvonal tekintetében be kell tartani: 

— a vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi 

CLXXXIII. törvény (továbbiakban: Vtv.); 

— az országos és saját használatú vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a 

hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 103/2003. (XII. 27.) 

GKM rendelet 4. számú melléklet Országos Vasúti Szabályzat I. kötet (a továbbiakban: 

OVSZ I.); 

— a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet; 

— a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki 

előírásokról szóló 46/2015. (VIII. 26.) NFM rendelet 

előírásait. 

Az érintett vasútvonalat vagy annak környezetét érintő fejlesztések esetében be kell tartani az 

alábbiakat: 

A fejlesztések során biztosítani kell a vasúti védőtávolságokat a különféle létesítmények 

vonatkozásában az OVSZ I. B. fejezet 1.1.13. és 1.3. pontjai szerint, figyelemmel az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 38. § (10) bekezdésében foglaltakra. 

Az OTÉK 38. § (8) bekezdés c) pontja alapján az országos vasútvonal mellett nem 

jelölhető ki új beépítésre szánt terület – a gazdasági területek és a 24. § (2) bekezdés i), 

k) és n) pontja szerinti területek kivételével – környezeti hatásvizsgálathoz kötött 

vasúti pálya esetében a vasút szélső vágányától számított 100 m széles területen. 

Az előző pontban részletezett védőtávolságra tekintettel a beruházás előkészítése során az 

illetékes vasúti pálya üzemeltetőjének – MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (1087 

Budapest Könyves Kálmán körút 54–60.) – állásfoglalását be kell szerezni. 

Vasút nyomvonala alatti földterületet és a hozzá tartozó védősávot egy önálló helyrajzi 

számon kell szerepeltetni, azt az illetékes földhivatalban be kell jegyeztetni. 

Amennyiben ehhez szükséges, a területek kisajátítását, valamint művelési ág alóli 

kivonását el kell végezni a Vtv. 2. § (4) bekezdés 1. pontja alapján. Vasút nyomvonala 

(a hozzá tartozó védősávval) és a vele szomszédos más közlekedési ágak által használt 

területek nem kerülhetnek közös helyrajzi számra. 

A vasutak szintbeni keresztezését OVSZ I. B. fejezet 1.3.2.1 pontjában foglaltak szerint 

kell kialakítani. A vasúti átjárók tekintetében az utak forgalomszabályozásáról és a 

közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet előírásait is 

figyelembe kell venni. 
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Az elsőfokú vasúti közlekedés hatóság előírástól való eltérésre eseti engedélyt az OVSZ I. 

A. fejezet 9. pontja alapján azzal a feltétellel adhat, ha a tervezett megoldás a 

biztonságot nem érinti, vagy a biztonsági követelmények más módon kielégíthetők. 

Ezt biztonsági elemzéssel kell igazolni. 

A településrendezési eszközök elkészítése során szíveskedjenek figyelembe venni, hogy az 

OTÉK 26. § (2) bekezdése alapján a vasút elhelyezése céljára, – más jogszabályi 

előírás, illetőleg elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv hiányában – 

kétvágányú vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú vasút esetén pedig legalább 10 m 

építési területet kell biztosítani a vonalvezetési jellemzők figyelembe vételével. 

A vasúti pályahálózat üzemeltetői: 

— A felsorolt vasúti pályák kezelője a MÁV Zrt. Üzemeltetési Főigazgatóság Területi 

Igazgatóság Budapest (1087 Budapest, Kerepesi út 3.) 

Vasútfejlesztési kérdésekben az országos törzshálózati vasúti pályákat illetően a MÁV Zrt. 

Fejlesztési és beruházási főigazgatóság (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.) és a 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (1134 Budapest, Váci út 45.) tud felvilágosítást adni. 

 

2.4.2. Energiahálózatok 

2.4.2.1. Villamosenergia-hálózat 

A magyarországi villamosenergia-rendszernek négy szintje különböztethető meg, melyek-

nek különböző funkciója van, illetve különböző kezelésben vannak. Az elektromos ellátó-

rendszer fő gerincét képezik a nagyfeszültségű hálózatok, azaz a 750 kV-os, 400 kV-os, a 220 

kV-os és a második szinthez tartozó 120 kV-os vezetékrendszerek, valamint az ahhoz kap-

csolódó erőművek rendszere. A 120 kV-os vezetékek a nagyobb ipari központokat, városokat 

látják el. A 120 kV-os vezetékek kivételével a nagyfeszültségű ellátó rendszer a Magyar 

Villamos Művek Zrt. tulajdonában és kezelésében van. A 120 kV-os vezetékek a regionális 

szolgáltató kezelésébe tartoznak. 
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59. ábra. Gyomaendrőd elektromos közmű hálózata 

Gyomaendrőd kutatási területen sem 120 Kv-os, sem 400 Kv-os átviteli hálózat nem fut 

keresztül. 

 

2.4.2.2. Földgázszállító rendszer 

A magyar energiahordozói struktúrában a földgázenergia meghatározó, a folyékony és szi-

lárd energiahordozók aránya csekély.  

Az ország földgázellátása egységes hálózati rendszert alkotva épült ki. A rendszer ellátásá-

nak bázisa a kiépített országos nagynyomású szállító távvezeték-hálózat, amelybe a gáz 

elsődlegesen a nemzetközi vételezés és kisebb hányadban hazai szénhidrogénmezőkből 

érkezik. A megye földgázellátása ehhez az országos alaphálózathoz több helyen kapcsolódik. 

A nagynyomású vezetékre telepített átadó állomások segítségével történik az országos háló-

zatról a vételezés. 

A gázátadó-nyomáscsökkentőkön keresztül nagy-középnyomású vezeték szállítja a 

földgázt a településekig, általában a települések határába telepített gázfogadóig és a nagy-

közép/közép nyomásszabályozóig. 

A települések közötti elosztás nagy-középnyomású vezetékkel épült ki, ez képezi a megye 

gázellátó hálózatának a gerincét és erről ellátott a megye településeinek jelentős hányada. A 

települések döntő hányadában a településen belüli gázelosztás középnyomású gázelosztó 

hálózatról történik. 
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60. ábra. Szénhidrogén szállító vezetékek a vizsgálati terület környezetében 

Térségi szénhidrogén szállítóvezeték 

— Újkígyós–Mezőberény: a vizsgálati terület délkeleti részét érinti, innen délre fut tovább. 
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2.5 A bányászati tevékenység során megvalósuló ásványvagyon-

gazdálkodási vagy energiaellátási cél 

A stratégiai fontosságú ásványi nyersanyagok koncessziók formájában történő kitermelését 

biztosító, állami ásványvagyon-gazdálkodás célja a vizsgálati területen fellelhető szénhidrogé-

nek megfelelő hasznosításának elősegítése.  

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvénnyel összhangban az ásványvagyon-gazdál-

kodást érintő pontok teljesülnek, ha a kutatás, bányanyitás, kitermelés és bányabezárás során 

szintén a bányatörvény szerinti adatszolgáltatás keretében  

a) az ásványi nyersanyagok mennyiségére, minőségére, a vizsgálati területre eső lelőhe-

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 kötelező adatszolgáltatás nyomán a kitermelt ásványi nyersanyagokkal történő 

elszámolás megvalósul, valamint a visszahagyott ásványvagyon további kitermelhe-

tősége biztosítható. 

A komplex ásványvagyon gazdálkodás része a tárgyi ásványi nyersanyagok minél ponto-

sabb megismerése, a meglévő és a kutatási–kitermelési tevékenység során keletkező, adatok 

és információk kezelése. Az ásványi nyersanyag kutatás során a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálathoz beérkező jelentős mennyiségű földtani, szerkezetföldtani, környezet-

földtani, vízföldtani, geokémiai adatok egyrészt kiegészítik a vizsgálati területre vonatkozó 

ismereteinket (megkutatottsággal foglalkozó fejezet), másrészt a kapcsolódó értelmezések 

fontos alapot adnak a későbbi 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 rendelkező 

engedélyes. 

Stratégiai cél az elérhető nemzeti előnyök – itt a hazai ásványkincsek minél hatékonyabb 

realizálhatósága. Az ellátásbiztonság kapcsán az importfüggőség 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 széles körűen az ipari, gazdasági és társadalmi igények kiszolgálása 

érdekében a megfelelő környezetvédelmi előírások betartásával. 

A gazdaság teljesítőképessége és a társadalom jóléte a biztonságosan hozzáférhető és 

megfizethető energiától függ, ezért hazánk jövőjének egyik legnagyobb kihívása az energiával 

kapcsolatos kérdések megoldása. A világ energiatermelése 2000-re meghaladta a 400×10
18

 J-t, 

amelyen belül a kőolaj közel 50%-ot, míg a földgáz kb. 10%-ot képviselt. 

A világ népességének 2100-ra becsülhető 8 milliárdra növekedése mellett, a US Depart-

ment of Energy előrejelzése szerint a világ globális energiaigénye az elkövetkező száz év 

alatt, várhatóan több mint négyszeresére fog nőni. Noha ez az energiaszükséglet csak új ener-

giaforrások (pl. szél-, szoláris, bio-, geotermikus, hulladékenergia) bekapcsolásával lesz kielé-

gíthető, a konvencionálisnak tekinthető fosszilis energiahordozóknak továbbra is jelentős 

szerepük lesz a XXI. században (pl. a kőolaj és a földgáz együttes aránya a század közepére 

20%-ra, a század végére 15%-ra csökken) (61. ábra). Ez új megvilágításba helyezi a szénhidro-

gének termelését és felhasználását. A jelen évszázadban 250260×10
9
 
 
t kőolaj és 500550×10

12
 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 a 62. ábra szemlélteti. A 63. ábra a 

kőolaj világpiaci árának alakulását mutatja be az elmúlt 150 évben, a 64. ábra pedig a 

földgázét az elmúlt közel 20 évben. 

 

 
61. ábra. A világ várható energiafogyasztása 20002100 között 

(Lakatos, Lakatosné 2010) 

 
62. ábra. A világ folyékony üzemanyag  fogyasztása és termelése OECD és  

nem OECD országok szerint,illetve  különböző olajárak esetén  

2040-ben (millió barrel/nap),  
International Energy Outlook 2014 nyomán 
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63. ábra. Kőolaj világpiaci árának alakulása (USD/hordó) Forrás: BP Statistical review of world energy 2018  

(Jelmagyarázat: Sötétzöld: napi ár, világoszöld: 2017. évi dollár értékre korrigált ár  

1861-1944: US átlagár, 1945-83: Arabian Light, 1984-2015: Brent) 

 

 

64. ábra. Földgáz világpiaci árak alakulása (USD/millió Btu (british thermal unit)) Forrás: BP Statistical 

review of world energy 2018  

(1 millió Btu = 27,05 normál m
3
 földgáz) 

 

Az energiaellátás biztonsága és függetlensége nemzetbiztonsági kérdés. A hazai földgáz-

fogyasztás jelenleg csökkenő tendenciát mutat. A lakossági fogyasztás évi mennyisége 

csökken (földgáz: 7,5 Md m
3
 – 2013-ban). Magyarország energiaellátása jelentős részben 

importált energiaforrásokkal történik, ezen belül is különösen jelentős a földgáz esetében az 

egyoldalú függőség. Energiaszükségletünk 62%-át fosszilis energiahordozók importjából 

fedezzük. Földgázfelhasználásunk 82%-a import. Magyarország ellátásbiztonsága földgázból 

a meglévő Testvériség, és a tervezett gázvezetékek (horvát LNG terminál, szlovák leágazás 

tesztüzemben 2015 tavaszán) mellett komplex nemzetközi együttműködés függvénye. Tehát a 

hazai reménybeli szénhidrogénkészletek feltárása és termelésbe vonása, ezáltal az import-

függőség csökkentése fontos energiaellátási cél. A földgázszállító rendszer kiépítettségét 

2013-ban a 65. ábra mutatja. 
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65. ábra. A földgázszállító rendszer kiépítettsége 2013-ban, és a további tervezett fejlesztések alapján 

(forrás: Földgázszállító Zrt., 2017) 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat adatai szerint 2016-ben a hazai kőolajtermelés 

0,8 millió m
3
, a földgáztermelés 2,0 Mrd m

3
 volt (MBFSZ 2017. jan. 1.).  

Magyarország jelenlegi, nyilvántartott, reálisan (technológiailag elérhetően és a gazdasá-

gosság megítélésén kívül egyéb feltétel által nem korlátozottan) kitermelhető szénhidrogén 

vagyona 23,1 millió m
3
 kőolaj és 79,1 milliárd m

3
 földgáz. Ezen mennyiség gazdaságosan 

kitermelhető hányada folyamatosan változik az aktuális kutatás-termelési költségek és a 

technológiai fejlődés függvényében. Az összesített hazai termelés kőolajra 118,6 millió m
3
, 

földgázra 238,2 milliárd m
3
, a napjainkig megismert kitermelhető kőolajnak több mint 84%-

át, a földgáznak több mint 75%-át már hasznosítottuk (MBFSZ Ásványvagyon Nyilvántartás, 

2017. jan. 1-i állapotra vonatkozóan). 

Jelenleg néhány évtizedes időintervallum prognosztizálható, ameddig a hazai kőolaj- és 

földgáztermelés várhatóan kitolódik az újonnan felfedezésre kerülő szénhidrogéntelepek 

vagyonát is beleértve. A hazai termelés és az import adatait összevetve nyilvánvaló, hogy az 

elmúlt tíz év alatt Magyarország importfüggése kőolajból és földgázból is jelentősen növeke-

dett, ma közel 80%-os mind kőolaj, mind pedig földgáz tekintetében.  

Magyarország szénhidrogénvagyonának névleges gazdasági értéke igen jelentős. Hazánk a 

megkutatottság szintjén a jól feltárt országok közé tartozik. Ez elsősorban a sekély, illetve a 

közepes, tehát kb. 3000 m felszín alatti mélységig helytálló megállapítás. A nagymélységű 

kutatás perspektívája jó, bár a 30004000 m alatt elhelyezkedő tárolókban a kőolaj és a 

földgáz döntő hányada kedvezőtlen kőzetfizikai adottságokkal rendelkező földtani közegben, 

a porozitás, áteresztőképesség, kompakció, litosztatikai nyomás miatt kevéssé áramlásképes 

rendszerekben található. A reális és valószínűsíthető szénhidrogén-előfordulás elsősorban 
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földgáz, illetve gázcsapadék (kondenzátum) lehet. A szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódó 

legfontosabb feladatok: új kőolaj- 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 1085 PJ hazai primer energiafelhasználás lehetőleg csök-

kenjen, de a legrosszabb esetben se haladja meg 2030-ra az 1150 PJ-t, a gazdasági válság 

előtti évekre jellemző értéket. Mindennek a versenyképesség, fenntarthatóság és ellátásbizton-

ság szempontjainak érvényesülése mellett a fosszilis energiahordozók felhasználásának és a 

CO2-kibocsátásnak a csökkentése mellett kell megvalósulnia (NES 2030). 

A Gyomaendrőd vizsgálati területen a reménybeli kitermelhető szénhidrogének valószí-

nűsített mennyisége közel 2 millió tonna kőolaj, illetve 9 milliárd m
3
 földgáz, a vizsgálati 

területen megvalósuló szénhidrogén-kitermelés tehát mérsékelné a hazai importfüggőséget. 

Megjegyzendő, hogy lényeges szempont az energiagazdálkodásban a Nemzeti Éghajlatvál-

tozási Stratégiának való megfelelés is. A 2012-ben meghosszabbított kiotói egyezmény 

szerint az első vállalási időszakban az EU-15 együttesen vállalt 8%-os üvegházhatású gáz 

kibocsátás csökkentést, amit egy belső tehermegosztással osztottak le tagállami szintre. Ez 

Magyarország számára 2008–2012 átlagára nézve 6%-os üvegházhatású gáz kibocsátás 

csökkentést határozott meg az 1985–87-es évek átlagához képest. A nehézipar időközben 

bekövetkezett leépülése és a gazdasági válság miatt a tényleges kibocsátás 2009-ben 43%-kal 

volt alacsonyabb a bázisértéknél. 

Az energetikában a jövőben bekövetkező nemzetközi fejlemények és technológiai fejlesz-

tések jelentős bizonytalansággal terhelik az előrejelzéseket. A részletes hatástanulmányoknak 

egy-egy adott döntési pont előtt kell majd rendelkezésre állniuk, a lehető legtöbb aktuális 

adatot és információt szolgáltatva a döntés előkészítéshez, mivel meg kell találni az időpontot, 

amikor a befektetési költségek arányban vannak a bevezetést követő gazdasági és társadalmi 

előnyökkel. 

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) adatai szerint az EU primerenergia-mixének 

változása 2010 és 2030 között elfogadott politikák alapján belső primer energiafogyasztás 

tekintetében 1766 Mt kőolaj egyenérték volt 2010-ben, s a növekedés eredményeként ez az 

érték 1807 Mt lesz várhatóan 2030-ban (66. ábra). 

 
66. ábra. Az EU primerenergia-mixének változása 2010 és 2030 között (IEA adatok) 
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Az előrejelzések természetesen mindig rejtenek némi bizonytalanságot, ahogyan azt a 67. 

ábra is jelzi. 

 

 
 

67. ábra. Az IEA (Nemzetközi Energiaügynökség – International Energy Agency) Európai Unióra vonatkozó 

földgázigény előrejelzéseinek változása (millió tonna kőolaj egyenértékben) 

A Nemzeti Energiastratégia végrehajtásáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat főbb 

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 növekvő hasznosítása hosszú távon is 

jelentősen növelheti hazánk ellátásbiztonságát és lényegesen csökkentheti import függőségün-

ket. 

A Nemzeti Energiastratégia 2030 szerint a villamos energia vonatkozásában 14%-os 

import csökkenés az „Atom+Szén+Zöld” energiamix alkalmazásával érhető el (68. ábra). 

 

 
68. ábra. Magyarország várható villamosenergia-termelése a különféle energiamixek szerint 

Forrás: REKK. 

Az elmúlt években rendre 0,6–0,7 millió tonna a kőolaj- és 1,8–2 milliárd m
3
 a földgáz-

kitermelés éves szinten (69. ábra).  
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A fentiek tükrében azért is fontos fokozni a koncessziós tevékenységet, a hazai szénhidro-

gének-kutatását, hogy elegendő szénhidrogénvagyon álljon rendelkezésre a növekvő energia-

igények mellett, amíg az energia előállításában jelentősebb áttörés nem következik be a 

tárgyalt néhány évtizedes időtávlatban. A növekvő energiaigény mellett az energiahatékony-

ságnak és energiatakarékosságnak is növekvő szerepe lesz. 

 

 
 

69. ábra. Magyarország éves szénhidrogén termelésének alakulása (MBFH adatok) 
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2.6. A bányászati tevékenység ásványvagyon-gazdálkodási szempontú, 

valamint a várható nemzetgazdasági, társadalmi előnyeinek bemutatása 

A vizsgálati területen megvalósuló bányászati tevékenység ásványvagyon-gazdálkodási 

szempontú várható közvetlen nemzetgazdasági előnyei kapcsán elsősorban a 2.5. fejezetben 

leírt adatszolgáltatás és bányajáradék megfizetése, az MBFSZ-en keresztül az államkasszába 

kerülése jelölhető meg, illetve az, hogy az állam tulajdonában levő, és majd a járulék megfi-

zetésével a bányavállalkozó tulajdonába kerülő ásványkincs megfelelő módon hasznosul.  

Közvetetten a gazdaság részét képező anyagi és emberi erőforrásokban, a fizikai és szelle-

mi javakban, valamint szolgáltatásokban, a gazdasági tevékenységekben, illetve mindezek 

kölcsönhatásában várható növekedés, fejlődés.  

A földgáz természetes, elsődleges energiaforrás. A földgáz részesedése az elsődleges ener-

giaforrások felhasználását tekintve Európában folyamatosan emelkedik, ma mintegy 20%-os. 

Ennél csak a kőolaj részesedése nagyobb. Más elsődleges energiaforrásokat, így például a 

feketekőszenet, 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 kőolaj széles körben alkalmazott ásványi erőforrás. Fajlagos energiatartalma magas, s a 

szilárd energiahordozóknál könnyebb a kitermelése, szállítása, valamint elosztása és további 

tárolása. A kapcsolódó infrastruktúra rendelkezésre áll és tovább fejleszthető. A kőolaj fűtő-

értéke 10 000–11 500 kcal/kg (41 870–48 150 kJ/kg), gyakran 50%-kal nagyobb a fűtőértéke, 

mint a kőszénnek. Ipari felhasználása széleskörű, erőművekben, vegyipari alapagyagként, 

üzemanyagként egyaránt hasznosítható. 

Ásványvagyon-gazdálkodási szempontból a szénhidrogén-kutatást, -kitermelést és -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 1950-es évek végétől, főleg az eredményes alföldi kutatások nyomán a hazai olaj-

ipari tevékenységet 1960-tól összefogó Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (OKGT) végezte, 

majd 1991-től jogutódja a Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság (MOL Rt.) az ország 

legjelentősebb vállalata. A szénhidrogén-kutatáshoz kapcsolódó, felhalmozódott tudás és 

tapasztalat mind a hazai iparban, mind pedig a hazai tudományos és oktatási intézményekben 

jelentős. 

A szénhidrogének további kutatásával és a telepek termelésbe állításával az egyik legfonto-

sabb nemzetgazdasági előny az importfüggőség csökkentése. Az ország importfüggősége 

mind kőolaj, mind pedig földgáz tekintetében ma közel 80%, s ez a mennyiség csaknem teljes 

egészében Oroszországból érkezik. 

A Gyomaendrőd vizsgálati területre eső kőolaj és földgázkészletek termelésbe állításával 

az import–export mérleg javítható és a gazdaság nemzetközi versenyképessége is növekedhet. 

Az importfüggőség mérséklése egyben a szénhidrogén-ellátásban bekövetkező zavarok 

kockázati tényezőjét is csökkenti. 

Földgázból az importfüggőség mérséklésének szükségességét egy példa is szemlélteti. Az 

ország –10 °C-os napi középhőmérséklet mellett mintegy 90 M m
3
 földgázt fogyaszt. Ebből 

mintegy 10 M m
3
 származik hazai termelésből és 47,5 M m

3
 gázt lehet kivenni azokból a 

földalatti tárolókból, amelyeket a fűtési szezonon kívül importgázzal töltünk fel. Ez az a 

mennyiség, ami a téli hónapokban minden körülmények között rendelkezésünkre áll. Az 

igények kielégítéséhez minden további köbméter földgáznak importvezetékeken keresztül kell 
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az országba érkeznie, –10 °C esetén körülbelül napi 32,5 M m
3
 (http://www.mol.hu/gazkerdes 

/szallitas.html). 

Az energiafüggőség mérséklésének az energiatakarékosság, a megújuló energia nagyobb 

arányú felhasználása, a biztonságos atomenergia, a közlekedés elektrifikációja és a kétpólusú 

mezőgazdaság létrehozása mellett, egyik eszköze az európai energetikai infrastruktúrához 

való kapcsolódás. Ez garantálja a földgáz piaci beszerzési árát, ami mellett a CO2 leválasztási 

és tárolási technológiák (CCS) alkalmazásával a földgáz továbbra is megőrizheti meghatározó 

szerepét. Az átmeneti időszakban, amíg a megújuló energiákat még nagyobb arányban hasz-

náljuk fel, egyelőre nem mondhatunk le a fosszilis energiahordozókról, így a kőolajról és a 

földgázról sem. 

Egy adott vizsgálati területen belül a szénhidrogén kutatása és a készletek termelésbe 

állítása rövidebb és hosszabb távon is csökkentheti az importfüggőséget. Az adott vizsgálati 

területen és környezetében a szénhidrogén-kutatás és -termelés, a környezetvédelmi előírások 

betartása mellett, a településekre és a lakosság életére rövidebb-hosszabb távon is kedvező 

hatásokat eredményezhet, többek között a munkahelyteremtéssel, mely révén a kistérségek 

népességmegtartó képessége fokozódhat. Ezen kívül élénkülhet az innováció, a K+F tevé-

kenység és fejlődhet az infrastruktúra. Mind az upstream (kutatás–termelés), mind pedig 

downstream (feldolgozás–kereskedelem) ágazatok vonatkozásában az infrastruktúra-fejleszté-

seken túlmenően, illetve a kapcsolódó a településfejlesztéseket, továbbá a nagyvállalatok 

mellett a kis- és közepes vállalkozásoknak is előnyös lehet a tárgyi bányászati–feldolgozási 

tevékenység. Mindezt a szénhidrogén-bányászatban és feldolgozásban meglévő nemzetkö-

zileg is elismert, kiemelkedő szaktudás, illetve gyakorlat segíti. 

Összefoglalásként megállapítható, hogy Magyarország szénhidrogénvagyonának névleges 

gazdasági értéke igen jelentős. A hazai szénhidrogéneknek lényeges szerepük van az 

ellátásbiztonság növelésében és az importfüggőség csökkentésében. Az ipari készlet, a jelen-

legi kitermelési volument alapul véve, több évtizedes termelési élettartamot jelez előre, de a 

termelés fokozatosan csökken. Jelenleg a szénhidrogének importja 80%-hoz közeli, aminek 

csökkentése nemzetgazdasági érdek és cél. A Gyomaendrőd vizsgálati terület kőolaj- és föld-

gáztelepeinek megismerése és termelésbe vonása csökkentheti az importfüggőséget. 

Mivel a lakossági és tercier hőfelhasználásban is meg fog maradni a földgáz jelentősége az 

elkövetkezendő 20 évben (2020: 62%, 2030: 55%), a minél hatékonyabb energiatakarékosság 

mellett nagymértékben kell majd emiatt is támaszkodni a földgázimportra, illetve a hazai 

készletekre (70. ábra). 

 
70. ábra. Magyarország várható lakossági és tercier hőfelhasználása 

2010 és 2030 között 
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2.7. A terhelés várható időtartama 

2.7.1. A vizsgálati tevékenység szakaszai és időtartamuk 

A hasznosításra kijelölt ásványi nyersanyag kiaknázása, a feltárt mező életciklusa évtize-

dekben mérhető folyamat, amely a terület kutatásának kezdetétől a felhagyást követő időszak-

ig tart. A szénhidrogén-mező fejlesztése, termeltetése során a hatályos törvények és rendele-

tek által megkövetelt engedélyek, szabványok betartása mellett mindvégig szem előtt 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 kitermelhető ásványi nyersanyag bányászata megkezdhető. 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 időtartama általában 20–40 évre becsülhető, a 

feltárt szénhidrogénvagyon mennyiségétől függően. 

A Bányatörvény 12. § 1 pontja értelmében a pályázat nyertesével a miniszter vizsgálati 

szerződést köt. A vizsgálati szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, amely egy alka-

lommal, legfeljebb a vizsgálati szerződés időtartamának felével, meghosszabbítható. 

 

2.7.2. A kutatási szakasz időtartama 

A Bányatörvény 14. §-a szerint a koncesszió időtartamán belül a tervezett ásványi nyersa-

nyag-kutatási, illetve geotermikusenergia-kutatási időszak 4 évnél hosszabb nem lehet. A 

kutatási időszak legfeljebb két alkalommal, esetenként az eredeti kutatási időszak felével 

meghosszabbítható. A koncessziós szerződésben meg kell állapodni a kutatási munkaprogram 

tartalmában és a teljesítésére szolgáló biztosítékokban. A bányafelügyelet által jóváhagyott 

kutatási műszaki üzemi tervnek tartalmaznia kell a koncessziós szerződéssel megállapított 

munkaprogramban vállalt feladatokat. A szerződésben 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, 

időtartamát és amelyben le kell fektetni az elvégzendő minimális kutatási tevékenység típusait 

és mennyiségét. A bányavállalkozó a kutatás megkezdése előtt kutatási műszaki üzemi tervet 

készít, amelyet 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 meddőhányó-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 mező- és erdőgazdasági 

rendeltetésű földek megóvását, a bányakárok, a környezeti-természeti károk lehetséges 

megelőzését, illetve csökkentését, továbbá a tájrendezés – településrendezési eszközökben 

foglaltaknak megfelelő – teljesítését. 
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A kutatás a területre rendelkezésre álló geológiai és geofizikai információk összegyűjtésé-

vel és újraértelmezésével kezdődik, majd felszíni, terepi földtani vizsgálatokkal, geofizikai 

mérésekkel folytatódik. A mérési eredmények alapján lehet döntést hozni a kutatófúrások 

helyének kijelöléséről. A szükséges terepi mérések tervezése, kivitelezése és értelmezése 

egymásra épülő folyamat, időszükséglete legalább egy év. 

A kutatás második szakaszában a kutatófúrás(ok) tervezése, lemélyítése zajlik. A kutató-

fúrás helyszínét elő kell készíteni, megfelelő utakat, infrastruktúrát kell kiépíteni, a fúráshoz 

szükséges gépeket, berendezéseket, anyagokat oda kell szállítani, ennek időtartama heteket, 

esetleg hónapokat vehet igénybe. Egy kutatófúrás lemélyítésének időtartama főképpen a 

fúrásmélységtől és a felszín alatti kőzetrétegek minőségétől függ, illetve felléphetnek előre 

nem várható műszaki problémák. A kivitelezés időtartama hónapokban mérhető. A fúrás 

mélyítése során a célrétegekből mintákat vesznek, szénhidrogén-kutatás során vizsgálják a 

kútba esetlegesen beáramló gáz- és olajnyomokat, beáramlásokat. Amennyiben a fúrás pro-

duktív zónát tárt fel, az alkalmas szakaszt tesztelik, mérik a beáramló szénhidrogén mennyi-

ségét és a fluidumból mintát vesznek. Megfelelő mennyiségű szénhidrogén-beáramlás esetén 

a kút próbatermeltetése következik, melynek időtartama néhány nap, esetleg néhány hét. A 

próbatermelés eredményeképpen megállapítható, hogy a feltárt szénhidrogén mennyisége és 

minősége alkalmas-e a gazdaságos kitermelésre. Ha igen, a kutat termelőkúttá építik át. 

A kutatási szakasz az eredmények értékelésével zárul, amelyről zárójelentés készül. 

Választ kell adni arra, hogy a tervezett kutatási tevékenységet sikerült-e végrehajtani, illetve 

feltárt-e a kutatás gazdaságosan kitermelhető ásványvagyont. A kutatási fázis teljes időtarta-

ma években mérhető nagyságrendű tevékenység, általában négy év. Amennyiben a kutatás 

nem tárt fel gazdaságilag értékelhető mennyiségű szénhidrogént, de erre az eredmények 

alapján esély van, újabb kutatási periódus indítható. 

A kutatási folyamatot egymást követő fázisokra szokták osztani. A hazai gyakorlatban 

alap- vagy előkutatást, felderítő, előzetes, 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 kitermelhető ásványvagyont sikerült 

kimutatni, megkezdődik a mező termelésbe állítása. Megtörténik a bányatelek-fektetés a 

megismert lelőhelyek területére. A sikeres kutatófúrás környezetében újabb fúrásokat mélyí-

tenek az előfordulás kiterjedésének megismerésére, illetve a lelőhely szénhidrogénvagyo-

nának kitermelésére. A szénhidrogénekkel együtt kitermelt víz telepbe való visszajuttatására 

visszasajtoló kutakat fúrnak. A szükséges termelő és vízvisszasajtoló kutak száma a mező 

szénhidrogénvagyonától függ. Egy adott szénhidrogénmező termeléséhez szükséges kutak 

száma több tíz is lehet, lefúrásuk folyamatosan történik, és éveket vehet igénybe. 

A mező élettartama a telepekben felhalmozódott szénhidrogének mennyiségének és a 

tárolóképződmények kőzetfizikai paramétereinek függvénye. A kitermelhető mennyiség 

kőolaj esetében a tárolókőzetben levő kőolaj 10–50%-a, a földgáz esetében 40–80%-a. A 

kitermelhető mennyiséget a kúthozamok és a telepnyomás-adatok alapján lehet becsülni, az 

éves termelési adatokat értékelve a hozamcsökkenésből állapítható meg a mező várható 

élettartama. Másodlagos, harmadlagos termeltetési módszerekkel a mező szénhidrogén-

vagyonának kitermelhető része növelhető, élettartama hosszabbítható. Az egyes kutakból való 

termelés költsége szabja meg azt a határt, ameddig az egyre csökkenő mennyiségű termelés 

még gazdaságos. A mező termelésbe állításától a felhagyásig terjedő idő nagyságrendje 
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esetenként több tíz év. A vizsgálati területen a könnyen feltárható, nagy kiterjedésű mezőket 

feltehetően már feltárták, inkább több, kisebb méretű előfordulás felfedezésére lehet számí-

tani. Ebből következően a felfedezett mezők várható élettartamát 20–30 évre becsülhetjük. 

A tevékenység több fontos szakaszra osztható. 

Tervezési (fejlesztési) szakasz 

Ebben a fázisban készülnek el a termelő üzem létesítéshez szükséges elemzések, tanul-

mányok, abban az esetben, ha a kutatások eredményesek voltak. A tervezés során a projekt 

megvalósításának lehetőségét elemezni kell a biztonságos működtethetőség, a kereskedelmi 

életképesség, környezeti szempontok, szociális felelősség 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, megkezdődhet a termelőüzem építése, amely akár 2 évet, vagy többet is igény-

be vehet. A termelő létesítményekhez utakat kell építeni, ki kell alakítani a működés környe-

zetét, építményeket kell emelni az alkalmazottak számára, létre kel hozni a bányászatot 

kiszolgáló felszíni építményeket. A termelés során további eszközöket és berendezéseket a 

termelési műveletek előrehaladásával lehet kiépíteni. 

Termelési szakasz 

A termelési szakasz akkor kezdődhet 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 szerződést köt. A koncessziós szerződés legfeljebb 35 évi időtartamra köthető, 

amely egy alkalommal, legfeljebb a vizsgálati szerződés időtartamának felével, meghosszab-

bítható. A termelési szakaszban történik a nyersanyag kitermelése, előzetes feldolgozása, 

elszállítása. Ebben a szakaszban is folyamatos a termelő mező és kiszolgáló létesítményei 

fejlesztése, az infrastruktúra bővítése. Fokozottan figyelni kell a környezeti és a szociális 

szempontokra. Ma már egyre jellemzőbb, hogy a bánya tulajdonosa, működtetője bevétele 

egy részét a helyi polgári lakosság életkörülményeinek javítására, környezetvédelmi progra-

mokra, szociális intézkedésekre fordítja. 

 

2.7.4. A termelés felhagyását követő időszak 

A mezők letermelése után a kútberendezéseket leszerelik, a kutat lezárják, elcementezik. A 

kút környékét rendezni kell, a feleslegessé vált tárgyakat elszállítják. Esetenként szükség lehet 

a talajba került szennyeződések semlegesítésére, eltávolítására. A visszatájosodás néhány 

hónap alatt megtörténhet. 

Ha a koncessziós szerződés megszűnésekor a létesítmények tovább nem üzemeltethetők, 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 követően hivatalból törli a bányatelket. 

A letermelt gáztelepek alkalmas feltételek esetén földalatti gáztározóvá építhetők át. A 

csővezetéken érkező gázt besajtolják a már kitermelt gázmezőbe, így a tartalékolt gázmennyi-
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ség tetszőleges időpontban használható fel. A kiépített tározók élettartama évtizedekben 

mérhető. 

Megemlíthető, hogy a már kitermelt tározók reziduális szénhidrogénje hosszabb időtávon, 

évtizedes távlatban tekintve mobilizálódhat, a tároló regenerálódik, ennek lehetőségét a leter-

melés során bekövetkező csökkenő telepnyomás teremti meg. Az eredetileg ki nem termel-

hető szénhidrogénrész az utánáramlás miatt így perspektivikusan kitermelhetővé válik. 

A bányabezárás folyamatával egy időben, de főleg azt követően megkezdődik 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 előtti 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 illően kialakítani. 
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2.8. A várható legfontosabb bányaveszélyek 

A szénhidrogén-termelés és -kutatás legfőbb eszköze a mélyfúrások alkalmazása, ezért 

ehhez kapcsolódnak a legfőbb bányaveszélyek is, így a három fő bányaveszély: a kútkitörés, a 

tűzveszély és a robbanásveszély. Fő bányaveszélyként számolhatunk a kutak kitörésével, 

amelyek a kutatás, alárendelten termelés, kútjavítás során következhetnek be. A bányászatban 

a természeti tényezők hatásai inkább gazdasági kategóriák, amelyek a termelési költséget 

növelik. 

Különösen nagy figyelmet kell fordítani a haváriahelyzetekre, mert azok rendkívül rövid 

idő alatt nagy szennyeződéssel, illetve anyagi és személyi veszteséggel járhatnak. A bányá-

szati tevékenységgel összefüggő súlyos ipari balesetek kockázatainak meghatározása esetén 

első sorban a veszélyek azonosítása szükséges, majd meg kell határozni a gyakoriságokat és 

azonosítani kell a következményeket. Ezekből adódik a kockázat meghatározása, és ennek 

értékelése. A bányászat során – az ipari gyakorlatban – azon súlyos ipari baleseteket kell 

figyelembe venni, ahol a rendszer integritásának megszűnését követően nagy mennyiségű 

veszélyes anyag, illetve energia szabadul el. Ezek az események előfordulásukkor jelentős 

teret kapnak a médiában, ezért érdemes számba venni, hogy az elmúlt években hány ilyen 

jelentősebb esemény következett be (43. táblázat). 

 
43. táblázat. Jelentősebb szénhidrogén-kutatási, -termelési havária-események 

az elmúlt évtizedekben Magyarországon 

Időpont Helyszín 

1961 Nagyhegyes 

1962 január- Pusztaföldvár Pf-50. sz. kút gázátfejtődés 

1963 Üllés 

1965 Szank 

1968. december 19–26. Algyő 

1979. január 24 – február 15. Zsana-É–2 kőolajtermelő kút (71. ábra) 

1981. december 29–31. Algyő–683. számú fúrás, Maroslele 

1982. augusztus 7–17. Szeghalom–14. sz. kút 

1982. október 14–17. 
Szeged, Algyő–619. sz. vízvisszasajtoló kút, 

gázkifúvás 

1983. január 30 – február 2. 
Hajdúszoboszló, Nagyhegyes–77. sz. kút, 

gázkitörés 

1983. március 22–23. 
Battonya–144. sz. kutatófúrás, vizes 

gázkitörés 

1984. június 18–21. 
Balatonmagyaród, Zalakomár–18. sz. kút, 

olaj- és gázkitörés 

1985. április 1. Biharkeresztes–19. sz. kút 

1985. május 20–21. 
Füzesgyarmat–107. sz. kút, olaj- és 

gázkitörés 

1985. december 16 – 1986. január 31. Fábiánsebestyén, forróvíz- és gázkitörés 

1986. június 10. Balatonmagyaród, Zalakomár 

1987. január 24–25. Füzesgyarmat–107. sz. kút, gázkitörés 

1998. november 14–17. Nagylengyel–282/A .sz. kút, gázkitörés 

2000. augusztus 18 – november 16. Pusztaszőlős–34. sz. kút, gázkitörés 

 

Mivel a kiáramlott anyagok jelentős részéről elmondható, hogy ezek mérgezőek, foko-

zottan tűz- és robbanásveszélyesek, az élő és épített környezetre gyakorolt hatásuk például 

mérgező felhők, valamint tüzek és robbanások energiatranszportja révén valósul meg. A gáz 

halmazállapotú mérgező anyagok döntően inhalációs mérgek, amelyek a légutakon felszívód-

va mérgeznek. 
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A káros hatások forrásának jellemzői lehetnek például a tócsaméret, a gázdiszperzió térbeli 

és időbeli alakulása, a potenciális gyújtóforrások jelenléte, a különböző mértékű és eredetű 

tüzek terhelései, a robbanások terhelései (nyomáshullám, repesz). 

Leeső vagy lengő teher okozta ütközések, következmények (kinetikus energia eloszlása, 

helyzeti energia eloszlása, impulzus-eloszlás), valamint a teherviselő elemek stabilitásának 

elvesztése is veszélyforrások lehetnek. 

A veszélyek elhárításának egyik alapvető tényezője a megelőzés, preventív intézkedések 

foganatosítása Ezek az intézkedések a következők: 

— a különböző jogszabályok, szabványok, műszaki biztonsági szabályzatok, 

technológiai, kezelési és karbantartási utasítások betartása; 

— az előírt szakmai képesítésű és gyakorlatú személyek alkalmazása; 

— a kötelező időszakos felülvizsgálatok és karbantartások elvégzése; 

— a veszélyek kellő időben történő jelzésére alkalmas műszerek és eszközök kialakítása 

és fejlesztése; 

— a kezelő és alkalmazott személyek (vezetők és beosztottak) rendszeres oktatása, 

továbbképzése; 

— bekövetkezett kútkitörések, robbanások, tűzesetek alkalmával gyors elhárítás megva-

lósításával a károk csökkentése; 

— a megfelelő szintű és gyakoriságú ellenőrzés. 

A vállalkozók fúró- és lyukbefejező berendezésének rendelkeznie kell bányakapitánysági 

(bányahatósági) engedéllyel, így munkavédelmi minősítéssel is. A berendezéseknél az előírt 

mennyiségű és minőségű tűzoltóeszköznek rendelkezésre kell állnia. A letermelt szénhidro-

géntelepekben is lehet annyi gáz, hogy ezt a fúrás, kútkiképzés tervezésekor figyelembe kell 

venni biztonságtechnikai, illetve gazdasági szempontból. A 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 

erősen a fúrólyukszár környezetéhez kötődik. 

A szénhidrogén-tároló környezetében található víztározó rétegek (vízbázisok) szempontjá-

ból maga a szénhidrogén-termelvény veszélyes szennyező anyagnak számít. A szénhidrogé-

nek vízbázisbeli jelenlétén azt a szénhidrogént értjük, amely bekerülhet a termelvénybe, vagy 

a csövezés körül lévő gyűrűstérbe, ezért a harántolt rétegekben tárolt, vagy azzal hidrogeoló-

giai összefüggésben levő rezervoárokban található szénhidrogén is potenciális szennyező 

forrás vízbeszerzési szempontból. 

A szénhidrogéntelepek felett kialakuló geokémiai háló általában tartalmaz szulfidokat is. A 

telep feletti részek arzénszennyeződése kialakulhat a hibás cementpalást miatt, mert így 

rövidzár jön létre a víztartó rétegek és az arzént tartalmazó záró kőzetek, 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 meddő rétegekben is lehet annyi gáz, hogy ezt a területen 

létesítendő vízfúrások kútkiképzése során figyelembe kell venni. A felszíni szennyezések le-

hetnek kapcsolatosak a mezőgazdasággal, bányászati tevékenységgel, kommunális szenny-

vizekkel, közlekedéssel vagy egyéb talajszennyező tevékenységgel. 

Ha a kút egyensúlyának megbomlását későn fedezik fel, elmulasztják a gyors beavatkozást 

a kút beindulása akár kitöréssé fajulhat, amennyiben a fluidum áramlásának szabályzá-

si/lezárási lehetőségei 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 jelentős nyomásemelkedést okozhat, ami a 
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leggyengébb formáció felrepesztésével jár és igen nehezen kezelhető „földalatti kitörés” 

alakul ki. A kitörés a fluidum szabályozhatatlan áramlása a fúrólyukból (71. 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, 

átfejtődhetnek a felrepesztett zónába és felszín alatti kitörés fejlődik ki. A felszín alatti 

kitörések másik típusa az, amikor a béléscső sarujánál lévő formáció reped fel és a kút 

ellenőrizhetetlenné válik, a nyomás kráterképződést indít el a béléscsövön kívül a fluidum a 

felszínre áramlik (FITZPATRICK, 1991). Fúrás és ki–beépítés alkalmával a kitörések azonos 

gyakorisággal fordulnak elő. Fúrás közben, ha a formáció-nyomás nő, ki-beépítéskor pedig a 

hidrosztatikus nyomás csökkenése esetén. Viszonylag olcsók a kútbeindulás felfedezésére, 

előrejelzésére használatos eszközök, így a legtöbb operátor ezek időbeni alkalmazását java-

solja. 

 

 
 

71. ábra. Gázkitörés (Zsana-É–2 fúrás, 1979) 

A személyzetre nézve a kútmunkálati folyadékok használata kockázatos lehet. Bőrgyulla-

dás léphet fel savak, lúgok, bromidok, kloridok, egyéb vegyszerek hatására. Látási és légzési 

zavarokat okozhatnak a mérgező reagensek. Pontos munkát kell végezni védőöltözetben 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 tömlők hasz-

nálhatók; 
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— tiszta víznek kell lenni a helyszínen a sav, maró anyag lemosása céljából (ha esetleg a 

személyzet valamelyik tagjára ráfröccsen); 

— a művelet során használt vezetékeket nyomásos vizsgálat alá kell vetni, a vezetékeket 

rögzíteni kell; 

— tilos a tartályok túltöltése; 

— a nyomásmérőket 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 savgőz belélegzését; 

— védőruha és biztonsági eszközök használata kötelező; 

— légzőkészülék és szélirány jelző álljon rendelkezésre; 

— a savazás megkezdése előtt biztonsági eligazítást kell tartani, hogyan kell cselekedni a 

sav marása, szemsérülés illetve gőzmérgezés esetén; 

— egyes esetekben H2S (kénhidrogén) és egyéb mérgező anyagok is keletkezhetnek. 

A fentiekben említett károk, veszélyes balesetek elkerülhetők megfelelő 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 előrejelzése 

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

a tevékenység jelentősen befolyásolhat 

A Gyomaendrőd vizsgálati területen, hasonlóan az ország más területeihez, a környezet 

számos elemét érinthetik a szénhidrogén-termelés életciklusának főbb fázisai. Ezek a fázisok 

a kutatáshoz, a tényleges termelésekhez és a termelést követő felhagyási fázishoz köthetők. 

Az alábbiakban valamennyi környezeti jellemzőt felsoroljuk, megemlítve egyúttal az azokra 

vonatkozó hatások várható nagyságát, vagy jelentőségét is. 

Magyarországon a környezeti–természeti elemekre, azok rendszereire, folyamataira, 

szerkezetére, különösen a tájra, településre, az érintett népesség egészségi állapotában, vala-

mint társadalmi, gazdasági helyzetében várható változásokra ható tevékenységek engedélyez-

hetőségére vonatkozó jogszabály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-

használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendelet. 

Ugyanakkor ki kell emelni, hogy bár különösen fontos az esetleges konkrét szennyező-

anyagok (anyagcsoportok) számbavétele, a felszíni és felszín alatti vízszennyezések megelő-

zési lehetőségeinek, valamint a monitoring lehetőségek vizsgálata, ezek részletes bemutatása 

a konkrét, kiválasztott beruházási hely ismeretében adható meg teljes körűen. Tehát jelen 

tanulmányban csak egy átfogó áttekintést adunk, míg a fentebbiekre vonatkozó részletes 

ismeretek, lehetőségek és megoldások bemutatása már az egyedi környezeti hatásvizsgá-

latoknak 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 védendő 

létesítmény. Ha a fúráspontok létesítése kiemelkedően nagy értékű mezőgazdasági területet, 

nemzeti parkot nem érintenek, akkor azokat többnyire az eredeti elvi helyén tűzik ki. 

 

3.1.1. Levegőtisztaság-védelem 

Jogi háttér 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 6. §-a értelmében külön 

jogszabály állapítja meg a levegőterheltségi szint határértékeit. A levegőterheltségi szint 

mértéke alapján az ország területét – külön jogszabályban felsorolt – légszennyezettségi 

agglomerációkba és zónákba kell sorolni. A zónatípusokat a levegőterheltségi szint határérté-

keiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. 

(I. 14.) VM rendelet 5. melléklete határozza meg. 

A többször módosított 4/2002. (X. 7.) sz. KvVM rendelet 1. számú melléklete tartalmazza 

a kijelölt légszennyezettségizónák és az agglomeráció felsorolását, a zónacsoportok megjelö-

lésével az egyes kiemelt jelentőségű légszennyező anyagok szerint. 

A légszennyezettségi agglomerációt és zónákat a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt 

települések közigazgatási határa határozza meg. A kijelölt városok esetében a település 

közigazgatási határát kell figyelembe venni. 

A levegőterheltség éves szintje alapján a zónák levegőminőségét A, B, C, D, E, F típusba 

kell besorolni. A zónák kijelölésénél 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet 1.1.3.1. pontjá-
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ban felsorolt kiemelt jelentőségű légszennyező anyagokat és az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában 

felsorolt arzént, 3,4-benz(a)pirént, kadmiumot és nikkelt kell figyelembe venni. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 

kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM együttes rendelet 5. sz. melléklete a 

zónacsoportokat, mint a zónák típusait az alábbiak szerint értelmezi: 

 

A csoport: agglomeráció: a LVr. szerint; 

B csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határértéket és a tűréshatárt meghaladja; 

C csoport: egy vagy több légszennyező anyag a határérték és a tűréshatár között van; 

D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső 

vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van; 

E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és 

az alsó vizsgálati küszöb között van; 

F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg; 

O–I csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 

O–II csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú távú célként kitűzött 

koncentráció értéket. 

 

Az A, B és C besorolás a levegőterheltségi szint egészségügyi határértéket meghaladó 

mértékét jelenti, ahol további terhelés nem engedhető meg. A jogszabály szerint az A, B, C és 

D zónatípusoknál kötelező a helyhez kötött mérések alkalmazása a levegő terheltségi 

szintjének vizsgálatához. Az E zónatípusnál a helyhez kötött mérések, modellezési technikák 

és az indikatív mérések együttesen is alkalmazhatók, az F besorolási kategóriában 

modellezési technikák vagy az objektív műszaki becslés alkalmazása önmagában is elegendő. 

A talajközeli ózon minősítése regionális–kontinentális jellege miatt az egész országra 

vonatkozik. 

Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos Légszennyezettségi 

Mérőhálózat (OLM) végzi. A hálózat alapvetően két részből áll: az automata állomások 

folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyező komponensek széles körét ölelik fel; a 

manuális hálózat (RIV) pontjain gyűjtött minták elemzése laboratóriumban történik, és kén-

dioxid, nitrogén-dioxid (kivételes helyeken ülepedő por) összetevőkre korlátozódik. 

A hálózat szakmai irányítása a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozik, a rendszer 

szakmai irányításának operatív, valamint a minőségirányítás feladatait az Országos 

Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) alá tartozó Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központ 

(LRK) látja el. A mérőállomások és pontok üzemeltetése a megyei kormányhivatalok 

(korábban: környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek) feladata, a hálózat egyes 

háttérállomásainak üzemeltetése az OMSZ-hoz tartozik. 

A levegő tényleges állapotára vonatkozó vizsgálatok tartalmát, minőségét meghatározza, 

hogy nem állnak rendelkezésre a térség területének környezeti levegőminőségét térségi 

szinten jellemző immissziós adatok. A környezeti levegő tényleges állapotára vonatkozó 

immissziós adatok hiányában a levegőminőségre vonatkozó vizsgálati megállapításokat az 

emittáló légszennyező-források (pl. ipari, közlekedési, kommunális), valamint a területi 

adottságok (pl. beépítettség, mezőgazdasági műveltség, térszerkezeti adottságok, klimatikus 

viszonyok) vizsgálata és értékelése alapján lehet megtenni. 

A mérőhálózat nem kiépített, a térségben csupán Békéscsaba, Gyula, Orosháza és Szarvas 

esetén van folyamatos mintavétel, mely nem ad általános képet a térség levegőjének 

állapotáról. A vizsgálati területhez legközelebbi, folyamatos működésű mérőállomás 

Békéscsabán található. 

Gyomaendrőd vizsgálati területnek és tágabb körzetének egyetlen manuális mérőállomását 

a 72. ábra mutatja be. 
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72. ábra. Gyomaendrőd vizsgálati terület és térségében található egyetlen manuális mérőállomás 

A 72. ábra alapján megállapítható, hogy Gyomaendrőd vizsgálati területtől DK-re kb. 13 

km-re található Békéscsaba és környéke légszennyezettségi zónája. Békéscsabán manuális 

mérőállomás üzemel. A kutatási területen belül sem automata, sem manuális mérőállomás 

nem található.  

A 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet által az ország területén kijelölt légszennyezettségi 

zónák közül a vizsgálati terület „az ország többi területe” (10.) zónába tartozik. A vizsgálati 

területnek légszennyezetségi érték szerinti besorolását szennyező anyagonként az alábbi, 44. 

táblázatés 45. táblázatban foglaltuk össze: 

 
44. táblázat. Gyomaendrőd vizsgálati területnek az ország többi területe (10.) légszennyezettségi zóna 

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

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna kén-dioxid 
nitrogén-

dioxid 

szén-

monoxid 

szilárd 

(PM10) 
benzol 

Talaj 

közeli 

ózon 

10. Az ország többi területe F F F E F O–I 

 
45. táblázat. Gyomaendrőd vizsgálati területnek az ország többi területe (10.) légszennyezettségi zóna 

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

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

Légszennyezettségi zóna 
PM10 arzén 

(As) 

PM10 

kadmium 

(Cd) 

PM10 nikkel 

(Ni) 

PM10 ólom 

(Pb) 

PM10 

benz(a)- 

pirén (BaP) 

10. Az ország többi területe F F F F D 

A vizsgálati mérések alapján megállapítható:  

Gyomaendrőd vizsgálati területen az ország többi területe besorolású régióban a szilárd 

PM10 koncentrációja a levegőterheltségi szint felső és alsó vizsgálati küszöbe között van (E). 
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A talaj közeli ózon koncentrációja – a törvényben meghatározottnak megfelelően – az O–I 

kategóriába lett sorolva. PM10 benz(a)-pirén (BaP) koncentrációja a levegőterheltségi szint 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték 

között van (D). 

Az egyéb komponensek koncentrációja a levegőterheltségi szint alsó vizsgálati küszöbét 

nem haladja meg (F). 

 

Légszennyezettségi index 

A levegő minőségének értékélésére vezették be légszennyezettségi index fogalmát. A 

légszennyezettségi index kidolgozása a hatályon kívül helyezett 14/2001. (V.9.) KöM–EüM–

FVM együttes rendeletben es módosításaiban szereplő határértékek, illetve a 4/2011. (I.14.) 

VM rendeletben szereplő határértékek alapján történt, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet által 

előírt módszerek szerint. 

A vizsgálati területnek és 5 km-es körzetének légszennyezettségét sem manuális sem auto-

mata mérőhálózat nem méri (72. ábra). Így az automata- és manuális légszennyezettségi 

indexeket nem lehetett értékelni a vizsgálati területen.  

A vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy Békés megye területének a vizsgálat 

tárgyát képező része az ország légszennyezettség szempontjából kevésbé terhelt területei közé 

tartozik. Az egyik legnagyobb környezetterhelő tevékenység a közlekedés. A zaj és a 

légszennyezés tekintetében ez a legnagyobb kibocsátó. A légszennyezettség a városokban és a 

fő közlekedési útvonalak környezetében jelentősebb. Fontos célkitűzés a térségben a 

városokat elkerülő utak építése. Békés megye közúthálózatának sűrűsége az országos átlaghoz 

képest ritka, erdősültségének mértéke rendkívül alacsony (a teljes terület 5,3%-a). Levegő-

minőség szempontjából inkább tiszta levegőjű térségnek tekinthető. A közvetlen szennyező 

források által nem érintett települések – különösen a nagy kiterjedésű tanyahálózat – levegő-

minősége megfelelő, jelentős területeken pedig kifogástalan. A városok fő szennyező forrásai 

a közúti közlekedés, a lakossági, közintézményi fűtés, ill. energiafelhasználás és az ipari, 

szolgáltatási kibocsátások. A légszennyező telephelyek jelentős része Békéscsaba ipari körze-

teihez kapcsolható, mely kívül esik kutatási területünkön. A közlekedés és télen a lakossági 

fűtés lokálisan befolyásolja egy-egy adott település levegőminőségének alakulását. A 

lakossági tevékenységből származó légszennyezés aránya jelentős mértékben csökkent az 

elmúlt években, ami feltehetően az energiatakarékossági programoknak is köszönhető. 

A jelentős méretű agrárterületeket megközelítő/átszelő mezőgazdasági utak nagyarányú 

burkolatlansága, ill. maga a mezőgazdasági területek deflációja is jelentősen megnöveli e 

megyében a porszennyezést, mely az ország más területein, ahol jelentősebb erdőterületek 

vannak, gyakorlatilag nem jelentkezik. (Békés megye Területrendezési terve. Módosítás. 

Javaslattevő tervfázis, Egyeztetési dokumentáció II. Kötet. Megalapozó munkarészek, 2011. 

június.) 

A területen és térségében a helyhez kötött légszennyező források jelentős része teljesíti az 

EU szabályokkal összhangban kialakított hazai normákat. Megállapíthatjuk, hogy a terület 

legjelentősebb szennyező anyaga a por. A porterhelés egy jelentős hányada természetes (talaj) 

eredetű. 
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A kutatás/kitermelés során figyelembeveendő emissziók 

A PM10, a szálló és ülepedőpor-terheltség növekedésének elsősorban a termelőkút kutatási, 

kiépítési fázisában várható, a munkagépek általi talajmozgatás során. Ide tartozik az elérési 

utak építése, a terep előkészítése, a talajréteg letermelése, a betonalap építése, a rakodás és a 

nehéz munkagépek általános használata. A kút építése során, a mélyfúrásos tevékenységnél a 

légszennyező hatást kizárólag a fúróberendezések dízelmotorjai okozhatnak. Annak 

érdekében, hogy a levegőtisztaság védelme biztosított legyen, azaz a légszennyező anyagok 

mennyiségei a megengedett határérték alatt maradjanak, szükségesek a kivitelező által 

rendszeresen végrehajtott ellenőrző mérések. Az adatokat jegyzőkönyvben kell rögzíteni és az 

eredményeket el kell juttatni a területileg illetékes környezetvédelmi hatósághoz. A megfelelő 

műszaki védelemmel csökkenthetők a kockázatok. 

A levegőtisztaság problémakörébe tartozik a kitermelt fluidumok, gázok felszínre kerülésé-

vel kapcsolatos szaghatás is. Havária események során a levegőminőséget veszélyeztető 

tényező lehet a CO2 és a H2S magasabb koncentrációja is. Az említett hatások kockázata elő-

zetes értékeléssel és ezt követő 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 

időn keresztül várható kismértékű zajhatás a kutatófúrások kivitelezése, az elérési útvonalak 

létesítése, a terület előkészítéséhez használt nehéz munkagépek használata, valamint a tevé-

kenységekhez tartozó szállítások során, azonban ezek együttes zajhatása sem számottevő. A 

próbatermeltetés során sem kell számottevő zajhatással számolni. Szükség esetén a zajterhelés 

csökkenthető a zajforrások lefedésével (ideiglenes gépház, burkolat). A zaj és rezgés 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 időszakokat is (pl. költési, vándorlási időszakokat). 

A tervezési stádiumban figyelmet kell fordítani a nagyméretű munkagépek és szállítóesz-

közök, a használatba vont úthálózatot érő terhelésére és az útvonal menti épületeket érő rezo-

nanciára is. A munkálatok megkezdése előtt célszerű elvégezni az útburkolat és a környező 

ingatlanok állapotfelvételét, melyet egyeztetni kell az útkezelővel és az illetékes önkor-

mányzattal, illetve tervezési szinten fel kell készülni a keletkező károk helyreállítására is. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól a 284/2007. (X. 29.) kor-

mányrendelet foglal állást. A határértékek kapcsán a környezeti zaj- és rezgésterhelési 

határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet 1. 

mellékletében közölt határértékeknek kell teljesülniük a zajtól védendő területeken az üzemi 

létesítményektől származó zajterhelés esetében, a 2. mellékletben foglalt határértékeknek az 

építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés, a 3. mellékletben foglalt határérté-

keknek a közlekedésből származó zajterhelés vonatkozásában. A rendelet 4. melléklete tartal-

mazza a zaj terhelési határértékeit az épületek zajtól védendő helyiségeiben, míg az 5. 

mellékletben közölt, az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékeknek és terhelési határér-

tékeknek kell teljesülniük az ott felsorolt épületek és helyiségek esetében 
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3.1.3. A talajvízre gyakorolt hatások 

A felszín alatti vizekre gyakorolt lehetséges mennyiségi hatásokat külön fejezet (3.2.) 

részletezi. A vizsgálati területen tervezett szénhidrogén-kutatás, beleértve a fúrási tevékeny-

séget is, nem lesz jelentős hatással az itt lévő sekély és porózus víztestek mennyiségi álla-

potára. Az érintett sekély porózus víztestek mennyiségi állapota gyenge (sp.2.12.2, sp.2.13.2. A 

vizsgált területet érintő porózus és porózus termál víztestek mennyiségi állapota egy kivétellel 

jó (p.2.12.2, ahol a vízmérleg teszt eredményei alapján fennáll a gyenge állapot. A kutatás 

vízigényének, a termelőegységek kommunális és ipari vízigényének mértéke csekély, a 

térségben regionális vízszint-, vagy áramlási irányváltozások nem várhatók. 

Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy vízkészlet hasznosítására vízjogi létesítési 

engedély csak abban az esetben adható ki, ha megoldott a hasznosítás során keletkezett 

szennyvíz, továbbá csapadékvíz megfelelő összegyűjtése, elvezetése, kezelése, valamint a 

vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezése is. 

A vizsgálati területen tervezett szénhidrogén-kutatás az itt lévő sekély víztestek esetében 

okozhat minőségi hatásokat, melynek kivédésére különösen törekedni kell, mert a vizsgálati 

területet érintő sekély porózus víztestek minőségi állapota jó, az sp.2.13.2 jelű víztest 

kivételével. A gyenge minőségi állapotot a diffúz ammonium-szennyezés okozza. A felszínhez 

közeli vizekbe csak a talajon keresztül kerülhetnek szennyező anyagok, de a biztonságos 

tárolás és anyagkezelés (fedett tároló betonlapon kialakítva), valamint a zárt rendszerű, 

gödörmentes iszapkezelési technológia ezt megakadályozza. A kutatási fázisban a fúrások 

körzetében a fúrási tevékenységhez kapcsolódóan használt vegyszerek, a fúrással felszínre 

hozott esetlegesen toxikus anyagok, valamint a fúrást végzők kommunális szennyezései azok, 

melyekkel szembeni védelmet biztosítani kell. 

Ki kell térni továbbá arra is, hogy a felszín alatti vizeket érintő tevékenység engedé-

lyezéséhez is a 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 10. § és 13. §-aival összhangban kell 

lenni. Vagyis szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzése vagy 

korlátozása érdekében, valamint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása 

érdekében szennyezőanyag felhasználó tevékenységek csak műszaki védelemmel 

folytathatóak. A tevékenység továbbá nem eredményezhet kedvezőtlenebb 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 (4) bekezdésekben foglalt esetet;...” 

Tilos a szennyező és/vagy veszélyes anyagok felszín alatti vízbe történő közvetlen 

bevezetése, a felszín alatti vízzel közvetlen kapcsolatban álló mesterséges tavakba való 

bevezetése, mélyművelésű bányában történő elhelyezése, valamint a felszín alatti vizek 

állapota szempontjából fokozottan érzékenynek minősített területen a felszín alatti vízbe 

történő közvetett bevezetése. Nem megengedett továbbá a karsztos területen levő, illetve arra 

ráfolyó vagy azon átfolyó vízfolyásba, vagy időszakos vízfolyásba történő bevezetés sem. 

A tevékenység végzése során a felszín alatti vízre gyakorolt hatásokat megfelelő módon, 

hatékony figyelemmel kísérése különösen fontos. Veszélyes anyagok esetén azok felszín alatti 

vízbe jutását megfelelő megelőző 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. 
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(10) A tevékenység engedélyezése során a vízvédelmi hatóság előírhatja a kockázat, a 

beruházás és az üzemeltetés gazdaságosságának szem előtt tartásával a feltételek telje-

sülésének ellenőrzését 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 emelkedő 

tendenciát a monitoring eredmények alapján.” 

Különös gondot kell fordítani a fúrási tevékenység során felhasznált fúróiszapok kezelésre, 

tárolására. Az Európai Hulladék Katalógus minősítése szerint az olajbázisú és veszélyes 

(barit- és kloridtartalmú, illetve édesvíz diszperziós közegű) anyagokat tartalmazó fúró-

iszapokat a 01 0505, illetve a 01 0506-os veszélyes hulladék kategóriába sorolták. Ezeknek a 

talajvízzel történő kapcsolatba kerülését mindenképpen el kell kerülni. 

A felszín alatti víztároló rétegek (kb. 0–2000 méter között) átfúrásakor a fúrólyuk falán a 

fúróiszapból gyorsan képződő iszaplepény meggátolja a rétegek elszennyezését. A fúrólyukba 

helyezett béléscsövet a felszínig cementezve jön létre a cementpalást, ami teljesen elzárja 

egymástól a vízadó rétegeket. 

A kutató és feltáró fúrások mélyítése során a csurgalék vizeket, a betonlapra esetlegesen 

kifolyó fúrási iszapot és a csapadékot a betonlapon kialakított, kiterjedt csatornarendszer 

segítségével lehet egy technológiai gödörben szelektíven összegyűjteni és megfelelően 

kezelni. A földtani közeg és a felszín alatti víz védelmének érdekében a gépekről, motorokról 

származó, esetleg olajat is tartalmazó folyadékokat külön csatornarendszerrel kell össze-

gyűjteni. Az olajjal, (fáradt olajjal) szennyezett folyadékot az olajcsapdából összegyűjtve 

veszélyes hulladékként kell kezelni és elszállítani a fáradt olajat engedéllyel átvevő 

telephelyre. 

A termelési időszakban hasonló problémákra kell felkészülni a termelő-, besajtoló-, 

likvidáló-kutak létesítésénél. Ugyanitt a szállítóvezetékek létesítése során jelentkezhet kisebb 

szennyezés, míg a vezetékek meghibásodása, havária esetére megfelelő kárelhárítási terv 

kidolgozása és az arra reagáló egység biztosítása a feladat. Az érintett térségekben a 

hatásvizsgálat fontos részeként egy előzetes talajvíz-áramlási és vízminőségi értékelés 

elvégzése szükséges. 

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatása kapcsán a felszín alatti vizek 

védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) kormányrendeletet kell figyelembe venni. 

 

3.1.4. A felszíni vizekre gyakorolt hatások 

A vizsgálati területre tervezett kutatási, termelési és felhagyási fázisok során a hidrológiai 

rezsimben változások nem várhatók. Más szóval, a fúrási tevékenység a felszíni vizek 

mennyiségi viszonyaira nincs számottevő hatással. A jelenlegi vízfolyások/csatornák és 

felszíni vízkitermelések fizikai zavarása jelentéktelen lesz. A felszíni vizek használata az 

építési tevékenységek során létesített utak, területrendezések pormentesítésénél várható, 

melyet a vízgazdálkodásban illetékes szervekkel való egyeztetésnek kell megelőznie. Az 

elérési útvonalak tervezésénél a vízfolyások kereszteződésekor el kell kerülni azok 

megzavarását. Ár- vagy belvízveszélyes területen az illetékes vízügyi szervekkel való egyez-

tetés alapján kell a munkálatokat végezni. A vizsgálati terület nagy része a Körösök elöntési 

területe, de a Hármas-Körös, Sebes-Körös és Kettős-Körös végig fővédvonal védett. A terü-

leten a belvíz-veszélyeztetettség általános; a déli részeket leszámítva legalább mérsékelt, de 

nyugaton és Körösöktől északra közepes, az 5 km-es körzet északkeleti részén erős belvíz-

veszélyeztetettséggel is számolni kell. Mindezek elsősorban a felszíni geofizikai munká-

latoknál jöhet számításba. 
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A talajvízminőségnél említett hatások egy része megjelenhet a felszíni vizekben is. A 

területet és 5 km-es környezetét érintő 9 felszíni vízfolyás és 2 állóvíz víztest állapota 

meglehetősen kedvezőtlen: 10 esetben mérsékelt, 2 esetben gyenge minősítéssel rendel-

keznek. A vízfolyás víztestek ökológiai minősítése előbbivel megegyező. A tervezéseknél a 

felszíni vízfolyásokat ilyen szempontból értékelni kell, a potenciálisan veszélyeztetett 

területeken előzetes állapotértékeléssel, esetenként a monitoring kiépítésével, havária-terv 

kidolgozásával. A kutatási fázis során felszínre jutott kedvezőtlen összetételű vizek kezelésére 

megfelelő tervet kell kidolgozni, felszíni befogadóba juttatás az illetékes zöldhatósággal, 

vízvédelmi és vízügyi hatósággal való egyeztetés alapján lehetséges. A termelési fázisban a 

szénhidrogénekkel felszínre jutott és leválasztott vizek sorsáról az idevágó jogszabályok 

szellemében kezeléssel, és a mélységi rezervoárba történő vízlikvidálással kell gondoskodni. 

A vízlikvidálással együtt a gáz–víz szétválasztásánál használt vegyszerek (metanol, 

esetenként glikol) a jogszabályoknak megfelelő mértékben, és környezeti hatásvizsgálat 

alapján juttathatók a mélységi rezervoárba. 

A vízhasználatok biztonságára, az emberi egészség és a környezeti állapot megőrzésére, a 

szennyezések megelőzésére és csökkentésére, a felszíni vizek minőségének megóvására, 

javítására, a víztestek jó állapotának elérésére és fenntartására, továbbá a vízi és vízközeli, 

valamint a felszíni víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek 

fennmaradásához szükséges feltételek biztosítására szolgáló intézkedésekről a felszíni vizek 

minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet irányadó. 

 

3.1.5. Természetvédelem 

Előre kell bocsátani, hogy a koncessziós tevékenységek esetében a felszíni és felszín közeli 

képződményekkel kapcsolatos bármely szempont csak azt befolyásolja, hogy hol legyenek a 

majdani beruházáshoz kapcsolódó felszíni létesítmények, beleértve azt is, hogy honnan kez-

dődhet a fúrás. A gyakorlat azt mutatja, hogy ferde fúrások alkalmazásával – bizonyos 

műszaki korlátok figyelembe vételével – még egy város sem akadálya egy mélyfúrási techno-

lógián alapuló kitermelés megvalósításának. A kitörésveszély vagy bármely a fúrólyukhoz 

kapcsolódó potenciális szennyezés erősen a fúrólyukszáj környezetéhez kötődik. A kon-

cesszió kiírásakor figyelembe kell venni, hogy a mélybeli bányászati tevékenységre alkalmas 

terület nem feltétlenül esik egybe a felszínen használatra kijelölt területekkel, mivel a felszíni 

terület viszonylag jelentős része alkalmatlan lehet a kitermelés felszíni objektumainak 

telepítésére, akár az ökológiai rendszer érzékenysége, akár emberi létesítmények miatt. 

Az előírt vizsgálati szempontok mintegy kétharmada a felszínre, a földrajzi, ezen belül 

nagy hangsúllyal a biogeográfiai, és számottevő részben az épített, antropogén rendszerekre 

vonatkozik. A vizsgálat folyamán két dolgot feltétlenül figyelembe kell venni: 

– a kitermelésre kialakítandó végleges telephelyet ebben a vizsgálati szakaszban nem 

ismerhetjük, így a felszín érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatát a teljes koncesszióra 

javasolt területre ki kell terjeszteni. Ebből pedig következik, hogy: 

– a koncesszióra javasolt terület nagy mérete miatt a vizsgálatot – különösképpen a védett 

fajok és élőhelyek esetében – teljes részletességgel elvégezni nem lehet és nem is érdemes. 

Emiatt a legtöbb esetben meg kell elégednünk a lehetséges problémák feltárásával. 

A koncessziós tevékenység során az 1996. évi LIII., a természet védelméről szóló törvény 

(Tvt.) szemléletét kell érvényesíteni. Ennek értelmében természeti területek csak olyan 

mértékben vehetők igénybe, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek 

és folyamataik működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható 

legyen. A védett természeti terület állapotát és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentéte-
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sen megváltoztatni nem lehet. A termelőhely tervezésekor figyelembe kell venni az adott 

térszín, illetve a közeli, érintett vagy határos területek védelmi szintjét is. 

A védett természeti területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 31. §–41. §, a természeti 

területekre vonatkozó szabályokat a Tvt. 16–21. §, a Natura 2000 területekre vonatkozó 

szabályokat pedig a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 8–13. § tartalmazza. 

A jelenleg védelem alatt álló területek ökoszisztémája általában hosszú ideig fennálló gaz-

dasági tevékenység mellett alakult ki mai állapotában, melyet a természetvédelem konzerválni 

igyekszik. Az egyes élőhelyek esetében pontosan ismerni kell azt a tűréshatárt, ameddig az 

maradandó károsodás nélkül, rugalmasan elviseli a külső hatásokat. Sem a kompromisszu-

mokat nem ismerő védelem, sem a gátlástalan területhasználat nem szolgálják a fenntartható 

fejlődés 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 kellő körültekintés nélkül meghozott döntések 

ugyanúgy vezethetnek egy térség természeti értékeinek visszafordíthatatlan sérüléséhez, mint 

gazdasági értékének, szerepének csökkenéséhez, mely utóbbi indirekt módon, előnytelenül 

hat vissza a természet- és környezetvédelemre. 

A koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell, és össze kell vetni a 

314/2005. (XII. 25.), a környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati 

engedélyezésről szóló kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel. Amennyiben valamely 

munkafázis a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben felsorolásra kerül, abban az esetben a 3. § (1) 

bekezdésben felsoroltaknál előzetes vizsgálati eljárást kell lefolytatni, és/vagy az l. § (3) 

bekezdés szerinti engedélyt be kell szerezni. 

A tevékenységet országos jelentőségű védett területeken a hatóság csak abban az esetben 

támogathatja, ha az nem okozza a terület jellegének, használatának megváltozását, a fajok és 

élőhelyek 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 végezhető tevékenységek száma rendkívül korlátozott 

és igen erősen kontrollált, tehát csak ritka esetben gazdaságos. Nemzeti park illetékessége 

esetében minden tevékenységet már tervezési stádiumban egyeztetni kell az nemzeti park 

igazgatóságával. 

Az országos ökológiai hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 

Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény előírásait kell figyelembe venni. A 

törvény 3/5. sz. melléklete alapján országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 

térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

csak végezni. (Ez a jogszabályi norma vonatkozik az országos ökológiai hálózat övezet 

részeire, illetve a védett lápokra is.) A kutatás nem eshet „ex lege” védett területre. „Ex lege” 

védett természeti területnek minősülnek a lápok, szikes tavak, kunhalmok, földvárak, források 

és víznyelők és barlangok. 

A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) 

bekezdései az ottani 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészíté-

sét írják elő, melynek alapján az illetékes természetvédelmi hatóság elvégzi a hatásbecslést. 

Ha a tevékenység károsan befolyásolhat kiemelt közösségi jelentőségű fajt, populációt vagy 

azok élőhelyét, sem kutatás, sem kitermelés nem folytatható. A Natura 2000 hálózat részét 

képező területeken vonalas létesítmény kialakítása és bányászati tevékenység nem támogatott. 

Figyelmet kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3. bekezdésében megfogalmazott, az 

akkumulálódó hatások elleni védekezésre. 
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A mezőgazdasági tevékenységgel érintett, illetve termőföld hasznosításra alkalmatlan 

területek, valamint természetes vizes élőhelyek növényállományát meg kell őrizni, és be kell 

tartani a védett növény- és állatfajok védelmével kapcsolatos szabályokat (Tvt. 42. § [1] és [2] 

bekezdései, illetve a 43. § [1] bekezdései). 

Kutatási tevékenység az európai közösségi jelentőségű területeken csak a már meglévő 

földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Védett 

természeti területen, gyepen, vízálláson, nádasban csak vegetációs időn kívül, vizes élőhelye-

ken ezen felül csak fagyott talajon lehet gépjárművel közlekedni. Nem megfelelő talaj-

viszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a terület álla-

potának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelölő fajok és élőhelyek 

zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétes a kijelölés céljaival. A tevékenység 

helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények elhelyezkedését és meg kell határozni 

a védőtávolságokat, melyeken belül a tevékenység nem folytatható. 

Természetvédelmi oltalom alatt álló területeken a kutatás általában augusztus 1. és február 

28. között végezhető, azonban figyelembe kell venni a területen az adott jelölő 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 egybe 

esik az országos védett területekkel.  

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18. § (1) értelmében a természetes és 

természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti 

rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) 

mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet. 

Helyi jelentőségű védett természeti területeknek nevezzük a települési – Budapesten a 

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

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

(TE) is. A tervezés során minden esetben figyelembe kell venni ezekre a területekre vonat-

kozó önkormányzati előírásokat. 

Az élőhelyekre vonatkozó értékelést a hatásvizsgálatoknál kell részletezni. A tevékenysé-

geknél figyelemmel kell lenni ezek védelmére, a nem odaillő fajok (pl. parlagfű) elterjedé-

sének megakadályozására. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § 2. 

pontja értelmében a tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a 

természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges 

pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Ugyanennek a 

törvénynek a 16. § 1. pontja kimondja, hogy a mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a 

továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában 

foglalja a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. 

További követelményeket a vízgazdálkodásról szóló 1995/LVII. és a környezet védel-

mének általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvény tartalmaz. 

 

3.1.6. Tájvédelem (HOI) 

A tájvédelem témakörének legfontosabb jogi alapjaihoz a természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény, 

az Európai Tájegyezmény kihirdetéséről szóló 2007. évi CXI. törvény tartoznak. Az általános 

tájvédelem jogszabályi alapja a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § 

és 7. §-ban foglalt általános előírások, amely alapján a tájvédelem a tájak esztétikai és 

funkcionális adottságait és jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és 

egyedi tájértékek megismerése, megőrzése, helyreállítása, valamint a tájak működőképességé-
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nek fenntartása. A tájvédelem legfontosabb feladatai a következők: a tájhasználat lehetősége-

inek (tájpotenciál) hosszú távú megőrzése a természeti erőforrások helyre nem hozható 

pusztításának megakadályozásával; a tájkarakter megőrzése, 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-

detéséről szóló 2007. évi CXI. törvény is tárgyalja a témát, amely szerint a táj védelme a táj 

jelentős vagy jellemző sajátosságainak megőrzésére és fenntartására vonatkozik. Örökségi 

értékét a táj természeti adottságai és/vagy az emberi tevékenységek révén kialakult elemeinek 

jellemző összetétele adja.  

A tájvédelmi tevékenység így nem korlátozódik a védett természeti területekre. A 

tájvédelem alapvető célja, hogy a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során 

megőrizze a tájak természetes, természetközeli állapotát, hosszú távú hasznosíthatóságát.  

A tájpotenciál a táj adottságainak összességében rejlő hasznosítási lehetőség, amely 

egyrészt a természeti tájalakító tényezők változása, másrészt a társadalom tájalakító tevékeny-

sége következményeként megváltozhat (CSIMA 2008). 

A táj terhelhetősége alatt a tájnak olyan mértékű igénybevételét értjük, amely mellett a 

növényzet, az állatvilág, a vizek, a levegő és a talaj, illetve ezeknek az élő és élettelen 

elemeknek egymással kölcsönhatásban álló együttese (az ökoszisztéma) maradandóan nem 

károsodik (CSIMA 2008). A tájterhelhetőségi 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 jelentőségű 

tájképvédelmi terület övezetre vonatkozó előírásait, valamint az érintett térségek, megyék 

területrendezési terveit, a települések szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 

tartalmait, tilalmait. 

A bányatelek megállapítás akkor engedélyezhető, ha összhangban van a megyei 

területrendezési 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 előírások alkalmazásával lehet (13. § [2]). 
Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket 

megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett 

helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. (13/A § [2]). 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete: az övezetben külszíni bányatelket meg-

állapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet. (14. § [2]). 

Országos jelentőségű 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 

létesíthető, meglévő külszíni művelésű bányatelek területe nem bővíthető (14/B § [2] b). 

Kiemelt térségi és megyei övezetekre vonatkozó szabályok 

Magterület övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető (OTrT 17. § [6]). 

Ökológiai folyosó övezete: az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 

meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető (OTrT 18. § [5]). 
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A bányák az eredeti tájkaraktert meghatározó természeti adottságokat a legtöbb esetben 

visszafordíthatatlanul módosítják. E tényező szempontjából tehát a bánya, bányanyitás a 

tájkarakter kedvezőtlen eleme. Emellett a (külszíni) bányák által okozott tájsebek, a 

megváltoztatott felszínek esztétikai szempontból jelentenek negatív hatást. 

A bányászat által kialakított új terepformák, az esetlegesen, újonnan megjelenő vízfelület 

és az ahhoz kötődő újrahasznosítási formák a legtöbb esetben döntő 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: élővilág, illetve 

élőhely teljes megsemmisülése a bányaterületen; élővilág zavarása (por, zajszennyezés, pionír 

és inváziós fajok terjedése stb.) a hatás területeken; talaj-, illetve karsztvíz szennyezése, hidro-

lógiai jellemzők módosítása; másodlagos hatások (felszínmozgások, felszíni vízmedrek és 

vizes területek kiszáradása stb.). 

Mélyművelésű bányászat esetében a felszínen elhelyezkedő üzemrészek terhelései mellett a 

bányászatnak a terepfelszínt nagy területen módosító hatásaival (pl. roskadás, süllyedés) kell 

számolni. Kőolaj- és földgázkitermelésnél a nyersanyag geológiai elhelyezkedéséből kifolyó-

lag főként a felszíni létesítmények okozhatnak terheléseket. Minden bányászati tevékenység-

nél közös az, hogy az anyagszállítás miatt számolni kell a feltáró- és szállító utakon folyó 

forgalom által okozott terhelésekkel. Újrahasznosítástól függően, de leginkább a természeti 

tényezők módosulnak, de döntő változás következik be a tájszerkezeti- és tájképi tényezők 

esetében is. Ugyanakkor a bányához kapcsolódó járulékos beruházások (feldolgozóipar, 

erőmű, szállítóvezetékek és útvonalak stb.) is jelentősen befolyásolhatják a tájszerkezetet és a 

tájkaraktert. 

A bányászat felhagyását követő újrahasznosításnak is nagy a szerepe a tájszerkezet alakí-

tásában. Vannak intenzívebb újrahasznosítási formák, amelyek tájszerkezetet döntő 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 tényezők 

módosításával. (CSIMA et al. 2003) 

Az 1993. évi XLVIII. évi Bányatörvény alapján a bányatelek megállapítás dokumentációja 

csak a tájrendezési előterv dokumentációjával együtt kerülhet előterjesztésre és 3 év után a 

végleges tájrendezési tervet is kötelezően el kell készíteni. A Bányatörvény 36. § (1) értelmé-

ben a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, amelynek használhatósága a bányászati 

tevékenység következtében megszűnt vagy lényegesen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek 

megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a területet újrahasznosításra alkalmas álla-

potba hozni vagy a természeti környezetbe illően kialakítani (tájrendezés). 

 

3.1.7. A termőföld védelme 

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény (Tfvt.) II. fejezete tárgyalja a 

termőföld hasznosítására, a termőföld mennyiségi védelmére (földvédelemre) és a földminősí-

tésre vonatkozó szabályokat. Az új törvényi szabályozás célja, hogy a termőföldek – s ezen 

belül is elsősorban a jó minőségű földek – termőképességének, és mennyiségének fenntartása 

biztosított legyen, és hogy az előírásoknak az ingatlanügyi hatóság az eljárása során kellően 

érvényt tudjon szerezni. A termőföld 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 ügydöntő 

hatóságként, hanem más hatóságok előtt folyó eljárásokban szakhatóságként érvényesíti. A 

szakhatósági hozzájárulást meg kell tagadni, ha az engedélyezés iránti kérelem átlagosnál 
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jobb minőségű termőföldet érint, azonban a tervezett tevékenység végzésére, létesítmény 

elhelyezésére hasonló körülmények és feltételek esetén átlagos, vagy átlagosnál gyengébb 

minőségű termőföldeken is sor kerülhet. 

A törvény rögzíti, hogy milyen tevékenységek minősülnek a termőföld más célú hasznosí-

tásának, s hogy csak az ingatlanügyi hatóság előzetes engedélyével lehet termőföldet más 

célra hasznosítani. Kimondja, hogy a földhivatal engedélyének hiánya esetén a más hatóságok 

által kiadott engedélyek nem mentesítik az igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkez-

mények alól, továbbá más hatóságok a termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során 

kötelesek meggyőződni arról, hogy rendelkezésre áll-e a termőföld más célú hasznosításának 

engedélyezéséről szóló ingatlanügyi hatósági határozat. A termőföld más célú hasznosítását 

engedélyező földhivatali határozat hiányában más hatóságnak az eljárását fel kell függeszte-

nie. 

Más célú hasznosításnak minősül a hasznosítási kötelezettségtől való olyan eltérés (időle-

ges, vagy végleges), mellyel a termőföld a továbbiakban mezőgazdasági művelésre alkalmat-

lanná válik, a termőföld belterületbe vonása és az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény 

hatálya alá nem tartozó üzem-, majorfásítás, az út, vasút és egyéb műszaki létesítményhez 

tartozó fásítás. (A hasznosítási kötelezettségre vonatkozóan a Tfvt. 5.§ (1) bekezdése 

rendelkezik, melynek értelmében a földhasználó köteles – választása szerint – a termőföldet 

művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a 

talajvédelmi előírások betartása mellet a gyomnövények megtelepedését és terjedését 

megakadályozni. Nem illeti meg a földhasználót ez a választási lehetőség szőlő és gyümöl-

csös esetében, mivel a törvény kategorikusan előírja, hogy szőlőt és gyümölcsöst a művelési 

ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani.) 

Termőföldet más célra igénybe venni csak kivételesen, elsősorban gyengébb minőségű 

termőföld igénybevételével lehet. 

Átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, vagy 

helyhez kötött beruházás (meglévő létesítmények bővítése, közlekedési és közmű kapcsolatai-

nak kiépítése, bányaüzem és más természeti kincs kitermeléséhez szükséges létesítmény 

telepítése) céljából lehet Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb 

területre 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 

időleges az igénybevétel, akkor időtartamát és az igénybevevő megnevezését valamint lakcí-

mét (székhelyét). A más célú hasznosítás engedélyezéséről szóló határozat öt éves érvényes-

ségi ideje csökkentésre került négy évre. 

A határozat érvényességi idején belül azonos területre benyújtott más célú hasznosítási 

kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. 

A más célú hasznosítás engedélyezéséről hozott határozatát a földhivatal tájékoztatásul 

megküldi a talajvédelmi hatóságnak és az illetékes önkormányzatnak. 

Időleges más célú hasznosításnak minősül: ha a lábon álló termény megsemmisül, vagy 

terméskiesés következik be, vagy az időszerű mezőgazdasági munkák akadályozására kerül 

sor, vagy a talajszerkezet károsodik. Az időleges más célú hasznosításra szóló engedélyt 

legfeljebb 5 évre lehet megadni, melynek befejezését követően az igénybevevő köteles az 

ingatlan-nyilvántartásban rögzített előző állapotot helyreállítani és a termőföldet mező- vagy 

erdőgazdasági 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 előírások betartását 

nem teszik lehetővé, továbbá azonnali intézkedés megtételét követelő természeti csapás 

(havária) elhárítása során történő időleges termőföld igénybevételekor. 
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A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni 

melynek alapját az érintett termőföld aranykorona értéke és művelési ága képezi.  

A jelenleg mezőgazdasági 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-

ző helyi adottságokra is. A törzskönyvi adatok ehhez szolgálnak kiindulási alapul, a tervezés-

nél ezekre mindenféleképpen tekintettel kell lenni. 

A tervek készítése során az OTÉK 4. § (4) bekezdését is figyelembe kell venni, mely 

szerint: „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 

lehető legkisebb mértékben vegyék igénybe. A termőföldek minőségének figyelembe vételé-

hez adatszolgáltatás kérhető. Az információk felhasználása lehetővé teszi, hogy a beruházást 

lehetőleg rosszabb termőfölddel fedett térszínre tervezzék. 

Helyhez kötött létesítmény esetében lehetőség van átlagosnál jobb minőségű termőföld 

más célra történő hasznosítására (a hasznosítási kötelezettségtől való eltéréssel kapcsolatban a 

Tfvt. 10. § [1] bekezdése, az átlagosnál jobb minőségű termőföld 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 tényezőként léphet fel. 

A 400 m
2
-t meghaladó területigényű beruházás esetében talajvédelmi tervet kell készíteni a 

130/2009. (X. 8.) FVM rendelettel módosított 90/2008. (VII. 18) FVM rendeletnek megfele-

lően. A kitermelt humuszos réteg megfelelő elhelyezéséről a beruházónak gondoskodnia kell. 

A beruházás nem akadályozhatja a szomszédos termőföldek hasznosítását, az erre vonat-

kozó előírásokat a Tfvt. III. fejezet 43. §-a tartalmazza. A koncessziós tevékenység során a 

környező területekre nem kerülhet a talaj minőségét rontó anyag, a termőföldön történő hulla-

déktárolást pedig a Tfvt. 48. § (1) bekezdése tiltja. 

A felhagyási időszakban végzendő rehabilitációs tevékenységnek ki kell terjednie a meg-

bontott, esetleg károsodott talajtakaró helyreállítására is. 

A kutatási és termelési tevékenységek során a fúrási melléktermékek (fúrási folyadék, 

iszap), valamint a felszínre hozott fluidumokból kivált anyagok veszélyes, vagy esetenként 

radioaktív anyagoknak minősülhetnek. Ezek átmeneti tárolásáról és végleges lerakóba szállí-

tásáról gondoskodni kell. 

3.1.8. Erdőgazdálkodás, vadvédelem 

Az erdőterületek igénybevételével kapcsolatos kérdésekben az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII törvény (a továbbiakban Evt.) előírásait kell 

figyelembe venni. 

Erdőt igénybe venni csak kivételes esetben, kizárólag a közérdekkel összhangban lehetsé-

ges, ha más, erdővel nem fedett terület a térségben nem áll rendelkezésre. (Az erdő meglétét 

az Evt. 6. §-ban leírt feltételek szerint határozzák meg.) Amennyiben a koncessziós tevé-

kenység megvalósítása erdőterület termelésből való kivonásával jár, abban az esetben meg 

kell szerezni az illetékes hatóság előzetes engedélyét. Az erdő igénybevételét, az ahhoz kap-

csolódó, az Evt. 33. § (8) bekezdés szerinti erdőterv-módosítást az erdészeti hatóságnál kell 

engedélyeztetni, a szükséges fakitermelést pedig az Evt. 41. § (1) bekezdése alapján kell 

bejelenteni. 

A magas ökológiai értékű, természetszerű erdők igénybevételét lehetőleg kerülni kell. Ha 

ez lehetetlen, törekedni kell az igénybevétel minimalizálására, a tevékenységnek az alacso-
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nyabb természetességi kategóriájú erdőkre való koncentrálására. A törvény rögzíti az erdő-

terv-módosítási, fakitermelési és csereerdősítési előírásokat is. 

A területen a vadászattal kapcsolatos tevékenységek megzavarását el kell kerülni. Az ezzel 

kapcsolatos teendőket a közvélemény tájékoztatási és konzultációs tervben is célszerű 

rögzíteni. 

3.1.9. Az épített környezet és a kulturális örökség védelme 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001 évi LXIV törvény (a továbbiakban Kötv.) 

alapján az hatálya kiterjed a kulturális örökség elemeire (a régészeti örökség, a hadtörténeti 

örökség régészeti módszerekkel kutatható elemei, a műemléki értékek, a nemzeti emlékhely, a 

kiemelt nemzeti emlékhely és annak településkép-védelmi környezete valamint a kulturális 

javak), valamint az ezekkel kapcsolatos minden tevékenységre, személyre és szervezetre. 

A kulturális örökség ingatlan elemei két nagy csoportra bonthatók: a régészeti örökségre 

(nyilvántartott és védett régészeti lelőhelyek) és műemléki értékekre (nyilvántartott műemléki 

értékek, műemléki védettség alatt álló ingatlanok, műemléki területek, történeti kertek és 

történeti temetkezési helyek). Megemlítendők még a világörökségi helyszínek és 

világörökség-várományos területek. 

A nyilvántartott műemléki értékek a közhiteles nyilvántartásba felvett műemléki értékek, 

amelyek a Kötv erejénél fogva általános védelem alatt állnak (új, nyilvántartásba vett 

műemlékek, valamint a korábban III. kategóriába sorolt műemlékek). A műemlék olyan 

nyilvántartott műemléki érték, amelyet miniszteri döntéssel, határozattal vagy a Kötv alapján 

miniszteri rendelettel védetté nyilvánítottak (I. és II. kategória). 

A kutatási területen tálalható egyedileg védett régészeti lelőhelyeket, a nyilvántartott 

tájképi jelentőségű régészeti lelőhelyet (erődítések, földvárak, halomsírok, kunhalmok) és az 

eredeti összefüggéseiben megmaradt helyben és fizikai állapotromlás nélkül megőrzendő 

régészeti emlékeket az örökségvédelmi jogszabályok szerint a földmunkával járó beruházá-

sokkal el kell kerülni. A nyilvántartott műemléki értékek, a műemléki védettség alatt álló 

ingatlanok, műemléki területek esetében minden olyan tevékenység tilos, amely a védett 

örökségi érték állagának romlását, a műemléki értéket veszélyezteti, annak megsemmisülését 

okozhatja. 

A kulturális örökségi elemek nyilvántartását a Miniszterelnökséget vezető miniszter, mint 

a kulturális örökség elemeinek közhiteles nyilvántartását vezető hatóság vezeti. A 

nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat, így a nyilvántartás adatainak digitális 

formában történő szolgáltatását a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős 

Helyettes Államtitkárságának Örökségvédelmi Hatósági Főosztálya látja el. A fenti szervezeti 

egység kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet alapján végzi tevékenységét, amely rendelkezik arról, hogy a nyilvántartást 

vezető hatóság a nyilvántartásában szereplő adataiból kérelemre adatot szolgáltat. 

 

Világörökség és világörökség-várományos terület 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, amelybe a világ 

kulturális és természeti örökségének védelméről szóló 1972. évi UNESCO Egyezmény 

szerinti Világörökségi Listára felvett területek, valamint a világörökségi helyszínek szakmai 

feltételeinek megfelelő azon területek tartoznak, amelyeket Magyarország, mint részes állam 

nevében jogszabály által felhatalmazott testület kiválasztott arra, hogy a Világörökségi Listára 

jelöltek legyenek. 

A vizsgálati területen és közvetlen térségében világörökségi terület nincs. 
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A vizsgálati területen és térségében a Világörökségi Várományos Helyszínek közül az 5. 

Magyarországi tájházak hálózata egyes elemei is megtalálhatóak. Ezek közül egy objektum a 

területen belül Gyomaendrődön található. 

A Gyomaendrőd vizsgálati területen és térségében található világörökség- és világörökség-

várományos területek a 73. ábra kerülnek bemutatásra. 

 

 
73. ábra. Világörökség- és világörökség-várományos területek övezete a Gyomaendrőd  

vizsgálati területenés térségében 

A Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi osztálya 2015 nyomán. 

Régészeti lelőhelyek 

A lelőhelyek jelentősége szempontjából a Kötv. megkülönböztet általános, területi és 

országos védelem alatt álló lelőhelyeket. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek „ex lege” 

védelemben részesülnek a Kötv. 11. §-a alapján. A védett lelőhelyek esetében egyedi jogi 

aktussal, miniszteri döntéssel történik a nyilvántartott régészeti lelőhely védetté nyilvánítása. 

A jogszabály ebben az esetben régészeti védőövezetet is kijelölhet, illetve állami elővásárlási 

jogot is megállapíthat a védett ingatlanra. A védett lelőhelyeket jelentőségük szempontjából 

kiemelten vagy fokozottan védett kategóriába lehet sorolni. A kiemelten védett lelőhelyek 

kivételes tudományos jelentőséggel, és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő 

fontossággal bírnak. 

Fokozottan védettek azok a lelőhelyek, melyek tudományos jelentősége megállapítható és 

egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bírnak (Kötv. 13. § [4]). Régészeti 

szempontból nagy jelentőségűek az egykori földvárak és a kunhalmok, melyek a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. Tv. szerint „ex lege” védettek. 

A vizsgálati területen belül tizennyolc kunhalmot, a területen kívül, de annak közelében 

szintén több kunhalmot vettek nyilvántartásba. A kunhalmok pontos helyét a 74. ábra 

mutatjuk be. 
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74. ábra. A gyomaendrődi vizsgálati területen és térségében található kunhalmok 

A Kötv. 19. § (1) bekezdése értelmében a földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesz-

tésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: 

beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben 

és módon el kell kerülni. Abban az esetben, ha a lelőhely elkerülése nem valósítható meg 

vagy a költségeket aránytalanul megnövelné, a régészeti lelőhelyen megelőző feltárást kell 

végezni, kivételt képeznek a fent felsorolt lelőhelytípusok (a tájkép jelentőségű lelőhelyek, a 

védett régészeti lelőhelyek és az eredeti összefüggéseiben megmaradt helyben és fizikai 

állapotromlás nélkül megőrzendő régészeti emlékek), ezek esetében a jogszabályok alapján 

földmunkával járó tevékenység a külterületi ingatlanokon csak örökségvédelmi, illetve 

természetvédelmi célú beruházásoknál engedélyezhető. 

A koncessziós tevékenység keretében a konkrét régészeti, valamint műemléki érintett-

ségről az illetékes örökségvédelmi hatósággal a tervezési folyamat során ajánlott egyeztetni. 

Az egyedi engedélyezési eljárások során a 161/2017. (VI 28.) az MBFSZ-ről szóló 

kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 11 § (1) bekezdése alapján – a területileg illetékes 

örökségvédelmi hatóságot szakkérdés vizsgálata céljából be kell vonni. A kulturális örökség 

védelmével kapcsolatos 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet  87. § (4) bekezdés a) és b) pontjai 

alapján a szakhatósági hatáskörében eljáró vagy az örökségvédelmi szakkérdést vizsgáló 

hatóság döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését írhatja elő a beruházás 

előkészítését meghatározó feltételek tisztázása érdekében a bányászati kutatási műszaki üzemi 

terv jóváhagyása bányatelek megállapítása és módosítása, védőpillér kijelölése módosítása, 

meggyengítése és lefejtése, továbbá előzetes környezeti hatásvizsgálat vagy környezeti 

hatásvizsgálat esetén, ha előzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre. 

A Kötv. 23/C § (1) bekezdése szerint nagyberuházás esetén a Kötv. 7. § 3) pontjában 

definiált előzetes régészeti dokumentációt vagy annak megfelelő hatástanulmányt kell 

készíteni. 

Olyan, más – örökségvédelmi szakhatóság hozzájárulásával vagy szakkérdés vizsgálata 

alapján kiadott – hatósági engedélyhez nem kötött tevékenységet, amely a védetté nyilvánított 
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régészeti lelőhelyeken 30 centiméter mélységet meghaladó földmunkával, tereprendezéssel, 

depó, feltöltés, töltés létesítésével jár a 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 53. § (1) a) pontja 

értelmében a területileg illetékes örökségvédelmi hatóság engedélyezhet. 

A régészeti örökség elemei a lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. 

A Kötv. 22. §-a értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyeknek a beruházással kapcso-

latos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A megelőző 

régészeti feltárás módszerét az örökségvédelmi hatóság írja elő az érintett terület és a 

beavatkozás mértéke figyelembe vételével. A feltárások rendjét a Kötv. és a 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet szabályozza. A megelőző feltárásokkal kapcsolatban felmerülő szakmai 

kérdésekben a hatóság álláspontja az irányadó, a Kötv. 19. § (3) bekezdése szerint megelőző 

régészeti feltárások esetében a régészeti feltárások költségeit a 10. § (1) bekezdésére figye-

lemmel annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott 

régészeti lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék, vagy régészeti lelet kerül elő a kivitelezés 

során, a Kötv. 24 §-a értelmében kell eljárni, ún. mentő feltárást kell végezni régészeti lelő-

helynek nem minősülő területen is. 

A tervezés során figyelembe kell venni az érintett önkormányzatok építési és területren-

dezési terveiben rögzített, helyi védettséget élvező objektumokkal kapcsolatos korlátozásokat 

(elkerülés, tájképi vonatkozások stb.) Bár a hasznosításra kerülő mélyfúrások kiválasztása a 

kutatási fázis után történik, célszerű már a kutatás megkezdése előtt tájékozódni a vizsgálati 

területen tálalható és az örökségvédelem tárgykörébe tartozó objektumokról, illetve elvégezni 

a helyszíni egyeztetést az illetékes önkormányzattal is. 

Régészeti szempontból javasolt a kutatások során előnyben részesíteni a zártrendszerű, 

iszapgödör-mentes fúrási technológia alkalmazását. 

 

Örökségvédelem alá eső objektumok Gyomaendrőd vizsgálati területen 

A vizsgálati területen a fellelhető, műemlékké nyilvánított ingatlanokat a 46. táblázat 

sorolja fel. A listában csak a szorosan vett tárgyi műemlékek, ezen belül is az önálló helyrajzi 

számmal ellátott ingatlanok szerepelnek. 

Az örökségvédelmi nyilvántartás közhiteles forrása a Miniszterelnökség Örökségvédelmi 

Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Örökségvédelmi Hatósági Főosztálya. 

 

 
46. táblázat. Műemlékek Gyomaendrőd vizsgálati területen, Békés megyében 

(A Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya adatszolgáltatása alapján.) 

Műemlékké nyilvánított ingatlanok, Békés megye 

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Gyomaendrőd 789 Gyoma, Szabadság tér Ref. templom 

Gyomaendrőd 789  Ref. templom „ex lege” műemléki környezete 

Gyomaendrőd 11160 Gyoma, Mátyás király u. 1. R.k. plébánia 

Gyomaendrőd 11160 Gyoma, Fő utca R.k. templom 

Gyomaendrőd 11160 Gyoma, Mátyás király u. 1. R.k. templom és plébánia 

Gyomaendrőd 11160 Mátyás király u. 
R.k. templom és plébánia műemléki 

környezete 

Gyomaendrőd 6784 Kossuth Lajos u. 16 Kner-ház, Nyomdaipari Múzeum 

Csárdaszállás 9657 Felszabadulás út 7. Szentjánosi Csárda magtára 

Csárdaszállás 9657 Felszabadulás út 7. Szentjánosi Csárda istállója 

Csárdaszállás 9657 Felszabadulás út 7. Szentjánosi Csárda 

Köröstarcsa 2500 Árpád tér 3 lakóház, halászház 

Kőröstarcsa 2501 Kossuth u 3 Ref. templom 
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Műemlékké nyilvánított ingatlanok, Békés megye 

Településrész Törzsszám Utca, házszám Megnevezés 

Kőröstarcsa 9279  
lakóház, halászház, „ex lege” műemléki 

környezet 

Kőröstarcsa 783  Ref. templom „ex lege” műemléki környezete 

 

A Békés megyei, nem I. és II. kategóriába tartozó műemlékek listája hiteles forrásból nem 

áll rendelkezésünkre. A Békés megye I–II. kategória nélkül műemlékei 

http://www.muemlekem.hu/muemlek oldalról származnak, ami a Kulturális Örökségvédelmi 

Hivatal (KÖH) által nyilvántartott műemlékadatbázis kivonata. 

A helyi védett értékek épített örökségünk szerves részét képezi. Az épített környezet 

alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 46. §-a előírja, hogy a helyi örökség értékeinek 

feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének 

biztosítása a települési önkormányzat feladata. A helyi területi védelem (településszerkezet, 

településkép, település táji környezete, településkarakter), és helyi egyedi védelem (építmény 

és annak földrészlete, szobor, alkotás, utcabútor, egyedi tájérték) a településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről a 314/2012. (XI. 8.) 

kormányrendelet 22. § (2) bekezdése szerint a településképi rendeletben határozható meg. 

Sajnos országos szinten nem készült olyan kataszter, mely a helyi védett természeti 

értékekhez hasonlatosan a helyi művi értékeket is számba veszi. A helyi közösségeknek olyan 

szabályokat kell előírni, mely egyrészt megvédi a meglévő értékeket, másrészt fokozatosan 

átalakítja a környezetüket segítve az egységes településkép kialakulását, a negatív vizuális 

elemek (pl. légkábelek) visszaszorulását. 

 

3.1.10. Társadalmi vonatkozások 

A kőolaj- és földgázkutatási tevékenység során csak rövid idejű, a munkálatok befejezéséig 

tartó beavatkozás történik a természeti környezetben. 

A Bányatörvény 36. § (1) értelmében a bányavállalkozó köteles azt a külszíni területet, 

amelynek használhatósága a bányászati tevékenység következtében megszűnt vagy lényege-

sen korlátozódott, a műszaki üzemi tervnek megfelelően, fokozatosan helyreállítani, és ezzel a 

területet újrahasznosításra alkalmas állapotba hozni vagy a természeti környezetbe illően 

kialakítani (tájrendezés). Ugyanakkor a Bányatörvény 36. § (6) értelmében nem kell elvégezni 

azoknak a bányászati célú mélyfúrásoknak a tájrendezését, amelyek hasznosításra kerülnek. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján „A 

tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes 

és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a 

jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fenn-

maradásáról.” 

A 7. § a következőképpen rendelkezik: „ (1) A történelmileg kialakult természetkímélő 

hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fej-

lesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti 

rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megóvását. (2) A táj jellege, a természeti értékek, az 

egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében: 

– gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külte-

rületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcio-

nális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről…” 

http://www.muemlekem.hu/muemlek
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Mindezek miatt a tervezett objektumok esztétikai és vizuális hatásait nem csak az érintett 

lakosságnak, hanem a tájvédelemért felelős hatóságnak is be kell mutatni a szükséges 

engedélyezési eljárások során. 

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 

tevékenységek eddig bekövetkezett hatásaira is. Ez utóbbi célja kettős: egyrészt a korábbi 

hatások ismerete jelzi azt a kört, melyre az újabb tevékenységek során számítani kell, és 

amelyre megfelelően fel kell készülni, vagy melyeket lehetőség szerint el kell kerülni. 

Másrészt az újabb bányászati tevékenységek helyszínein célszerű lesz felmérni és összegezni 

a korábbi tevékenységektől „örökölt” következményeket és hatásokat is, viszonyítási alapként 

is, terheltségi állapotként is. 

A Gyomaendrőd 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, levegő tisztaságvédelemmel, zajvédelemmel és 

hulladékgazdálkodással) foglalkozó fejezetei megfelelő alapul és követendő példaként 

szolgálnak az újabban jelentkező bányászati tevékenységeknél. Különösen fontos elemét 

jelenti ezeknek a terveknek az a tény, hogy ezekbe már a korábbi terület-, vagy térség-

specifikus bányászati tapasztalatok, valamint a területileg illetékes bányakapitányság és 

zöldhatóság, (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság) jelentős gyakorlati 

tapasztalata és szemlélete is megjelent. 

A továbbiakban a szénhidrogén-bányászati tevékenységek hatásait három főbb egység 

szerint tárgyaljuk, aszerint, hogy azok a rezervoárokban, a rezervoárok és a felszín közötti 

részben, illetve a felszínen jelentkezhetnek. 

 

3.2.1. Hatások a rezervoárokban 

A Gyomaendrőd vizsgálati terület potenciális szénhidrogén-rezervoárjait a prekainozoos 

aljzat képződmények repedezett, töredezett, mállott felszíne és felső, repedezett zónájában, a 

mezozoos–paleozoos képződmények repedezett, másodlagos porozitással rendelkező 

zónáiban, a prepannóniai miocén korú karbonátos, illetve törmelékes összletekben, továbbá a 

kora-pannóniai összlet homokos-homokköves rétegeiben találjuk. A rétegek földgázt és 

kőolajat tárol(hat)nak. 

A kvarter korú képződményekben tárolt vizek általában 1150–1450 mg/l közötti összes 

oldottanyag-tartalommal (TDS) rendelkeznek és jellemzően NaHCO3-os, ritkábban 

CaMgHCO3-os, CaMgNaHCO3-os kémiai jellegűek. A víztartóban intenzív áramlások 

zajlanak. 

A Dunántúli Formációcsoport képződményeiben tárolt vizek többnyire 1350–1750 mg/l 

alatti TDS-űek és NaHCO3-os kémiai jellegűek. 
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A Peremartoni Formációból származó vizek összetételére vonatkozóan 3 adat áll 

rendelkezésre. A TDS a mélységgel növekedést mutat, mely a három kútban 4800, 12 100, 

32 600 mg/l. a vízkémiai jelleg NaHCO3-os, NaHCO3SO4Cl-os, illetve NaCl-os. 

A prepannóniai miocén korú képződményből rendelkezésre álló egy vízminta 27 300 mg/l-

es NaCl-os vizet mintáz egy elzárt víztartóban. 

Aljzati képződményekből a Kőrösi Komplexumból rendelkezésre álló vízminta, hasonlóan 

a prepannóniai miocén korú összlethez, szintén elzárt víztartót jelez: 27 000 mg/l körüli TDS 

és NaClHCO3-os kémiai jelleg volt mérhető. 

Az alapállapot értékelésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a rezervoárokban a korábbi 

fúrásos kutatásokhoz kapcsolódóan a fúrófolyadék veszteségeihez kapcsolódó lokális 

szennyeződésekre számítani lehet. A sikeres szénhidrogén-kutatás után várható termelések 

hatására akár jelentős nyomáscsökkenés is bekövetkezhet. Ezzel ellentétben a szénhidrogén-

kihozatal érdekében végzett vízbesajtolások a rétegenergia helyreállítása során lokálisan akár 

többletnyomással jelentkezhettek. Ugyancsak számolni kell a kútmunkálati folyadékok és más 

szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó technológiai szennyvizeknek a szénhidrogénekkel 

együtt termelt rétegvizekkel együtt történő majdani visszasajtolásának hatásaival is. Ezeknek 

a vízlikvidálásnak is nevezett tevékenységnek az adott rezervoárt érintő minőségi és 

mennyiségi hatásai is lehetnek. 

Amennyiben nem konvencionális szénhidrogének kutatásáról, termeléséről lesz szó, ott 

számolni kell a hidraulikus rétegrepesztések hatásaival is. Itt a tervezésnél figyelemmel kell 

lenni arra, hogy a repesztések sem meglévő tektonikai elemet, sem korábbi kutatások kútjait 

ne érintsen oly módon, hogy azok mentén, vagy mellett, a mélységi fluidum a felsőbb 

rétegekbe kerülhessen. A technológiához használt folyadékok ismételt felszínre kerülése 

esetére a megfelelő védelem tervezésével és kialakításával fel kell készülni. 

A mélyinjektálásokkal, vízlikvidálásokkal és visszasajtolásokkal kapcsolatos vonatkozó 

jogi szabályozás, a 219/2004. (VII. 21.) kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről” 

11. §-a a következő idevágó részeket tartalmazza: 

„11. § (1) Tilos szennyező anyagnak mélyinjektálással történő elhelyezése vagy bármilyen 

módon történő mélybesajtolása, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat. 

(2) A felszín alatti vízbe, földtani közegbe a (3) bekezdés szerinti feltételek teljesülése 

esetén, az olyan természeti okokból más célra tartósan alkalmatlan földtani képződménybe, 

amely a szennyező anyagok – beleértve a szén-dioxidot is – továbbterjedése szempontjából 

zártnak tekinthető szénhidrogén-tároló, a felszín alatti víz minőségromlás minden jelenlegi 

vagy jövőbeni veszélyének kizárásával a 13. § szerint engedélyezhető: 

a) az olyan veszélyes anyagokat nem tartalmazó vizek visszasajtolása, amelyek a 

bányászati kutatáshoz, feltáráshoz, kitermeléshez tartozó tevékenységből 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 tevékenységből származik, és nem tartalmaz az adott tevékenységből 

származótól eltérő anyagot, és 

b) a felszín alatti vizek szennyezésének megelőzése az elérhető legjobb technika 

alkalmazásával történik, és 

c) nem veszélyezteti a környezeti elemek – különösen a felszín alatti vizek – mennyiségi és 

minőségi viszonyait, a környezeti célkitűzések teljesülését, továbbá 

d) az a), b) és c) pontokban foglaltak teljesülése ellenőrzött. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésekben, valamint a 10. §-ban foglalt előírásokból következő 

intézkedéseket bele kell foglalni a külön jogszabály szerinti vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

intézkedési programjába”. 
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Továbbá tekintettel kell lenni arra, hogy: 

13. § (1) Szennyező anyag 

a) elhelyezése, 

b) a földtani közegbe történő közvetlen bevezetése, 

c) a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba 

történő bevezetést is, 

d) a felszín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése 

engedélyköteles tevékenység. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tevékenység engedélyezése nem tartozik más 

hatóság hatáskörébe, akkor a tevékenység engedélyezésére a vízvédelmi hatóság jogosult. 

(...) 

(5) Az engedélyköteles tevékenység folytatójának az (1) bekezdésben szereplő engedély 

megszerzése céljából elővizsgálatot kell végeznie. Ennek keretében vízfolyásba történő 

bevezetés esetén vizsgálni kell a vízfolyás időszakosságát is. 

(6) A hatóság az elővizsgálat eredményeire támaszkodó, e rendelet 4. számú melléklete 

szerinti kérelem alapján dönt az engedély kiadása felől. 

(...) 

(13) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységek engedélyezése során a 10. § (1) bekezdés 

szerinti követelmények vizsgálatának ki kell terjednie a diffúz szennyezőforrásokból 

származó terhelésre is.” 

Mindezek mellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy e jogszabály megszületése előtti 

időkben végzett bányászati tevékenységek esetében a szabályozás nem volt ennyire szigorú, 

így azok esetében előfordulhatnak olyan hatások is, melyek elválasztása az újabb tevé-

kenységektől az újabb bányászatot végző érdeke is. 

A tervezett tevékenységeknél tehát a korábbiak során megismert hatásokkal kell számol-

nunk. A porózus rezervoárokban várható hatások esetében figyelemmel kell lenni arra is, 

hogy előfordulhat jelentős nyomáscsökkenés is, melynek kompakciós következményeként a 

rétegbeli porozitás csökkenhet és így a későbbi, a bányászat felhagyása után esetlegesen 

jelentkező mélytárolási lehetőségek csökkenhetnek. A kompakció esetleges felszíni hatásait a 

későbbiekben vizsgálni szükséges. 

Hangsúlyozni kell, hogy a szénhidrogén-termelések, valamint a kapcsolódó víz-

visszasajtolások és a területet érintő jövőbeli esetleges geotermikus hasznosításokhoz 

kapcsolódó hévíztermelések, geotermikus termelések–visszasajtolások közötti összefüggések 

tisztázása alapvető fontosságú feladat kell, hogy legyen. 

Ez azt jelenti, hogy a konkrét kutatási, termelési helyszínek ismeretében a késő-pannóniai 

korú hévízrezervoárok térségében szükség lesz mind a termelési körzetek lokális, mind a 

kapcsolódó termálvíztest regionális hidrogeológiai értékelésére, a meglévő és várható, vagy 

lehetséges kölcsönhatások modellezésére. A hidrogeológiai vizsgálatok alapján a 

termálvíztestet érintő kedvezőtlen hatások csökkentésére, vagy megelőzésére kidolgozott 

intézkedéseket a 221/2004. (VII. 21.) kormányrendelet értelmében a vonatkozó vízgyűjtő-

gazdálkodási tervbe is be kell majd illeszteni. 

A vizsgálati területet érintő felszín alatti víztestek minőségi szempontból nagyrészt jó 

minősítéssel rendelkeznek. Az sp.2.13.2 jelű víztest minőségi állapota diffúz ammónium-

szennyezés következtében gyenge minősítésű. 

A felszín alatti porózus, valamint porózus termál víztestek mennyiségi állapota egy 

kivétellel (p.2.12.2) jó. Fentiek következtében a tervezett tevékenység során fokozottan 

figyelembe kell venni, hogy a víztestek állapota nem romolhat, illetve a mennyiségi és 

minőségi jó állapotot a VGT célkitűzései alapján 2021-re, de legkésőbb 2027, vagy az utánra 

el kell érni. 
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3.2.2. Hatások a rezervoárok és a felszín között 

A nagy mélységben lévő rezervoárt és a felszínt kutak kötik össze. Ezek egy része, – a 

termelő és a visszasajtoló kutak, – aktív szereplői a szénhidrogén rezervoárok haszno-

sításának. Mások a hasznosítás szempontjából passzív kutak, pl. újonnan létesített megfigyelő 

kutak, tartalék kutak, korábbi kutatások fennmaradt kútjai, pl. meddő CH-kutak. Ezek a kutak 

a létesítésük során, az esetleges rossz kiképzés, vagy utólagos sérülések, meghibásodások 

következtében potenciálisan érinthetik a rezervoár felett lévő vízadó rétegeket, a sérülékeny-, 

valamint a felszín felőli szennyeződéstől egyébként védett ivóvízbázisok vízadóit is. Erre 

vonatkozóan, bizonyos szcenáriók melletti hatásbecslések adhatók a rezervoárban és a felette 

lévő vízadókban lévő hidrogeológiai információk (nyomásszintek, hőmérsékletek, sótartalom, 

gáztartalom és vízkémiai összetétel adatok és hidraulikai paraméterek) alapján. 

A kutatófúrások rossz kiképzése miatt, és/vagy a termelő kutak esetleges meghibásodása 

esetén előfordulhat, hogy a sekélyebb szintben található (termál)víztartókba bejuthat a mé-

lyebb rétegek jelentősen eltérő sótartalmú és szénhidrogén-tartalmú, (vagy más szervesanyag-

tartalmú) nyomelemtartalmú vize. 

A területen és környezetében számos felszíni szennyeződéstől védett és sérülékeny 

üzemelő ivóvízbázis található. A védelmükről szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet a 

felszín felől érkező szennyeződésekkel foglalkozik, a védőterületek kialakítása is erre vo-

natkozik. Azonban a vízbázisok csupán egy része rendelkezik védőidomokkal, ezek, és egyes 

vízbázisoknál jelenleg becsléssel, számítással megállapított védőterületek és védőidomok 

figyelembe vétele különösen fontos az esetleges alsóbb rétegekből érkező szennyeződések 

kivédése érdekében. 

Mennyiségi szempontból fontos vizsgálni, hogy ugyan a területet érintő porózus- és poró-

zus termál víztestek ) mennyiségi állapota jó – a p.2.12.2 (gyenge) kivételével –, állapotuk 

nem romolhat a tevékenységek hatására. A sekély porózus víztestek ugyanakkor gyenge 

mennyiségi állapotúak (sp.2.12.2, sp.2.13.2): vagyis figyelmet kell fordítani a kedvezőtlen 

besorolású víztestek állapotára. Különös figyelmet kell szentelni fentebbiek mellett a porózus 

termálvíztartóra (pt.2.3) melyekből több célra is hasznosítják a hévizet a vizsgálati területen 

és közvetlen környezetében. 

A felhagyás következtében a termelő kutak rossz lezárása, illetve esetleges meghibásodása 

eredményezhet fentebbiekhez hasonló szennyeződést a mélyebb termálvízadó rétegekben. 

A Gyomaendrőd vizsgálati területen elsősorban a korábbi szénhidrogén és más nyersanyag 

(szén, érc) -kutatások és -termelések meglévő, vagy felhagyott kútjai, (főleg a kútpalást menti 

rövidzárakkal, illetve fúrástechnológiai problémák miatt) okozhattak rétegbeli 

szennyeződéseket. 

Az újabb bányászati (feltárási és termelési) tevékenységek megkezdése előtt, a konkrét 

helyszínek körzetében lévő felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotfelmérését 

célszerű előírni. Az ilyen állapotfelmérés egyúttal olyan viszonyítási alapot is jelenthet a 

bányászati tevékenység időtartama és lezárulta után az esetleges káros, vagy jelentéktelen 

változások megítéléséhez. Ehhez a konkrét tevékenységhez legközelebbi, meglévő termelő, 

vagy megfigyelő kutak adatait célszerű felhasználni, esetenként a bányászati tevékenység 

hatásaira nézve jellemző, indikátoralkotók kiegészítő vizsgálatával. 

 

A vízműkutak védőövezetével kapcsolatos előírások 

A koncessziós tevékenység során különösen nagy figyelmet kell fordítani az üzemelő 

vízbázisokra települt vízműkutak védőövezetében, védőidomában történő munkálatokra. A 

területen 5 db, 5 km-es környezetében további 8 db közcélú üzemelő illetve tartalék ivóvíz-

bázis található, melyeken felül további 1 egyéb célú vízbázis található a vizsgálati területen. A 
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13 vízbázis nem sérülékeny, azonban 3 vízbázis vizsgálatok hiányában bizonytalan sérülé-

kenységű. Sérülékenység hiányában nem történt vízbázis védőterület meghatározás, védőidom 

kijelölése azonban szükséges. 

Veszélyeztetettségi vizsgálatot nem végeztek a nem sérülékeny vízbázisokra, azonban a 

bizonytalan sérülékenységű vízbázisokra igen, az érintett vízbázisok esetén jelentős veszély áll 

fenn. Ennek oka nagyrészt a területhasználatból (belterületi és mezőgazdasági területek 

aránya >75%) következik. Ezen felül a területen és az 5 km-es környezetben 1+1 gyógyvízkút 

(Gyomaendrőd, Mezőberény) található. 

A védőövezet kialakítására vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet 

3. § (3) bekezdése tartalmazza, míg a vízkivételi mű és a vízkészlet szennyeződésektől és 

rongálástól való közvetlen védelmére vonatkozó előírásokat a rendelet 3. § (1) bekezdése 

fogalmazza meg. A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásokat a 

kormányrendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. E szerint a bányászat felszín alatti vízbázisok 

hidrológiai „A” védőövezetén új létesítménynél, tevékenységnél tilos, meglévőnél 

környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően 

megengedhető, „B” védőövezeten minden esetben környezeti hatásvizsgálat vagy környe-

zetvédelmi felülvizsgálat, ill. ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől 

függően engedélyezhető. Ez utóbbi vonatkozik a vízbázisok „A” és „B” védőövezetein a 

fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenységre. Fúrás vagy új kút létesítése a 

felszíni és felszín alatti vízbázisok belső és külső védőövezetében tilos. 

 

3.2.3. Hatások a felszínen 

A felszínre érkező földgázt, illetve kőolajat csővezetéken vezetik el. Normál „üzemmód”-

ban nem kell más hatással számolni a környezetben, mint ami a termelő létesítmények és 

kiszolgáló berendezések építéséhez kapcsolódik. Az esetleges meghibásodásokra fel lehet, és 

fel is kell, készülni. A felszíni vízfolyásba jutó szénhidrogének, és/vagy szénhidrogén-tartal-

mú, jelentős oldottanyag-tartalmú, esetenként toxikus vizek szintén problémát okozhatnak. 

Arra az eseményre, amelyet a Gyomaendrőd térségi hasznosítás esetében az említett 

kedvezőtlen összetételű vizek normál üzemtől eltérő, rövidebb idejű felszínre jutása jelent, 

célszerű ideiglenes felszíni tárolót, (vésztárolót) elhelyezni, majd szükség szerint az ott lévő 

víz kezeléséről gondoskodni. 

A felszíni és felszín alatti vizeket veszélyeztető hatók közül ki kell emelni a fúrásos, 

kútkiképzési, kútkarbantartási és kútjavítási munkálatoknál jelentkező zömében folyékony 

hulladékokat. Ezek kezelését a Bányatörvényben előírt „Műszaki Üzemi Terv”-ek megfe-

lelően tartalmazni fogják. Itt most arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a kutatás koncepcióját a 

következő megfontolások alapján kell kialakítani: 

Ha van a konkrét területen védendő elem, akkor a kutatólétesítményeket a lehető leg-

távolabb kell kialakítani. 

Ha lefolyásirányban közvetlenül érintett, védendő felszín vizes, vagy felszín alatti vizes 

élőhely, vagy objektum (pl. fürdőhely) található, akkor annak figyelembevételével kell 

kialakítani a megfelelő megelőző, vagy haváriatervet és létesíteni a megfelelő vésztározót, 

kezelőműveket. 

Figyelemmel kell lenni a vizsgálati területen és környezetében felszín alatti víztől függő 

ökoszisztémákra (FAVÖKO), melyek mindegyike különböző céllal természetvédelem alá 

helyezett területen található. 

A felhagyás után a kutak nem megfelelő lezárása eredményezhet a fentiekben leírt 

szennyezést a felszínen, illetve a felszíni vízfolyásokban, mely viszont a megfelelő előírások 

betartásával kiküszöbölhető. 
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Különösen érzékeny ökoszisztémák közeli alvízi elhelyezkedése esetén a tervezett 

kutatófúrás, vagy termelőkút, vagy más hasznosítás áthelyezésére is szükség lehet. Ugyanez a 

helyzet, ha a rezervoár felszíni kiszolgáló egységei ivóvízbázis közelében helyezkednek el, ez 

esetben a 123/1997. (vízbázisvédelmi) kormányrendeletnek megfelelően kell eljárni a léte-

sítést megelőzően. 

 

3.2.3. Országhatáron átnyúló hatások 

A terület nem érintkezik országhatárral, de a vizsgálati területet érintő Körös-Maros köze 

porózus és sekély porózus víztestek (p.2.13.2, sp.2.13.2) az ICPDR Duna–vízgyűjtő szinten 

kiemelt Maros/Mures (5) víztest aggregátum részei. A sekély porózus és porózus víztestek 

ICPDR Tisza szinten kiemelt területek. A határvízi bizottságok egyezményeiben a kétoldali 

monitoring pontok szerepelnek. Továbbá figyelembe kell venni, hogy az összes érintett víztest 

Romániával határ menti víztestek is egyben. 

 

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

tiltás alá eső bányászati technológiák felsorolása 

Nincs tudomásunk általános tiltás alá eső bányászati technológiáról. Egyedi esetek 

előfordulhatnak, melyeket szakhatóságok írnak elő (természetvédelmi területen, erdőben 

geofizikai mérés esetén vibrációs jelgerjesztés, fúrólyukas robbantás tiltása). 
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3.4. 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 védelméről egyik alapelve rögzíti, hogy „a 

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

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

intézkedések során figyelembe kell venni.” A bányászati kutató és kitermelő tevékenységek 

következtében védett, értékes és ritka fajok egyedei sérülhetnek, tűnhetnek el, illetve értékes 

élőhelyek alakulhatnak át vagy szűnhetnek meg teljesen. A nemzeti parkok területét – a 

nemzetközi előírásokkal összhangban a miniszter által meghatározott elvek szerint (134/2013. 

(XII. 29.) VM rendelet) – természeti övezetbe, természetkímélő hasznosítás övezetébe és 

szolgáltató övezetbe kell besorolni (2013. évi CCL. törvény 25. §). Az egyes övezetekben 

eltérő szintű korlátozások érvényesek. Ezt az övezeti besorolást a nemzeti parkok többsége 

2017-ig még nem véglegesítette. A 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet, az európai közösségi 

jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, kimondja, hogy terv vagy beruházás 

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

alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. 

A bányászati tevékenységek kedvezőtlen hatással lehetnek a biológiai sokféleségre. 

Ezekkel a hatásokkal szemben egy természetvédelmi szempontból értékes terület 

érzékenyebb, mint egy már leromlott állapotú terület. A tevékenységek tervezésekor különös 

figyelmet kell fordítani az érintett területen előforduló 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 jelölő fajok és élőhelyek 

védett, illetve Natura 2000 területeken kívül eső előfordulásaira is. Ritka és veszélyeztetett 

fajok esetében akár kisebb vagy időszakos zavaró hatásoknak is komoly következményei 

lehetnek állományaik hosszú távú fennmaradása szempontjából. Mindemellett az adott 

bányakoncessziós területen „ex lege” védett értékek (lápok, kunhalmok, földvárak), illetve 

védelem alatt nem álló egyedi tájértékek is előfordulhatnak, amelyeket kiemelten kell kezelni 

a várható hatások becslése során. A tervezési területen található védett területek és értékek 

elhelyezkedését a 75. ábra mutatja. 
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75. ábra. Gyomaendrőd vizsgálati terület védett területei és „ex lege” védett értékei  

Bármilyen kedvezőtlen hatás megállapításakor bizonyos közérdekhez fűződő tervek vagy 

beruházások esetében lehet engedélyt kiadni, de a beruházást úgy kell megvalósítani, hogy az 

a lehető legkisebb kedvezőtlen hatással járjon, mivel a természet védelme társadalmi 

közérdek az Alaptörvény szerint is. 

A természetvédelem közérdek, amely az országos jelentőségű védett és fokozottan védett 

természeti területekre, az ezekkel részben átfedő Natura 2000 területekre, valamint a védett 

területeken kívül előforduló védett növény- és állatfajokra egyaránt vonatkozik. Az 

Alaptörvény P) cikk (1) bekezdése értelmében a természeti erőforrások, különösen a 

termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és 

állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek 

védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése nem csak az állam, 

hanem minden állampolgár kötelessége is. Ugyancsak az Alaptörvény rendelkezik arról a 38. 

cikk (1) bekezdésében, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. 

A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös 

szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, különös tekintettel a jövő 

nemzedékek szükségleteire. 

Az európai uniós természetvédelmi kötelezettségeink teljesítése során a Natura 2000 

szabályozás alá tartozó élőhelyek, illetve növény- és állatfajok megőrzése az EU 

természetvédelmi jogszabályainak betartása oldaláról is közérdek. Az EU által létrehozott 

természetvédelmi hálózat – a Natura 2000 – alá eső fajok és élőhelyek megőrzése, 

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 

közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen és azonnali 

kártalanítás mellett lehet. A 2007. évi CXXIII. törvény is a természetvédelmet, mint 

közérdeket egyértelműen nevesíti. 
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Gyomaendrőd vizsgálati 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 jelgerjesztő gépjárművek közlekedése, 

illetve a kutatás során történő taposás talajtömörítő hatása az érintett élőhelyek zavarásra 

érzékenyebb növényfajainak – köztük több védett növényfaj egyedeinek – a pusztulását, 

károsodását idézheti elő. Mindez, a szóban forgó fajok állományainak visszaszorulását, 

eltűnését okozhatja az adott területről. Az emberi zavarás növekedése egyben a zavaró 

hatásokat jól tűrő gyomfajok betörését és elterjedését indukálja a természetes vegetációban. A 

természetes vegetáció nem kívánatos fajösszetételbeli és szerkezetbeli változása, degra-

dálódása károsan hat az élőhelyek 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 

elő a védett természeti területek állapotában és ellentétesek a Tvt. 31. §-ával („Tilos a védett 

természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen 

megváltoztatni.”), 35. § (1) bekezdés b) pontjával („gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, 

életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így 

többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről;”), és a 42. § (1) és (2) bekezdé-

sével („Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, 

károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása. Gondoskodni kell a védett növény- és 

állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a 

talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”). A bányászati tevékenység emellett a védett 

állatfajok szaporodásának és más élettevékenységeinek megzavarásával járhat, amely 

ellentétes a Tvt. 43. § (1) bekezdésével („Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, káro-

sítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, 

lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.”). 

A tervezett munkálatokat (beleértve az előkészítést, az építményt kiszolgáló egyéb 

infrastrukturális munkálatokat, az üzemeltetést és a rehabilitációt is) a vadon élő élővilág, a 

természetes és természetközeli állapotú élőhelyek legnagyobb kíméletével kell elvégezni. A 

kutatás során érintett valamennyi természetközeli állapotú területet kímélni kell, rajtuk 

anyagnyerő vagy depónia és bármilyen eszköz számára tárolóhely nem alakítható ki. 

Szeizmikus jelgerjesztés kizárólag védett természeti területeken kívül végezhető. 

Védett természeti területeken – jelen esetben a a Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság 

fennhatósága alá tartozó természeti területeken és a törvény erejénél fogva védett országos 

jelentőségű védett természeti területeken (ex lege) –, valamint az EU által létrehozott 

természetvédelmi hálózatban, a Natura 2000 területeken az év egyetlen részében sem 

mozoghatnak kutatást kiszolgáló és mérő járművek. Az érintett területeken kizárólag gyalogos 

közlekedés, és emberi erővel, a talajfelszín bolygatása nélkül megoldott mérőeszköz (geofon) 

telepítés valósítható meg.  

Védett növényfaj egyedeinek, valamint egyes felszínformák megőrzésében érintett 

területeken a kutatás során az év egyetlen részében sem mozoghatnak kutatást kiszolgáló és 

mérő járművek. Az érintett területeken kizárólag gyalogos közlekedés, és emberi erővel, a 

talajfelszín bolygatása nélkül megoldott mérőeszköz (geofon) telepítés valósítható meg.  

Fokozottan védett madárfaj fészkelőhelyeként számon tartott terület esetén – a fészkelési 

időszakban – a gyalogos közlekedés sem megengedett, a fészkelés zavartalanságának 

biztosítása érdekében. A korlátozási időszakokról és a fokozottan védett fajok fészkelése által 

érintett területekről előre egyeztetni kell az illetékes nemzeti park igazgatósággal! 

A természeti területnek jelölt területeken tervezett kutatási tevékenység a vegetációs 

időszakon kívül (november 1-től 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 köz-
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lekedni. A mélyfúrás és kútkiképzés kialakításához kötődő munkafolyamatok megvalósítása, 

a felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelmének kiemelt figyelembevételével 

kell, hogy történjen. A tervezett kivitelezési munkálatok során (pl. nyomvonalas 

vezetékfektetés, beleértve a kivitelezést megelőző esetleges régészeti feltárást is) a természeti 

értékek védelme, a kivitelezés zavartalan megvalósítása érdekében – ferde rézsűs munkaárkok 

kialakításával, partfalak hálós takarásával vagy a munkálatok következtében keletkező 

partfalak egy-két napon belüli megszüntetésével – meg kell előzni 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 követően azonnal értesíteni kell a 

területileg illetékes 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 megelőző 

esetleges régészeti feltárást is) a nyitott munkaárkok csapdaként működnek egyes ízeltlábú, 

kétéltű- és hüllőfajok, sőt, egyes emlősök számára is. A munkaárkokból történő folyamatos – 

legalább háromnaponta történő – mentésükről és a kivitelezés által érintett területtől számított 

legalább 100 méterre, természetközeli állapotú élőhelyen történő elhelyezésükről gondos-

kodni kell (a munkaárkok betemetését közvetlenül megelőzően is). A kutatás tervezése során, 

a terepi munkálatok pontos tervezése és kivitelezése előtt – a tervezett munkálatok további 

pontosítása és egyeztetése érdekében – fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes 

nemzeti park igazgatósággal.  

Beépítésre, kútfúrásra, telephely vagy ideiglenes logisztikai állomás létesítésére, a 

természetes vagy természetközeli állapotú, „zöld” területek helyett, a barnamezős, leromlott 

területeket kell előnyben részesíteni. A természetközeli gyepeket, erdőket, cserjéseket meg 

kell őrizni, minél több élőhelyet, zöldfelületet meghagyva az élővilág, valamint a környező 

települések élhetősége érdekében egyaránt. 

A koncesszióba adás egyik alapfeltétele, hogy a védett területre vonatkozó megkötéseket a 

koncessziós tevékenység időtartama alatt módosítani kell (a különleges madárvédelmi 

területek 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 314/2005. (XII. 25.), a 

környezetvédelmi hatásvizsgálatról és egységes környezethasználati engedélyezésről szóló 

kormányrendeletben foglalt tevékenységekkel kell összevetni. Amennyiben valamely 

munkafázist a rendelet 1–3 sz. mellékleteiben nevesítenek, akkor a tevékenységre vonatkozó 

engedélyezési eljárások előtt az 1. § (3) bekezdés szerinti engedély beszerzése szükséges. A 

Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó terület igénybevétele esetében az Országos 

Területrendezési Tervről szóló, 2003. évi XXVI. törvény előírásait kell figyelembe venni. A 

törvény 3/5. sz. melléklete alapján országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetbe sorolt 

térségben a koncessziós tevékenységet a kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet 

csak végezni. 

A Natura 2000 területek esetében a 275/2004. (X. 8.) kormányrendelet 10. § (1) és (2) 

bekezdései a 14. és 15. mellékletnek megfelelő hatásbecslési dokumentáció elkészítését írják 

elő, amit a kivitelező köteles megcsinálni vagy csináltatni, ennek alapján az illetékes 

kormányhivatal véleményezi és jóváhagyja vagy elutasítja a hatásbecslést, majd a hatóság 

dönt a fejlesztési elképzelésekről. Ha a tevékenység károsan befolyásolhatja kiemelt 

közösségi jelentőségű faj populációt vagy azok élőhelyét, sem kutatás, sem kitermelés nem 

folytatható az adott területen. 

Figyelmet kell fordítani a 92/43/EGK Irányelv 6. cikk 3) bekezdésében megfogalmazott, 

felhalmozódó, összeadódó hatások elleni védekezésre is. Így például a talajfelszín növény-
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borításának sérülése elősegíti a gyomfajok, valamint az idegenhonos inváziós növényfajok 

(pl. ürömlevelű parlagfű, bálványfa, selyemkóró, siskanád, gyalogakác, keskenylevelű 

ezüstfa, japán keserűfű) megjelenését és terjedését. Ezzel az eredeti közösségek összetétele és 

szerkezete megváltozik, a fajgazdagság rendszerint csökken. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16. § (2) pontja értelmében a 

tevékenységet a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág 

maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai 

sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Kutatási tevékenység csak a már 

meglévő földutakon végezhető, stabilizált, illetve szilárd burkolatú út nem létesíthető. Nem 

megfelelő talajviszonyok esetében olyan kutatási módszert kell választani, amely nem jár a 

terület állapotának, jellegének megváltoztatásával, nem okozza a védett vagy jelölő fajok és 

élőhelyek zavarását vagy károsodását, illetve nem ellentétes a Natura 2000 terület 

kijelölésének céljaival. A tevékenység helyszínén vizsgálni kell a nyomvonalas létesítmények 

elhelyezkedését, és meg kell határozni a védőtávolságokat, amelyeken belül a tevékenység 

nem folytatható. A tervezéskor figyelembe kell venni továbbá a vízgazdálkodásról szóló 

1995/LVII. és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995/LIII. törvények 

előírásait is. Javasoljuk az engedélyezési eljárás során a vállalkozóval, a természetvédelmi 

hatósággal, az illetékes nemzeti park igazgatóság szakembereivel és a Magyar Bányászati és 

Földtani Szolgálat kijelölt szakértőivel a közös terepbejárással egybekötött egyeztetést. 

Amennyiben szénhidrogén-kutakat terveznek fúrni, a felszíni vegetációban és állatvilágban 

okozható kárt gondos tervezéssel mérsékelni lehet. A szénhidrogénekkel szennyezett víz vagy 

a mélyebb rétegekből felszínre került nagy sótartalmú víz nem érheti a környező élőhelyeket. 

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 élőhelyet vagy szántót igénybe venni. A kutakat megközelítő utak nyomvonala 

élőhelyeket választhat el. Ha nem szilárd burkolatú az út, száraz időben jelentős kiporzásos 

légszennyezéssel is kell számolni, nagy tehergépjárművel történő közlekedés esetén.  

A kutak helyének rekultivációja az eredeti, deponált humuszréteg visszaterítése után 

lehetővé teszi az eredeti vegetáció visszatelepedését, amit természetvédelmi célú magvetéssel 

elő lehet segíteni. Az eredeti vegetáció legalább részleges helyreállításának ökológiai értéke is 

jelentős.  

A közösségi jelentőségű Natura 2000 területekre vonatkozó uniós jogszabályokat is 

figyelembe kell venni a kutatás, fúrás és a később tervezett szénhidrogén-kitermeléshez 

köthető tájátalakítás során is. Natura 2000 hatásbecslés szükséges ott, ahol a kutatás, a fúrás 

és a szénhidrogén-kitermelés esetén, a tevékenységek várhatóan hatással lesznek a jelölő 

élőhelyek vagy a jelölő fajok állományaira. 

A Nemzeti Ökológiai Hálózatba tartozó területek is megtalálhatók a térségben, ezeket 

(ökológiai folyosó, magterület és puffer terület) szintén meg kell őrizni. 

Mivel a természet védelme és a termőföld védelme is közérdek, Gyomaendrőd környékén 

a gyepterületeket, valamint a szántóföldeket is a lehető legnagyobb területen meg kell tartani. 

Jelentős termőföldvesztést okozhat például, ha nagyobb területeken termelik le vagy 

szennyezik el a termőtalajt a kutatás, fúrás vagy a szénhidrogén kitermelése során. A termő-

föld nem helyettesíthető, ezért esetleges átminősítéséről, mezőgazdasági helyett gazdasági 

célú hasznosításáról csak a hosszú távú szempontokat is felelősen mérlegelve szabad döntést 

hozni. 

A hazánkra is kötelező EU Víz Keretirányelv szerint vizeinket a jelenleginél jobb 

ökológiai állapotba kell hozni. Vízfolyások esetében a folyamatos vízparti növényzetborítás, 

erdősáv vagy legalább gyep megfoghatja a diffúz szennyezést. A kutatási tevékenységet a 

csatornáktól, kisebb és nagyobb vízfolyásoktól megfelelő távolságra kell végezni, védősávot 
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hagyva vagy kialakítva a kutatási területek és a felszíni vízfolyások között. A kisvízfolyások 

kis vízhozamuk és változó vízjárásuk miatt igen sérülékenyek, így meg akadályozni, hogy 

azokba szennyezőanyagok kerüljenek. Ezek a vízfolyások kis vízhozamuk miatt nem tudják a 

szennyezőanyagokat kellően felhígítani, így szennyeződésük jelentős következményekkel 

járhat élővilágukra (pl. növény- és állatfajok kipusztulása). Az állóvizek esetében, szennye-

ződésük elkerülése érdekében, ugyancsak szükséges megfelelő védősávról gondoskodni. 

A tervezett munkálatok nem csupán potenciális szennyezőforrások, hanem a felszín 

bolygatásával a táj arculatát is jelentősen megváltoztathatják. A nehézgépek felszaggatják a 

talajt (kivéve, ha rendkívül száraz időszakban vagy komoly fagyban dolgoznának a terepen). 

A bolygatott térszíneken nagy valószínűséggel igen rövid idő alatt megindul a gyomosodás, 

illetve idegenhonos inváziós növényfajok jelennek meg (pl. ürömlevelű parlagfű, selyemkóró, 

kései meggy, keskenylevelű ezüstfa), amelyek az őshonos fajok konkurensei, és azokat 

kiszoríthatják. Ezeket a növényfajokat rendkívül nehéz kiirtani, mind mechanikusan 

(szárzúzással, kaszálással), mind pedig vegyszeres kezeléssel (gyomirtó szerekkel).  

A tájképi elemek bolygatása csökkenti az idegenforgalom, a helyi értékek bemutatásának 

esélyét, a falusi turizmus lehetőségeit is.  

A bányászati tevékenység során természetvédelmi és tájvédelmi szempontból elsősorban 

az alábbi kedvezőtlen hatásokkal, veszélyeztető tényezőkkel és kell számolni:  

— vonalas létesítmények és új közüzemi vonalas berendezések megjelenése; 

— emberi jelenlét és zavarás; 

— környezetszennyezés, -terhelés (zaj-, por-, rezgésszennyezés, pontszerű és diffúz 

fényszennyezés, levegő-, talaj- és vízszennyezés, vízminőség romlás); 

— hidrológiai viszonyok módosítása; 

— élőhelyek átalakulása, feldarabolódása, zavarása, károsodása, megszűnése; 

— szukcessziós folyamatokba történő beavatkozás; 

— fajok egyedeinek zavarása, zavarás miatti elvándorlása vagy közvetlen pusztulása;  

— élőlényközösségek 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 – eltérőek lehetnek, több-

ségük azonban kedvezőtlen, lassan visszafordítható vagy visszafordíthatatlan. A bányászat 

okozta környezeti és természeti hatások nagysága és fajtája függ a következő tényezőktől: 

— a kutatás módja; 

— az alkalmazott kitermelési technológia, a kitermelés időtartalma; a bányászott nyers-

anyag minősége; 

— a feldolgozási, szállítási technológia; 

— a zagytározók, derítők kialakítása; 

— a kapcsolódó infrastruktúra megjelenése (kiszolgáló létesítmények, bekötőutak, táro-

lók); 

— különböző munkafázisok, tevékenységek (kutatás, fúrás, kitermelés, lezárás, szüne-

teltetés); 

— 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 előtt 
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kell tartani, hogy az egyes hatások összeadódnak és egymásra is hatással vannak (pl. adott 

élőhely átalakítása maga után vonja életközösségének megváltozását is). 

Minden egyes kitermelő projekt estében gondoskodni kell arról, hogy az ne okozzon kárt 

azokon a területeken, amelyeken jelentős természeti érték vagy értékek jelenlétével lehet 

számolni.  

A kutatási, tervezési fázisban védett, értékes területek esetében, a kedvezőtlen hatások 

mérséklése érdekében, javasolt az alábbi szempontokat figyelembe venni (CSŐSZI et al. 

2014): 

— ha a területen előforduló természeti értékek indokolttá teszik, kutatást csak a vegetációs 

időszakon kívül javasolt engedélyezni; 

— szikes felszíneken a felvonulást, a fúrásos és a geofizikai–geokémiai kutatásokat száraz 

vagy fagyos időben javasolt végezni; 

— felvonulást és szállítást lehetőleg a már meglévő utakon kell lebonyolítani; 

— a mintavételezés kitűzését a növényzet lehető legkisebb sérelmével kell megoldani.  

— a szennyezett vizet tároló medencéket a kutatás befejezése után vissza kell temetni, 

felületüket el kell egyengetni; 

— kutató, kitermelő helyeket úgy javasolt kijelölni, hogy a fúrási helyszínt megközelítő, 

rávezető út természeti, táji érték veszélyeztetése nélkül kialakítható legyen, lehetőleg a 

már meglévő utak felhasználásával;  

— tervezett bányatelek lehetőleg 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 védőterületét és 

egyedi tájértéket (Tvt. 6. § [2], 20. § [1]); 

— a kutatási terület lehetőleg 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 élőhelyek 

veszélyeztetettségét; 

— a kutatás során a természetes vízjárású vízfolyások és csatornák mentén érdemes 

védőszegélyt kialakítani. 

Havária esetén, megfelelően összeállított haváriaterv segítségével elkerülhetők vagy 

idejében és helyben felszámolhatók azok a szennyeződések, amelyek felszíni vízfolyásokat, 

illetve más felszíni környezeti elemeket, ezáltal védett élőhelyeket is terhelhetnek. 

 

3.4.2. Országhatáron átnyúló hatások 

A Gyomaendrőd vizsgálati terület szénhidrogén hasznosítása során a felszín alatti és 

felszíni vizekre gyakorolt várható hatásokat áttekintettük. Jelentősebb hatások várhatók a 

rezervoároknál, különösen, ha azok regionális áramlásokkal jellemzett termálvíztestekhez 

tartoznak/kapcsolódnak. A rezervoárok és a felszín közötti térrészre vonatkozóan jelentős 

hatással nem kell számolni. A felszíni vizekre, ökoszisztémákra gyakorolt kedvezőtlen 

hatások a szénhidrogén-kutatáshoz és -termeléshez tartozó objektumok helyének pontos 

ismeretében megelőzhetők. 

A mélységi regionális hatások kockázatai alapos hatásvizsgálatok, regionális értékelések és 

modellezések segítségével elkerülhetők. Célszerű ezen hatásvizsgálatokat először a konkrét 

termelő objektum helyszínének kijelölése, majd a kutatás fúrásos szakaszának eredményei 

alapján is elvégezni, a további fázisok végleges engedélyezése előtt. 

A tervezés során kizárólag olyan tevékenységek engedélyezhetők, melyek figyelembe veszik 

a Vízgyűjtő-gazdálkodási Tervben megfogalmazott és kapcsolódó intézkedéseket, valamint az 
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EU Víz Keretirányelvben és a kapcsolódó hazai jogszabályokban megfogalmazott környezeti 

célkitűzéseknek maradéktalanul megfelelnek: a felszíni és felszín alatti víztestek, valamint a 

védett területek mennyiségi és minőségi állapotát nem rontják, a meglévő jó állapotot 

fenntartják. A tevékenységek tervezése során figyelembe kell venni a VGT-ben megfogal-

mazott célkitűzésekhez kapcsolódó intézkedéseket is. 
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II. Tiltások és korlátozások az érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálat, valamint az illetékes hatóságok válaszai alapján 

 

Az MBFSZ (az MBFH és MFGI jogutódja) a 103/2011 (VI. 29.) kormányrendelet 3. § (1) 

pontja alapján az OVF és HOI intézményekkel együttműködve elkészítette a kormányrendelet 

2. melléklete szerint előírt feltételeknek megfelelő érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatot 

Gyomaendrőd szénhidrogén vizsgálati területre. 

A tanulmányt, annak szakmai lektorálása után az MBFSZ a kormányrendelet 4. § (1) 

bekezdése alapján az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási szerveknek véleménye-

zésre és azok előírt adatszolgáltatása céljából megküldte. A beérkezett válaszokkal kapcso-

latban az Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak véleményeltérése nincs, így a 4. § (7) 

bekezdésében előírt egyeztetésre nincs szükség. 

 
47. táblázat. A jogszabály által megállapított határidőig  

beérkezett hatósági válaszok 

Címzett Válasz 

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 

Főosztály 
+ 

Innovációs és Technológiai Minisztérium + 

Honvédelmi Minisztérium + 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. + 

Békés Megyei Kormányhivatal  + 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási 

Hivatal 
+ 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság + 

Csárdaszállás – 

Dévaványa + 

Gyomaendrőd – 

Körösladány + 

Köröstarcsa + 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Békés Megyei Kor-

mányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztálya és a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Békés Megyei 

Igazgatóság észrevételei alapján a tanulmányt javítottuk, illetve kiegészítettük. A továbbiak-

ban ismertetjük Gyomaendrőd területre az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat, valamint a 

közreműködő közigazgatási szervek válaszai alapján megállapítható tiltásokat és korláto-

zásokat. Összefoglalónkban az egyes levelek tömörített, az alábbi elv alapján rendezett 

kivonatát közöljük: 

Az áttekinthetőség érdekében az anyagot a kormányrendelet 1. § (2) bekezdésében megha-

tározott tematikus sorrendet követve alegységekre bontjuk. Ezek első szakaszában a tanul-

mánynak a témakörre vonatkozó megállapításaira utalunk, a második szakaszban a szak-

hatóságoknak az adott szakterületre vonatkozó megállapításait, a harmadik szakaszban pedig 

az illető tárgyban közreműködő szakhatóságok listáját közöljük. 

A levelek eredeti példánya a mellékletekkel együtt az MBFSZ Irattárában tekinthető meg. 

1. Környezet-, táj- és természetvédelem 
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A vizsgálati terület természetvédelmi oltalom alatt álló térségeivel a tanulmány 1.1.4. alfe-

jezete foglalkozik. Megállapítja, hogy a vizsgálati területen természetvédelmi terület található, 

viszonylag kis kiterjedésben. Nagyobb területet ölelnek fel a Natura 2000-es védelem alatt 

álló területek kiemelt jelentőségű természetvédelmi területei. Legnagyobb kiterjedésben a 

Nemzeti Ökológiai Hálózat elemei közül számottevő az ökológiai folyosó található, meg, míg 

a pufferterület általi fedettség csekély. 

A különféle szintű védettséget élvező területek esetében bármilyen tevékenység — 

amennyiben összeegyeztethető a természetvédelmi célokkal — csak a jogszabályokban 

rögzített feltételek betartásával, folyamatos ellenőrzés mellett végezhető. 

A tanulmány 3.1.1.–3.1.8. alfejezetei rövid áttekintést adnak a felszíni környezeti elemek 

várható terheléséről, egyes környezeti elemnél kitérve a legalapvetőbb szabályozási elvekre 

is. 

A környezet-, táj- és természetvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell 

figyelembe venni: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői 

Osztálya az alábbi véleményt adja 

— Természet- és tájvédelmi szempontból: 

— A vizsgált területen Nemzeti Ökológiai Hálózat, országos jelentőségű védett természeti 

területek, „ex lege” védett területek és Natura 2000 területek találhatóak. 

Országos jelentőségű védett természeti területek: 

– Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság Körös-ártér területegysége 

– „ex lege” kunhalmok (7 db) 

Natura 2000 területek: 

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 

275/2004. (X. 8.) kormányrendelet (a továbbiakban: Natura 2000 rendelet), illetve az 

európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett 

földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján lettek kihirdetve. 

Jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek: 

– Hármas-Körös (kód: HUKM 20017) 

– Sebes-Körös (kód: HUKM 20016) 

– Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (kód: HUKM 20012) 

— Jelen tanulmány – a koncesszióra javasolt terület nagy mérete miatt – nem vizsgálja a 

kitermelésre kialakítandó végleges telephelyeket, így a védett természeti területekre, 

illetve védett természeti értékekre vonatkozó hatások vizsgálatát is mellőzi. A fő irány a 

lehetséges problémák felvázolása, elemzése a tervezett tevékenységekhez kapcsolódó 

jogszabályok ismertetésével. 

— A dokumentáció helyesen felsorolja a védett természeti területekre vonatkozó jogsza-

bályok – a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; Natura 2000 rendelet – 

megnevezését és hivatkozott jogszabályi rendelkezéseket, továbbá körültekintően 

megjegyzi, hogy a koncessziós tevékenység minden munkafázisát vizsgálni kell és 

össze kell vetni a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati enge-

délyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) kormányrendeletben foglalt tevé-

kenységekkel. 

— A természetvédelmi hatások megállapítása jelen dokumentáció alapján nem lehetséges, 

az I fokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság minden esetben, az ügyre 

vonatkozó pontos információk (pl.: a kutatási, a feltárási, a bányanyitási vagy a 
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kitermelési mód, a feldolgozási technológia, infrastruktúra stb. ismeretében) birtokában 

határozza meg a tevékenységre vonatkozó feltételeit. 

— A védett természeti helyek és értékek megóvása érdekében általános természetvédelmi 

elv, hogy országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen 

felszíni építmény létesítése, bányászati tevékenység végzése nem megengedett, továbbá 

javasoljuk, hogy minden koncessziós tevékenység végzésének a helyét – lehetőség 

szerint – mezőgazdasági művelés alatti ingatlanokra tervezzék. 

— A közlekedés, a kiszolgáló- és kútfúró berendezés helyszínre szállítása az ingatlan-

nyilvántartás szerinti utakon, csekély természeti értékű degradált területeken történjen, 

illetve a gyep, erdő, nádas művelési ágú ingatlanok gépparknak, felvonulási, raktározási 

és deponálási célra ne legyenek tervezve. 

— A vizsgálati tanulmány 3.4. pontja, „A bányászati tevékenység értékelése a védett 

természeti és Natura 2000 területekre vonatkozóan a várható állapotváltozások 

megadása, a várható regionális vagy országhatáron átnyúló hatások” című fejezete teljes 

körű, átfogóan taglalja a koncessziós tevékenység lehetséges munkafázisainak eset-

legesen felmerülő veszélyeztető tényezőit. 

— Levegőtisztaság-védelmi szempontból: 

— A megküldött vizsgálati tanulmányban bemutatásra került – a légszennyezettségi 

agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet alapján – a 

terület levegőtisztaság-védelmi zóna szerinti besorolása szennyező anyagonkénti 

bontásban. Továbbá bemutatták a kutatás, kitermelés során jellemző szálló és ülepedő 

por terhelésének levegőtisztaságra gyakorolt hatását.  

— A tanulmányban leírtak levegőtisztaság-védelmi szempontból a levegő védelméről 

szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendeletben leírtaknak megfelel. 

— Megállapította, hogy a tervezett koncessziós tevékenység levegőtisztaság-védelmi 

szakkérdések szempontjából a környezetre várhatóan nem gyakorol olyan káros hatást, 

amely a hatályos jogszabályokban meghatározott mértéket meghaladná, ezért levegő-

tisztaság-védelmi szempontból javasolja a dokumentáció elfogadását. 

— Földtani közeg védelme szempontjából: 

— A megküldött vizsgálati tanulmány földtani közeg védelme szempontjából megfelel a 

jogszabályi követelményeknek. A dokumentáció részletesen tartalmazza azon intézke-

déseket, melyeket szükséges elvégezni annak érdekében, hogy a földtani közeg ne 

szennyeződjön. 

 

Az alábbi válaszadók kijelentik, hogy a koncessziós tevékenység igazgatási területükön 

nem érint helyi természetvédelmi oltalom, ill. helyi védettség alatt álló területet: 

 

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

Körösladány Város Jegyzője és 

a Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal. 

 

A 103/2011. (VI. 29.) kormányrendelet 1. § (2) pontjában nem tesz külön említést az erdő-

gazdálkodással kapcsolatos kérdésekről, ezért az erdők védelmét a természetvédelemmel 

összefüggően, ebben az alfejezetben tárgyaljuk. Az erdőgazdálkodással kapcsolatos, alapvető 

irányelvekkel a 3.1.8. alfejezet foglalkozik. A szakterületről érkezett hatósági vélemény: 

A Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Agrárügyi 

Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály az alábbi adatszolgáltatást és véleményezést adja: 

— A megkeresés és annak mellékletét képező „Gyomaendrőd szénhidrogén koncesszióra 

javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati tanulmánya”, valamint 

az Országos Erdőállomány Adattár (továbbiakban: Adattár) alapján megállapította, hogy a 
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Hatóságunk illetékességi területén 1099,48 ha erdő található a vizsgált területen. Ebből 

elsődleges rendeltetésük szerint védelmi rendeltetésű: 625,16 ha, gazdasági rendeltetésű: 

329,06 ha, közjóléti rendeltetésű erdő (parkerdő, kísérleti) 8,41 ha, erdőgazdálkodási 

tevékenységet közvetlenül szolgáló terület: 136,85 ha. Natura 2000 érintettségű 706,89 ha, 

védett terület 337,47 ha. 

— Minden erdőt, és fásítást érintő esetben a jelenleg hatályos, az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.), továbbá a végre-

hajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (Vhr.), illetve az egyes erdészeti hatósági 

eljárások, bejelentések, valamint hatósági nyilvántartások eljárási szabályairól szóló 

433/2017. (XII. 21.) kormányrendelet (Eszr.) előírásai a mérvadóak. 

— A tervezett koncessziós tevékenység az Evt. 77. § (1) bekezdés b), c) és d) pontja szerinti 

erdő igénybevétellel, azaz erdő(k) termelésből történő kivonásával, időleges igénybevé-

telével, illetve a rendeltetés szerinti használat(uk) akadályozásával járhat.  

— Az Adattárban nyilvántartott erdők Evt. 77. §-a szerinti igénybevételéhez (mezőgazdasági 

művelésbe vonásához, termelésből való kivonásához, időleges, vagy a rendeltetésszerű 

használatot akadályozó igénybevételéhez) az Evt. 78. § (2) bekezdése alapján az erdészeti 

hatóság előzetes engedélye szükséges. Az, hogy az igénybevétel engedélyezhető, vagy 

sem, illetve az engedély milyen feltételek teljesülésével adható meg, az engedélyezési 

eljárás során – a felmerülő összes körülmény ismeretében és ezek mérlegelését követően – 

kerül megállapításra. 

— A vizsgálati tanulmánnyal érintett területen erdészeti hatósági szempontból akkor lehet a 

koncessziós tevékenységet (szénhidrogén-kutatást és kitermelést) végezni, ha 

— a tervezett tevékenységgel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt az Adattári erdőt 

érintő rész(ek) igénybevételének az Evt. 78. § (2) bekezdése szerinti engedélyezése 

megtörténik. Erre vonatkozóan a kérelmezőnek külön eljárást kell kezdeményeznie 

hatóságunknál az Eszr. 11. §, illetve a Vhr. 54–55. § szerint eljárva. 

— a munkálatok miatt szükségessé váló fakitermelés(ek) előzetes bejelentése a tervezett 

végrehajtás előtt legalább 21 nappal korábban megtörténik az Evt. 41. §, az Eszr. 8. §, 

továbbá a Vhr. 28. § előírásai szerint. 

— A vizsgálati tanulmány 3.1.8. pontja figyelmeztet az erdő igénybevételének előzetes 

erdészeti hatósági engedélyhez kötöttségére, így az a területen található erdők és a védel-

mükre vonatkozó követelmények tekintetében megfelelő. 

 

Az 1. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Bács–Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala, Agrárügyi Főosztály, 

Erdőfelügyeleti Osztály 

Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Környezetvédelmi és Termé-

szetvédelmi Főosztály, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Körösladány Város Jegyzője 

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 
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2. Vízgazdálkodás és vízvédelem 
 

A terület hidrológiai leírását az 1.3. fejezet tartalmazza. A tanulmány 3.2. fejezete ismerteti 

a szénhidrogén kitermelés esetén a rezervoárt érő hatásokat. Felhívja a figyelmet a korábbi 

kutatásokhoz kapcsolódó esetleges lokális elszennyeződésekre. A szénhidrogén kihozatal 

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 

előfordulhat jelentős nyomáscsökkenés, melynek kompakciós következményeként a rétegbeli 

porozitás csökkenhet és így a későbbi, a bányászat felhagyása után esetlegesen jelentkező 

mélytárolási lehetőségek is csökkenhetnek. 

A szénhidrogén-termelések, valamint a kapcsolódó víz-visszasajtolások és a területet érintő 

jövőbeli esetleges geotermikus hasznosításokhoz kapcsolódó hévíztermelések, geotermikus 

termelések–visszasajtolások közötti összefüggések tisztázása alapvető fontosságú feladat kell, 

hogy legyen. A hidrogeológiai vizsgálatok alapján a termálvíztestet érintő kedvezőtlen 

hatások csökkentésére, vagy megelőzésére kidolgozott intézkedéseket a 221/2004. (VII. 21.) 

kormányrendelet értelmében a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervbe is be kell illeszteni. 

Az újabb bányászati (feltárási és termelési) tevékenységek megkezdése előtt, a konkrét 

helyszínek körzetében lévő felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi állapotfelmérését 

célszerű előírni. 

A szénhidrogén kitermeléskor figyelembe veendő hidrológiai feltételeket; a vízgyűjtő-

gazdálkodási terv alapján a védett területek elhelyezkedését, a területet felszíni és felszín alatti 

víztestek állapotát és a felszín alatti vízkivételi tevékenységet az 1.4. fejezet tárgyalja. 

 

A vízgazdálkodás és vízvédelem kapcsán a következő hatósági vélemény érkezett: 

 

A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

a dokumentációban foglaltakat figyelembe véve az alábbiakról tájékoztat: 

— Az érintett terület Csárdaszállás, Dévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány és Köröstarcsa 

közigazgatási területét érinti. A fenti települések vízellátása a Békés Megyei Regionális 

Vízmű Rendszerről történik, a települési vízműkutak az ivóvízellátásban nem vesznek 

részt, így védőidom kijelölésére nem került sor. 

— A koncesszióra jelölt terület környezetében a következő kutakra vonatkozóan került 

kijelölésre hidrogeológiai „B” védőidom: 

— Gyomaendrődi Liget Fürdő termálvíz ellátását biztosító B–4/a kat. számú, 1009,00 m 

talpmélységű kút. Kijelölő határozat száma: 70608–002/2012. ikt. szám. A felszín alatti 

védőidom a –800 m (–715,0 mBf) és a –1010 m (–925,0 mBf) közötti vízadó összletet 

érinti. 

— Dévaványai Strandfürdő B–73 (1183,00 m mély) és B–59/a (870,00 m mély) kútja. 

Kijelölő határozat száma: 35400/1913–11/2018.ált. A védőidom a –1236 m (–1150,0 

mBf) és a 

–786,0 m (–700 mBf) közötti összletet érinti. 

— Mezőberényi Kálmán fürdő termálvíz ellátását biztosító B–95 kat. számú, 1250,00 m 

talpmélységű kút. Kijelölő határozat száma: 35400/2740–11/2018.ált. számú határo-

zattal kijavított 35400/2740–10/2018.ált. A védőidom a –1285 m (–1200 mBf) és a –

785 m (–700,0 mBf) közötti összletet érinti. 

—Az érintett területen és környezetében felszíni vízből ivóvízcélú vízkivétel nem történik. 

—A tervezett bányászati tevékenység a felszíni vizek mennyiségi, minőségi állapotát 

üzemszerű működés esetén nem befolyásolja. 
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— A bányászati tevékenység folytatása során a felszín alatti vizek védelméről szóló 

219/2004. (VII. 21.) kormányrendeletben, illetve a vízbázisok, a távlati vízbázisok, vala-

mint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) 

kormányrendeletben előírtakat be kell tartani. 

— Kút kialakítása során a különböző víztestek (különböző mélységű rétegvizek) keveredését 

meg kell akadályozni, ez megfelelő kútkiképzéssel, palástcementezéssel elkerülhető. A 

kútmunkálati folyadékok és más, a szénhidrogén-termeléshez kapcsolódó technológiai 

szennyvizeknek az elhelyezéséről gondoskodni kell.  

— Hidraulikus rétegrepesztés esetén a munkálatok meglévő kutakat, tektonikai elemeket nem 

érinthetnek, az érintett felszín alatti víz, vagy fluidum eltérő tulajdonságú rétegekbe nem 

kerülhet, azokkal nem keveredhet.  

— A vizsgálati terület a Körös-vidék, Sárrét elnevezésű sekély porózus és porózus víztes-

teket, valamint a Délkelet-Alföld elnevezésű porózus termál víztestet érinti. A víztestek jó 

mennyiségi és gyenge minőségi állapotúak. A tevékenység során úgy kell eljárni, hogy a 

víztestek állapota ne romoljon. 

— A területen folytatott tevékenység során, országhatáron átnyúló hatás nem várható. 

Vízgazdálkodási, vízvédelmi szempontból korlátozás, vagy tiltás alá eső bányászati 

technológiának a hidrogeológiai védőidomok területét érintő kútfúrás tekinthető. 

 

A 2. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

 

 

3. Kulturális örökségvédelem 
 

Az MBFH által megbízott intézmények az érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat során a 

kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt szempontok szerint végezték a vizsgálatot. Ezen 

túlmenően a tanulmány 3.1.9. alfejezete röviden érinti az örökségvédelem témakört. 

 

A kulturális örökségvédelem kapcsán a következő hatósági korlátozásokat kell figyelembe 

venni: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya az alábbiakról tájékoztat: 

— A kulturális örökség védelmére, az azokra vonatkozó eljárási szabályokra az alábbi 

hatályos jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket: 

− a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.); 

− a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) 

kormányrendelet (68. Kr.); 

− az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X.18.) kormányrendelet; 

− a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, 

valamint a régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes 

szabályairól szóló 13/2015. (III. 11.) MvM rendelet (13. MvMr.). 

A vizsgálati tanulmány kidolgozása és véglegesítése, valamint a koncessziós tevékenység 

során a fent felsorolt jogszabályok előírásait figyelembe kell venni. 

— A Kétv. 4. § (3) bekezdése szerinti örökségvédelmi adatszolgáltatás csak korlátozott tarta-

lommal teljesíthető, melyről a 68. Kr. 10. § (4) bekezdése a) és b) pontja rendelkezik az 

alábbiak szerint: 
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− azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, művelési ág), 

amelyek területén a régészeti lelőhely fekszik, 

− az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyűjthető, a lelőhely és a védőövezet 

kiterjedését lefedő vektoros állományt, 

− azon ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, terület, tulajdonviszony), 

amelyek területén a műemléki védelem fennáll, 

− az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból legyűjthető, a védett műemléki érték 

kiterjedését lefedő földrészletek, alrészletek és építmények vektoros állományát, 

tartalmazó adatszolgáltatás nem szolgáltatható. 

— A védett műemléki értékekre vonatkozó Kétv. 4. § 1. melléklet 13. pontja szerinti adat-

szolgáltatás: 

Az adatszolgáltatási kötelezettség keretében az örökségvédelmi nyilvántartás alapján 

nyilatkozik, hogy vizsgálati tanulmányban lehatárolt területtel érintett, Gyomaendrőd 

város gyomai településrészén, Csárdaszállás és Köröstarcsa település közigazgatási terü-

letén belül 7 db II. örökségvédelmi bírságkategóriába sorolt műemlék, 1 db nyilvántartott 

műemléki értéket képező épületegyüttes, 4 db védett műemlékhez tartozó műemléki 

környezet található. Adatait a csatolt Excel táblázatban, és a műemlékek térinformatikai 

adatszolgáltatását tartalmazó PDF állományokkal küldi, mely az MBFSZ Irattárában 

tekinthető meg. A vizsgálati tanulmány 155. oldalán lévő táblázat e számadatoknál jóval 

több védett műemléki értéket tartalmaz, míg az egyes műemlékekhez tartozó műemléki 

környezetként védett területeket nem tartalmazza, ezért e táblázatot aktualizálni szükséges 

annak érdekében, hogy a műemléki értékekre vonatkozó jogszabályokban előírtak betar-

tásra kerüljenek. 

— A régészeti örökségre vonatkozó Kétv. 4. § 1. melléklet 13. pontja szerinti adatszol-

gáltatás: 

A vizsgálati területen több nyilvántartott régészeti lelőhely is található. A régészeti 

lelőhelyek többsége külterületen lokalizálódik. A régészeti lelőhelyek többsége általános 

jelentőségű, kiemelten védett lelőhelyet csak Dévaványa külterületén tartanak számon 

(Dévaványa 3988, 52619 és 52620 azonosító néven), de ezek nem esnek bele a doku-

mentációban szereplő vizsgálati területbe. A lelőhelyekkel kapcsolatos információt a véle-

ményhez csatolt Excel táblázatok, valamint a lelőhelyek térinformatikai adatszolgáltatását 

PDF állományok tartalmazzák. 

— A Kétv. 4. § (5) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az ismertetett védett műemléki érté-

kek területén koncessziós tevékenység nem folytatható, azok védelme miatt. A régészeti 

lelőhelyek védelmére az alábbi főbb előírások vonatkoznak, melynek figyelembevételét 

kéri. 

A Kötv. 19 § (1)–(4) bekezdése szerint: 

(1) a földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az 

ásványi vagyon kitermelését is (a továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott 

régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell 

kerülni. 

(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében 

mozdíthatók el. 

(3) A régészeti feltárások költségeit – a mentő feltárás, valamint a 23/F. § (7) bekezdé-

sében foglalt eset kivételével – a 10. § (1) bekezdésére figyelemmel annak kell 

fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunka vagy a nyilvántartott régészeti 

lelőhely bolygatása szükségessé vált. 

(4) A régészeti feladatellátás hatósági ár alapján végezhető. A régészeti feladatellátásra 

vonatkozó hatósági ár képzésének szabályait, az alkalmazható legmagasabb ár 

mértékét, valamint a régészeti feladatellátással összefüggő költségtételek figyelem-
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bevételének részletes szabályait kormányrendelet határozza meg. A hatósági árra 

vonatkozó szabályokat évente felül kell vizsgálni. 

A 68. Kr. 2. § 11. pontja alapján: 

11. tájképi jelentőségű régészeti lelőhely: olyan régészeti lelőhely, amely megjele-

nésével környezetének meghatározó tájképi eleme (így különösen erőd, erődítés, vár, 

templom maradványai, földvár, halomsír, kunhalom, a domborzatból kiemelkedő, 

többszörösen rétegzett tell-település) 

— A 68. Kr. 21. § (3) bekezdése alapján a nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti lelő-

helyet a földmunkával járó beruházással el kell kerülni. 

— Felhívja a figyelmet arra, hogy ha a tervezett beruházás a Kötv. 7. § 20. pontja alapján 

nagyberuházásnak minősül, a Kötv. 23/C § (1) szerint Előzetes régészeti dokumentációt 

(ERD) kell készíteni és a 68. Kr. 40. § (7) bekezdés alapján a feltárási projekttervet 

tartalmazó teljes ERD-t a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon 

első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a 

hatóság eljár vagy szakhatóságként, vagy szakkérdés vizsgálatával közreműködik. A 

feltárási projekttervre vonatkozóan a Kötv. 23/D §-a fogalmaz meg előírásokat. A Kötv. 7. 

§ 3. pontja alapján az ERD alkalmas az elvégzendő régészeti feladatellátás módjának, 

valamint idő- és költségvonzatának meghatározására. 

A tanulmányban közölt adatokat a Hatóság adatszolgáltatása alapján kiegészítettük. 

 

A 3. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztálya 

 

 

4. Termőföldvédelem 
 

A tanulmány 1.1.2. alfejezete környezeti állapot szinten, röviden ismerteti a vizsgálati 

területen előforduló talajfajtákat, a 3.1.7. alfejezet pedig felvázolja a legfontosabb szabá-

lyozási elveket. 

 

A termőföldvédelemmel kapcsolatosan érkezett hatósági vélemény: 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály az alábbi véleményt fogalmazza meg: 

— A tervezett kutatási, kitermelési tevékenység a lehető legkisebb területű, azon belül is 

elsősorban az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldre terjedhet ki. 

— Átlagosnál jobb minőségű termőföld csak akkor vehető igénybe, ha a tervezett 

tevékenység végzésére, létesítmény elhelyezésére, jogosultság gyakorlására hasonló 

körülmények és feltételek esetén átlagos minőségű vagy átlagosnál gyengébb minőségű 

termőföldeken nem kerülhet sor. 

— Átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 

helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. 

— Ahol lehetőség van rá, ott a termőföld időleges más célú hasznosítását kell előtérbe 

helyezni.  

— Törekedni kell rá, hogy a tervezett tevékenységhez a meglévő utak kerüljenek felhasz-

nálásra. 

— A koncessziós tevékenység a környező termőföldek hasznosíthatóságát nem akadá-

lyozhatja, ill. korlátozhatja.  
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— A tevékenység során alakjánál, méreténél fogva nehezen művelhető területek nem 

alakulhatnak ki.  

—A más célú hasznosítás megszűnése, a kitermelés befejezése után a gondoskodni kell a 

terület újrahasznosításáról. 

— A megküldött vizsgálati tanulmány alapján megállapította, hogy a Gyomaendrőd nevű 

terület Békés megyében Csárdaszállás, Dévaványa, Gyomaendrőd, Körösladány, Körös-

tarcsa települések területét érinti. Megállapítható továbbá, hogy a kutatási és kitermelési 

tevékenysége termőföld felhasználásával járhat. Mivel a vizsgálati tanulmányban még 

konkrét termőföld-felhasználás nem szerepel, ezért a termőföld védelmével, ill. a vizsgálati 

tanulmánnyal kapcsolatban csak általános véleményt, észrevételt lehetett megfogalmazni. 

A megfogalmazott vélemény a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 

(Tfvt.) alábbi rendelkezésein alapul: 

— A Tfvt. 2. § 1. pontja alapján az átlagos minőségű termőföld az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvényben meghatározott törzskönyvben szereplő, az adott 

település azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona értékeinek 

területtel súlyozott átlagának megfelelő termőföld. 

— A Tfvt. 10. § (1) bekezdése szerint ingatlanügyi hatósági engedéllyel lehet termőföldet 

(időlegesen vagy véglegesen) más célra hasznosítani. 

— A Tfvt. 11. § (1) – (2) bekezdése szerint termőföldet más célra csak kivételesen — első-

sorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételével — lehet felhasználni. Az 

átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetőleg 

helyhez kötött igénybevétel céljából lehet. A 11. § (4) bekezdés alapján az igénybevételt 

az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

— A Tfvt. 6. § (1) alapján a más célú hasznosítás megszüntetése után, vagy a más célú 

hasznosítás 4 évet meghaladó szüneteltetése esetén az igénybevevő köteles a területet 

mező- vagy erdőgazdasági művelésre alkalmassá tenni, és annak hasznosításáról 

gondoskodni (újrahasznosítás). 

— Az azonnali intézkedés megtételét igénylő veszélyhelyzet (havaria) esetén történő 

termőföld-igénybevétel esetén a Tfvt. 14/B–14/E. §-sokban leírtak szerint kell eljárni.  

— A fentieket kiegészítendő meg kell jegyezni, hogy a bányászatról szóló 1993. évi 

XLVIII. törvény 38. § (2) bekezdése szerint a geofizikai mérések elvégzése nem 

minősül a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott termőföld időleges 

más célú hasznosításának. 

— Amennyiben a termőföld időleges vagy végleges más célú hasznosítása feltétlenül 

szükségessé válik (pl. kutatófúrások, utak, depóniák területéhez), akkor az ennek 

engedélyezésére irányuló előzetes kérelmet az illetékes járási hivatal földhivatali 

osztályához kell benyújtani.  

— A megkeresésben jelzett, a Kétv. által előírt adatszolgáltatás tekintetében tájékoztat, hogy 

az érintett településeken az alábbi termőföldek átlagosnál jobb minőségűek a 2019. május 

24. napi állapot szerint: 

 

— Gyomaendrőd: szántó (1)–(2)–(3), legelő (1)–(2), rét (2)–(3)–(4), fásított terület (1) 

minőségi osztály, 

— Csárdaszállás: gyümölcsös (1), szántó (1)–(2), legelő (1), fásított terület (1) minőségi 

osztály, 

— Dévaványa: szántó (1)–(2)–(3), legelő (1)–(2), rét (1), fásított terület (1)–(2) minőségi 

osztály, 

— Köröstarcsa: szántó (2)–(3), szőlő (1), legelő (1)–(2)–(3), rét (2)–(3), fásított terület (1) 

minőségi osztály, 
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— Körösladány: gyümölcsös (1), kert (1), szántó (2)–(3)–(4), szőlő (1), legelő (1)–(2)–(3), 

rét (1)–(2), fásított terület (1)–(2) minőségi osztály. 

 

A 4. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Békés Megyei Kormányhivatal, Békéscsabai Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály 

 

 

5. Közegészségügy és egészségvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz közegészségüggyel és egészségvédelem-

mel kapcsolatos utalást, így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A közegészségügy és egészségvédelem kapcsán az alábbi válasz érkezett: 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztálya tájékoztat arról, hogy 

— a területen és annak környezetében gyógygáz és gyógyiszap kitermelőhely nem található. 

— Megállapítja, hogy a vizsgálati területen a Gyomaendrőd B–4/a OKK (gyógyvíz külső — 

fürdési célú – felhasználásra), engedély szám: 50–3/OTH/2010 található. A terület 5 km-es 

körzetében2 gyógyvíz és 1 ásványvíz kút található. 

— Kiemeli, hogy a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 

védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet szerint: 

10. § Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a 

kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, valamint a vízkitermelési 

folyamatot nem veszélyezteti. 

11. § (1) A belső védőidomban és a védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és 

olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó 

rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üze-

meltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín 

alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe. 

12. § (1) A felszín alatti vízbázisok külső védőövezetén és védőidomában olyan tevékeny-

ség végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése követ-

keztében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon 

belül nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos. 

13. § (1) A hidrogeológiai védőidomokban és a védőövezetek területén: 

a) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz 

minőségének károsodását okozza. 

b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében 

ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülé-

kenysége, 

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 minőségének károsodását okozhatja. 

— Fenti jogszabály hivatkozások alapján a BFKH a pályázati kiírásban előírni szükséges 

követelményként jelzi, hogy a koncessziós tevékenység gyakorlása során a kormány-

rendelet előírásait be kell tartani. 

A tanulmányt a Hivatal által megadott adatok alapján ellenőriztük. 
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Az 5. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály 

 

 

6. Nemzetvédelem 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz nemzetvédelemmel kapcsolatos utalást, 

így ilyen jellegű megállapítása a tanulmánynak nincs. 

 

A nemzetvédelem kapcsán a következő hatósági választ kell figyelembe venni: 

 

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztálya tájékoztat arról, hogy a koncesszió által 

érintett területen belül HM vagyonkezelésű, honvédelmi rendeltetésű ingatlan nem 

található. 

 

A 6. témakörben együttműködő szakhatóság: 

 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 

 

 

7. Településrendezés 
 

A kormányrendelet 2. melléklete nem tartalmaz településrendezéssel kapcsolatos érté-

kelést, a témakörre vonatkozó alfejezete a tanulmánynak nincs. 

 

Az alábbi hivatalok arról nyilatkoztak, hogy a tervezett koncessziós tevékenység nem 

ütközik a helyi építési szabályzattal: 

 

A Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, 

Körösladány Város Jegyzője és a 

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal. 

 

A 7. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Dévaványai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 

Körösladány Város Jegyzője 

Köröstarcsai Polgármesteri Hivatal 

 

 

8. Közlekedés 
 

A tanulmány 2.4.1. alfejezete vázlatosan ismerteti a vizsgálati terület út- és vasút-

hálózatának főbb jellemzőit, néhány vonatkozó jogszabállyal. 

 

A közlekedés kapcsán a következő hatósági válaszokat kell figyelembe venni: 
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály az alábbiakról 

tájékoztat: 

— A „Gyomaendrőd szénhidrogén koncesszióra javasolt terület komplex érzékenységi és 

terhelhetőségi vizsgálati tanulmánya” című dokumentáció alapján a kutatással és kiter-

meléssel érintett területen több, a hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető 

természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) 

KöViM rendelet szerint három víziútnak nyilvánított vízfolyás található, melyek a Sebes-

Körös, a Kettős-Körös és a Hármas-Körös. 

— A vizsgálatra, felmérésre, kutatásra vonatkozó hajózási hatósági követelmények: 

— Amennyiben a víziúton szeizmikus felméréseket kívánnak végezni és azt a 

víziközlekedés rendjéről szóló 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelettel meghirdetett 

Hajózási Szabályzat előírásainak megtartásával közlekedő vízijárművel meg tudják 

oldani, akkor a felmérés a hajózási hatóság külön engedélye nélkül is elvégezhető. 

— Amennyiben a vizsgálat, felmérés, vagy egyéb beavatkozás a víziút állapotát, a hajó-

zás biztonságát, vagy a víziközlekedés folyamatosságát befolyásolja (pl. a víziút 

részleges, vagy teljes lezárásával jár) ebben az esetben a tevékenység csak 

vízimunka-végzési engedéllyel végezhető. 

— A fenti munkák kivitelezési munkáit csak hajózási engedéllyel rendelkező 

társaságnak, az engedélybe bevezetett úszó létesítményeivel lehet végezni. Az 

engedélyezési kérelmet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 

28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 13. § (6) bekezdése alapján kell összeállítani és 

a hatáskörrel rendelkező Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosz-

tályánál kell benyújtani. Ugyanitt kell kezdeményezni a vízimunkát és az ezzel járó 

korlátozásokat közzé tévő Hajósoknak szóló hirdetmény kiadását is. 

— A folyómederbe történő bármilyen beavatkozás, pl. próbafúrás esetén előzetes 

egyeztetés szükséges az illetékes Vízügyi Igazgatósággal, mint a víziút vagyon-

kezelőjével, a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint vízügyi 

hatósággal, továbbá Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztályával, 

mint engedélyező hajózási hatósággal. A tevékenység ebben az esetben az egyez-

tetett helyszínen, korlátozott ideig, vízimunka végzési engedély birtokában végez-

hető. 

— A szénhidrogén és geotermikus energia kitermelésére vonatkozó hajózási hatósági 

előírások: 

— A Gyomaendrőd vizsgálati terület vízi utak tekintetében a Sebes-Köröst, a Kettős-

Köröst és a Hármas-Köröst, mint II. osztályba sorolt víziutakat foglalja magában. 

— Mivel az ásványi nyersanyag, szénhidrogén és geotermikus energia kitermelése egy 

hosszan tartó, folyamatos és viszonylagosan nagy helyigényű tevékenység, ezért a 

bányászati tevékenység végzését a Körösök vízterületén nem tartjuk kivi-

telezhetőnek, mivel az hosszabb távon ellehetetlenítené a hajóforgalom folyama-

tosságát, kiszámíthatóságát, valamint az egyéb vízen folytatott szabadidős tevé-

kenységek (horgászat, vízisport, túrázás) végzését. 

— Az érintett területen levő kisvízfolyásokon folytatott munkálatok a hajózási hatóság 

részéről nem engedélykötelesek. 

—Ezeken a vizeken az érintett vízterület tulajdonosa, vagy vagyonkezelője jogosult az 

ásványi nyersanyag és geotermikus energia kutatásával, feltárásával és kiterme-

lésével kapcsolatos szabályozás meghozatalára. 
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Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály a megkeresésre 

az alábbiakat válaszolja: 

— A megkeresésben hivatkozott elérési helyről letölthető Gyomaendrőd nevű területről leír-

takkal egyetért, az abban foglaltakat megismételni, kiegészíteni nem kívánja. 

— A vasúti forgalom biztonságára, a vasútkezelő fenntartási, üzemeltetési feladatainak ellátá-

sára vonatkozó követelmények: 

— Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) 

kormányrendelet (a továbbiakban: OTÉK) 26. § (2) bekezdés i) pontja alapján vasutak 

elhelyezése céljára – más jogszabályi előírás, illetőleg elfogadott helyi építési szabály-

zat és szabályozási terv hiányában – egyvágányú vasút esetén legalább 10 m szélességű 

építési területet kell biztosítani. 

— Az OTÉK 38. § (10) pontja szerint Országos törzshálózati vasúti pálya szélső vágá-

nyától számított 50 m, valamint egyéb környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti üzemi 

létesítmény esetében 100 m távolságon belül építmény csak a vonatkozó feltételek 

szerint helyezhető el. 

— Az OTÉK 38. § (10) pontjában hivatkozott vonatkozó feltételeket az országos köz-

forgalmú és saját használatú vasutak pályája és tartozékai, valamint üzemi létesítményei 

vonatkozásában a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 

103/2003. (XII. 27.) GKM rendelet 4. számú melléklete (az Országos Vasúti Szabályzat 

I. kötete, a továbbiakban: OVSZ I.) 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 védőtávolságon (50, illetve 100 m) belül történő megközelítésekor minden esetben 

meg kell szerezni a vasút engedélyesének vagy kezelőjének hozzájárulását. A hozzá-

járulás kérése a műszaki tervek bemutatásával történik. 

— A kutatással, kitermeléssel érintett vasútvonalak kezelője a MÁV Magyar Államvasutak 

Zrt. (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54–60.). 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági 

Főosztály kijelenti, hogy Gyomaendrőd területen a légiközlekedés és a földi telepítésű 

berendezés működése miatt a Hatóság követelményt nem támaszt. A legközelebbi repülő-

tér Dévaványán, 15 km távolságban található. 

 

A Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Békés Megyei Igaz-

gatóság javaslatai alapján a tanulmány szövegét módosítottuk. 

 

Körösladány Város Jegyzője felhívja a figyelmet, hogy a helyi közutak, csapadékvíz-

elvezető árkok és csatornák műszaki állapotát meg kell őrizni, a tevékenység folytatása 

során, azzal összefüggésben keletkező rongálásokat haladéktalanul javítani szükséges. 

 

A 8. témakörben együttműködő hatóságok: 

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztály 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály 

Körösladány Város Jegyzője 

Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Békés Megyei Igazgatóság 
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9. Ásványvagyon-gazdálkodás 
 

Az MBFSZ, mint az ásványvagyon-gazdálkodás tekintetében illetékes szakhatóság részt 

vett az érzékenységi és terhelhetőségi 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, függőleges komponens (geofizika) 

EGR: Enhanced Gas Recovery, gáz többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 

termelt gázkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EGS: Enhanced Geothermal System vagy Engineered Geothermal System 

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

fokozat az emberek által az adott helyen nem érzékelhető rengést jellemzi, a II-IV-es 

fokozatúakat több-kevesebb ember már érzi, de károk még nem keletkeznek. Az 

épületsérülések az V-ös fokozattól jelennek meg, a XII-es fok a teljes pusztulást jelzi. 

EOR: Enhanced Oil Recovery, olaj többletkihozatal, szénhidrogén-tárolók korábban ki nem 

termelt olajkészletének felszínre hozatalát szolgáló technológiák 

EOV: Egységes Országos Vetület 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

EJ: exajoule (10
18

 J) 

ELGI: Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 

ÉTT: Érzékeny Természeti Terület 

FAVÖKO: Felszín Alatti Vizektől függő Ökoszisztémák 

HPHT: nagy nyomású és nagy hőmérsékletű 

MÁFGBA: MBFSZ Országos Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár 

GJ: Gigajoule (10
9
 J) 

GVV: gáz-víz viszony (m
3
/m

3
) 

GW: Gigawatt (10
9
 W) 

HDR: Hot Dry Rock, mesterséges geotermikus rezervoár 

HMV: használati melegvíz 

ICPDR: International Commission for the Protection of the Danube River (Nemzetközi Duna 

Védelmi Egyezmény) 

Joule: az energia SI mértékegysége, 1 GJ = 0,2778 MWh = 0,0239 toe 

MÁFI: Magyar Állami Földtani Intézet 

ma: méretarány 

mAf: Adriai tenger feletti magasság 

mBf: Balti tenger feletti magasság 

MBFH: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (2017.06.01-től MBFSZ) 

MBFSZ: Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (az MBFH és MFGI jogutódja 2017.06.01-től) 

MFGI: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (az ELGI és a MÁFI jogutódja 2012.04.01-től, ) 

MOL: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. 

MT: magnetotellurikus szondázás (geofizika) 

MW: megawatt (10
6
 W) 

NeKI: Nemzeti Környezetügyi Intézet 
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NÖH: Nemzeti Ökológiai Hálózat 

OGYFI: Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 

ORC: Organic Rankine Cycle: szerves anyag munkaközegű kettősközegű geotermikus erőmű 

típus 

PJ: petajoule (10
15

 J) 

SCI: Sites of Common Importance, közösségi jelentőségű élőhely (Natura 2000) 

SPA: Special Protection Areas, különleges madárvédelmi terület (Natura 2000) 

TE: természeti emlék (természetvédelem) 

TE: tellurikus mérés (geofizika) 

TJ: terajoule (10
12

 J) 

TDS: Total dissolved salt, összes oldott sótartalom 

toe: tonna olajegyenérték – szabvány, egy tonna kőolaj fűtőértékén alapuló mértékegység,  

1 toe = 41,868 GJ = 11 630 kWh 

TT: természetvédelmi terület 

VESZ: vertikális egyenáramú szondázás (geofizika) 

VGT: Vízgazdálkodási terv 

VKI: Víz Keretirányelv 

VKKI: Vízügyi, Környezetvédelmi Központi Igazgatóság 

VSP: Vertical Seismic Profiling, fúrásban végzett szeizmikus mérés (geofizika) 

Watt: a teljesítmény SI-ből származtatott mértékegysége, 1 W = 1 J/s 

F: formáció 

T: tagozat 

Q: kvarter 

Pl: pliocén 

Pa2: felső-pannóniai 

Pa1: alsó-pannóniai 

Pa: pannóniai 

Ms: szarmata 

Mb: badeni 

Mk: kárpáti 

Mo: ottnangi 

Me: eggenburgi 

Mi: miocén 

Ol: oligocén 

K: kréta 

J: jura  

T3: felső-triász 

T2: középső-triász 

T1: alsó-triász 

T: triász  

Mz: mezozoikum 

P: perm 

C: karbon  

D: devon 

S: szilur 

O: ordovícium 

Cm: kambrium 

Pz: paleozoikum 

OPz: ópaleozoikum. 
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2. függelék. A területre eső közigazgatási egységek lakossága és népsűrűsége 

(Forrás: TEiR (KSH Népszámlálás 2011; NAV Személyi jövedelemadó statisztika)) 
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Csárdaszállás Gyomaendrődi 456 54,16 7,7 95,2 37,2 28,8 16,3 3,1 39,0 19,6 539149,4 1,7 0,0 

Köröstarcsa Békési 2744 62,8 41,2 93,9 32,5 29,2 17,4 5,9 41,7 14,6 516146,7 4,2 0,3 

Dévaványa Gyomaendrődi 8276 216,55 36,5 92,2 31,5 25,2 19,6 5,4 42,7 11,1 555142,5 0,7 0,1 

Körösladány Szeghalmi 4807 123,79 37,8 98,3 31,0 24,9 18,5 5,7 43,2 12,1 585300,1 3,9 0,2 

Gyomaendrőd Gyomaendrődi 14181 303,94 45,0 119,2 27,2 24,7 23,9 9,1 43,6 16,8 563512,7 4,5 1,2 

Terület összesen 30464 761,24 40,0 99,7 31,9 26,6 19,1 5,8 42,1 14,9 551850 3,0 0,4 
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3. függelék. Gyomaendrőd vizsgálati területre eső Natura 2000-es különleges vagy kiemelt 

jelentőségű természetmegőrzési területek (SAC) jelölő élőhelyei és fajai 

 

Fekete-, Fehér- és Kettős-Körös (HUKM20012) 

Jelölő élőhelyek: 

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja 

6440 Ártéri mocsárrétek 

91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők 

 

Jelölő fajok: 

balin Aspius aspius 

bánáti csiga Chilostoma banaticum 

erdei szitakötő Ophiogomphus cecilia 

halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 

mocsári teknős Emys orbicularis 

selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 

stys-tarsza Isophya stysi 

széles durbincs Gymnocephalus baloni 

szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 

tavi denevér Myotis dasycneme 

tompa folyamkagyló Unio crassus 

törpecsík Sabanejewia aurata 

vágó csík Cobitis taenia 

vidra Lutra lutra 

vöröshasú unka Bombina bombina 

 

Hármas-Körös (HUKM20017) 

Jelölő élőhelyek: 

3130 Törpekákás iszapnövényzet 

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja 

3270 Ártéri ruderális magaskórós folyómedernövényzet 

6440 Ártéri mocsárrétek 

91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők 

 

Jelölő fajok: 

balin Aspius aspius 

dunai tarajosgőte Triturus dobrogicus 

garda Pelecus cultratus 

halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 

magyar bucó Zingel zingel 

mocsári teknős Emys orbicularis 
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nagy tűzlepke Lycaena dispar 

réti csík Misgurnus fossilis 

selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 

skarlátbogár Cucujus cinnaberinus 

széles durbincs Gymnocephalus baloni 

szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 

tavi denevér Myotis dasycneme 

tompa folyamkagyló Unio crassus 

törpecsík Sabanejewia aurata 

vágó csík Cobitis taenia 

vidra Lutra lutra 

vöröshasú unka Bombina bombina 

 

Sebes-Körös (HUKM20016) 

Jelölő élőhelyek: 

3150 Eutróf sekély tavak és holtmedrek hínárja 

6440 Ártéri mocsárrétek 

91E0 Puhafás ligeterdők, éger- és kőrisligetek, illetve láperdők 

 

Jelölő fajok: 

balin Aspius aspius 

halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 

magyar bucó Zingel zingel 

mocsári teknős Emys orbicularis 

német bucó Zingel streber 

réti csík Misgurnus fossilis 

selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 

széles durbincs Gymnocephalus baloni 

szivárványos ökle Rhodeus sericeus amarus 

tompa folyamkagyló Unio crassus 

törpecsík Sabanejewia aurata 

vágó csík Cobitis taenia 

vidra Lutra lutra 

vöröshasú unka Bombina bombina 
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4. függelék. Minősített dokumentumok szénhidrogén és geotermia témakörben 

Gyomaendrőd, 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 

 

2013: Gyomaendrőd–Tarhos–Gyulavári kutatási területre zárójelentés (+ CD-n). — Magyar Horizont Energia 

Kft.; T.23309 TD, SZBK SZBK.4003 1687/2013  E 

Boncz László, Gajdos István, Nagy László, Nagy Menyhértné, Monori Lászlóné, Szentgyörgyi Károlyné, Varga 

Ede, VargánéTóth Ilona, Pikó József, Csicsely György, Horner István 1994: Endrőd-Észak 

szénhidrogénkutatási terület felderítő fázisú kutatási zárójelentése. (Gyomaendrőd). — MOL Rt.; MBFHT 

T.16964   E 

Boner László, Völgyi László 1984: A dévaványai kutatási terület felderitő fázisú zárójelentése (1984. január 1-i 

állapot szerint). — OKGT; MBFHT T.12788   E 

Gajdos István, Erdei Malgorzata, Fehér Sándorné, Szalayné Bánlaki Emília, Bujdosó Imre, Nagy Györgyné, 

Pusztai Judit, Szentgyörgyi Károlyné 1997: Zárójelentés a 12. Flis aljzatú kutatási tájegység területen végzett 

szénhidrogénkutatási tevékenységről. (Kunmadaras, Bucsa, Kisújszállás, Túrkeve, Mezőtúr, Dévaványa, 

Karcag, Kar.1.sz. fúrás). — MOL Rt.; MBFHT T.19036   E 

Holoda Attila, Sőreg Viktor 2008: Részleges kutatási zárójelentés a 100. Darvas–Komádi kutatási blokkban lévő 

köröstarcsai területről. — MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió; SZBK SZBK.2850   E 

Holoda Attila, Sőreg Viktor 2008: Részleges kutatási zárójelentés a 129. Békéscsaba kutatási blokkban lévő 

köröstarcsai területről. — MOL Nyrt. Kutatás-Termelés Divízió; SZBK SZBK.2849   E 

Nagy Menyhértné, Szentgyörgyi Károlyné, Vadász Györgyné, Ujfalusy Antal, Vargáné Tóth Ilona, Kiss István, 

NagyLászló 1993: Köröstarcsa szénhidrogén-kutatási terület felderítő fázisú kutatási zárójelentés. — Magyar 

Olaj- és Gázipari Rt. (MOL Rt.); MBFHT T.16488   E 

Pap Sándor, Nagy Menyhértné 1997: Zárójelentés a 11. Endrőd-É területen végzett szénhidrogénkutatási 

tevékenységről (Gyomaendrőd). — MOL Rt.; MBFHT T.19174   E 

Rumpler János, Márton Béla, Varga Gábor, Szabó Levente 2007: 2004–2007. évi részleges szénhidrogén-

kutatási zárójelentés a Túrkeve — Gyomaendrőd elnevezésű kutatási blokkok részterületéről. — Magyar 

Horizont Energia Kft.; SZBK SZBK.2751   E 

Sőreg Viktor et al. 1992: Déva-Dél földtani kutatási jelentés (szénhidrogén-Dévaványa). — MOL Rt.; MBFHT 

T.16032   E 

Szentgyörgyi Károlyné 1989: Dévaványa CH lehatároló földtani kutatási zárójelentés. — OKGT; SZBK 

4/a/1801   E 

Szentgyörgyi Károlyné et al. 1989: Dévaványa lehatároló kutatási fázis földtani zárójelentése (1989. december). 

+ Tanács János (MÁFI) véleménye.. — OKGT; MBFHT T.15388   E 

Szentgyörgyi Károlyné, Bodor Éva, Kiss Bertalan, Szalainé Bánlaki Emília, Kormos László, Tirpák István, 

Vargáné Tóth Ilona, Tóth József, Bujdosó Imre, Gajdos István et al. 1997: Zárójelentés a 15. Körösladány és 

környéke területen végzett szénhidrogénkutatási tevékenységről (Köröstarcsa–Körösladány kutatási terület). 

— MOL Rt.; MBFHT T.20128   E 

Szentgyörgyi Károlyné, Sőreg Viktor, Amran Ahmed, BalázsErnőné, Eszes Illésné, Krusoczki Tamás, Pusztai 

Judit, Szabóné László Adrienn, Berecz Ferenc, Pócsik Márta et al. 2010: Zárójelentés a 100. Darvas–Komádi 

kutatási területen végzett szénhidrogénkutatási tevékenységről (105.Komádi–I,128.Füzesgyarmat–I, 131. 

Füzesgyarmat–II, 213.Komádi–III,155. Magyarhomorog–I, 166. Berekböszörmény–I,214. Körösújfalu–I, 

247. Körösladány–II; HHE/MOL-Körös–1, –2, –3, –7, HHE/MOL-Okány–1, –3, HHE/MOL-Zsadány-É–1, -

ÉK–1,HHE/MOL-Kpu–1 (Kótpuszta) fúrások; 2D, 3D, VSP). — MOL Nyrt.; MBFHT T.22416 I-V.  E 

 

Gyomaendrőd, CH, fontos dokumentumok a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattárában 

 

2008: Túrkeve–Dévaványa 3D szeizmikus mérések. (6 CD, 2 DVD,2 Super-DLT-I kazetta). — Tricon 

Geophysics Inc., GES Kft., Aspect Energy LLC.; MBFHT T.22112   A 

Bagyinszki Gábor 2011: Gyomaendrőd–Tarhos–Gyulavári nevű terület Gyulavári blokkján 3D szeizmikus 

mérés(1 CD pdf formátumban). — Geoflame Kft.; SZBK 4/a/7096 2545/2011  A 

Balla Kálmán, Hajdú Dénes, Kovács András, Pap Sándor, Szalay Árpád ?: Eredmények és elképzelések a Kelet-

magyarországi rejtett csapdák kutatásában (Ruzsa, Csanádapáca, Martfű, Komádi, Dévaványa, Szeghalom, 

Földes, Sáránd — szénhidrogén). — Kőolajkutató Vállalat; MBFHT T.19483   E 

Bella János, Varga Ferenc, Pajti Péter 1994: Zárójelentés a Körösladány kutatási területen végzett szeizmikus 

mérésekről (geofizika). — GES Kft.; MBFHT T.19994   A 
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Boda Vilmos, Haáz Istvánné 1957: Jelentés az 1/54-es és az 1/55-ös szeizm. csop. Kunmadaras–Tatárüllés–

Karcag–Bucsa–Biharnagybajom–Nádudvar–Kaba–Püspökladány–Dévaványa–Zsáka–Furta környékén 

végzett szeizmikus méréseiről (MOL Nyrt.-nél). — OKGT SZKÜ; ELGI GOR-23 GKV-29  A 

Boncz László, Völgyi László 1984: Dévaványa szénhidrogén előfordulás lehatároló fázisú kutatási programja. 

— OKGT; MBFHT T.12791   T 

Ernyey Ibolya 2004: Műszaki Üzemi Terv 2- és 3-dimenziós mérések végzésére a Túrkeve–Gyomaendrőd 

kutatási területen. (szénhidrogén, geofizika). — Magyar Horizont Energia Kft.; MBFHT T.21708   T 

Farkasné Bulla Judit 2000: 2.1.1.2.1. Szénhidrogén-potenciál felmérés és medenceanalízis. Jelentés a 2000. 

évben elvégzett feladatokról. A Szarvas, Dévaványa, Vésztő és Komádi teljes magvételű földtani alapfúrások 

negyedidőszaki rétegeinek szedimentológiai rétegoszlopai. — MÁFI; MBFHT T.20060   E 

Gadó Károly 1975: Műszaki terv a 3/75.sz. szeizmikus csoport részére az1975. évben Endrőd–Hunya–

Körösladány–Dévaványa kutatásiterületen végzendő részletező reflexiós mérésekhez(MOL Nyrt.-nél). — 

GKÜ; ELGI GOR-M-114 GKV-650  T 

Káposzta J., Völgyi L., Hajdu D., Balla K. 1983: Körösladány és környéke kutatási terület felderítő fázisú 

szénhidrogénkutatási program kiegészítése. — OKGT; KFH 5011   T 

Kloska Károly 1977: A G–1/77 csoport Körösladány–Füzesgyarmat térségében 1977-ben végzendő graviméter 

méréseinek műszaki terve (MOL Nyrt.-nél). — GKÜ; ELGI Népk-G-M-19 GKV-703  T 

Kloska Károly 1978: Jelentés Körösladány–Füzesgyarmat kutatási területen 1977-ben végzett részletező 

graviméter mérésekről (MOL Nyrt.-nél). — OKGT GKÜ; ELGI Népk-G-28 GKV-430  E 

Kloska Károly 1983: A G–1/83-as csoport Gyoma–Dévaványa kutatási területen végzendő részletező graviméter 

méréseinek műszaki terve (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-G-M-37 GKV-867  T 

Kloska Károly 1984: A G–1/84-es csoport Köröstarcsa kutatási területen végzendő részletező graviméter 

méréseinek műszaki terve (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-G-M-39 GKV-882  T 

Kloska Károly 1984: A G–1/84-es csoport Szarvas–Gyomaendrőd kutatási területen végzendő részletező 

graviméter méréseinek műszaki terve (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-G-M-41 GKV-884  T 

Kloska Károly 1984: Jelentés Gyomaendrőd–Dévaványa kutatási területen végzett részletező graviméter 

mérésekről (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-G-45 GKV-448  E 

Kloska Károly 1986: Jelentés a Szarvas–Gyomaendrőd kutatási területen végzett részletező graviméter 

mérésekről(MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-G-49 GKV-450  E 

Kovács Zsolt, Gyuricza György, Barczikayné Szeiler Rita, Gál Nóra, Gáspár Emese, Gulyás Ágnes, Hegyi 

Róbert, Horváth Zoltán, Jobbik Anita, Kovács Gábor et al. 2013: Dévaványa szénhidrogén koncesszióra 

javasolt terület komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálati jelentése. Készült az ásványi nyersanyag és 

a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi 

vizsgálatáról szóló103/2011. (VI.29.) kormányrendelet alapján (+ 1 CD). — MFGI, MBFH, NeKI; MBFHT 

T.22998   E 

Landy Kornélné 1988: Adatszolgáltatás a Nemzetközi Litoszféra Program számáraa Túrkeve–Dévaványa 

térségében 1987-ben végzett MT mérésekről(MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI GOR-AE-11/88 GKV-766  A 

Landy Kornélné, Nagy Zoltán 1986: Adatszolgáltatás a Nagykunságban, Dévaványa–Tiszaroff térségében 

végzett magnetotellurikus mérésekről (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI GOR-AE-7/86 GKV-499  A 

Márton Béla 2010: A „Gyomaendrőd–Tarhos–Gyulavári” blokkokra vonatkozó kutatási műszaki üzemi terv 

módosítás. — Magyar Horizont Energia Kft.; SZBK SZBK.3389 2053/1/2010.  T 

Márton Béla et al. 2010: A „HHE-Dévaványa–III. szénhidrogén” bányatelekmegállapítási kérelmének 

módosítása. — Magyar Horizont Enregia Kft.; SZBK SZBK.3348 64/6/2010.  T 

Mód Gábor 1978: Műszaki terv a 12/78. sz. szeizmikus csoport részére az1978. évben Dévaványa–Túrkeve–

Ecsegfalva térségébenvégzendő részletező és Körösladány-Köröstarcsatérségében végzendő kiegészítő 

mérésekhez(MOL Nyrt.-nél). — GKÜ; ELGI GOR-M-162 GKV-783  T 

Nádor Annamária 1999: 2.1.1.2.1. Szénhidrogén potenciál felmérés és medenceanalízis. Jelentés az 1999. évben 

elvégzett feladatokról. Mellékletben: Jámbor Áron (1999): Csongrád megye kvarter képződményeinek 

értékelése szempontjából felhasználható vízkutató fúrások adatai (Békés megye, Körös-medence, 

Dévaványa, Vésztő). — MÁFI; MBFHT T.19737   E 

Nádor Annamária, Müller Pál, Lantos Miklós, Thamóné Bozsó Edit, Kercsmár Zsolt, Tóthné Makk Ágnes, 

Farkasné Bulla Judit, Nagy Tiborné 2000: 2.1.1.2.1. Szénhidrogén-potenciál felmérés és medenceanalízis. 

Zárójelentés az 1999–2000. évben elvégzett feladatokról. A Körös-medence negyedidőszaki 

képződményeinek szedimentológiai, őskörnyezeti és paleoklimatológiai vizsgálata (Dévaványa, Vésztő, 

Szarvas, Komádi). — MÁFI; MBFHT T.20059   E 

Palásthy György 1991: Dévaványa mező termelésbe állításának vizsgálata. 1991. augusztus (szénhidrogén). — 

Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat (NKFV); MBFHT T.16319   E 

Palásthy György, Juhászné Bodnár Katalin, Németh Gyuláné 1994: Dévaványa mező, M–IV. telepének 

próbatermelés kiértékelése és a telep művelési terve. 1994. január (szénhidrogén). — MOL Rt.; MBFHT 

T.19158   A 
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Pöstyéni Ferenc 1993: Szeizmikus feldolgozási jelentés. Dévaványa-K. (geofizika). — GES Kft.; MBFHT 

T.19875   E 

Pöstyéni Ferenc 1995: Szeizmikus feldolgozási jelentés Körösladány kutatási területről (geofizika). — GES Kft.; 

MBFHT T.20013   A 

Szanyi Béla 1988: Adatszolgáltatás a Dévaványa-D és Békés Fan (Darvas) kutatási területen végzett kiegészítő 

szeizmikus mérésekről (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-A-4/88 GKV-754  A 

Szanyi Béla 1988: Adatszolgáltatás kiegészítés az A–4/88. sz. adatszolgáltatásban közölt, a Dévaványa-D 

kutatásiterületen végzett szeizmikus mérésekhez (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-A-10/88 GKV-748  

A 

Szanyi Béla 1989: Adatszolgáltatás a Dévaványa-D kutatási területen lévő DV–21–8730 szeizmikus szelvény 

SEISLOG feldolgozásáról (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-A-7/89 GKV-760  A 

Ujfalusy Antal 1978: Jelentés a Dévaványa–Kőröstarcsa kutatási területen 1971–1978. évben végzett szeizmikus 

reflexiós mérésekről (MOL Nyrt.-nél). — OKGT GKÜ; ELGI Népk-143 GKV-164  A 

Varga Ede 1983: Jelentés a Dévaványa–Körösladány kutatási területen 1981–82-ben végzett reflexiós 

mérésekről (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-188 GKV-342  A 

Varga Ede 1985: Adatszolgáltatás az 509. sz. térképszelvény lap (Kisújszállás, Túrkeve, Mezőtúr, Dévaványa) 

területére szerkesztett alsó-pannon fekű közeli szint térképéről (MOL Nyrt.-nél). — GKV; ELGI Népk-A-

12/85 GKV-376  A 

Várnai László, Groholy Tivadar 1957: Jelentés az 1/54. és az 1/55. sz. szeizmikus csoport Kunmadaras–

Tatárülés–Karcag–Bucsa–Biharnagybajom–Nádudvar–Kaba–Püspökladány–Dévaványa–Zsáka–Furta 

környékén végzett szeizmikus méréseiről.1–3 kötet. — Kőolajipari Tröszt Kőolajipari Szeizm. Kut. Üzem; 

ELGI OKGT-23 GOR-23  A 

Vető István 1988: Iszapgáz adatok anyakőzet szempontú értékelése (Békés, Demjén, Endrőd-Gyomaendrőd, 

Fábiánsebestyén, Földes, Komádi, Makó, Mezőtúr, Ruzsa). — MÁFI; MBFHT T.19482   E 

Völgyi László, Hajdú Dénes 1979: Dévaványa és környéke kutatási terület felderítő fázisú szénhidrogénkutatási 

programja. (Dévaványa, Gyoma, Köröstarcsa, Körösladány). — OKGT; MBFHT T.7963   T 

Völgyi László, Hajdú Dénes 1984: A Kőolajkutató Vállalat folyamatban lévő szénhidrogénkutatási 

programjainak aktualizálása. (Álmosd, Battonya–Pusztaföldvár-Nyugat, -Kelet, -Észak, Békés–Doboz, 

Besenyszög–Tiszapüspöki–Fegyvernek-Dél, Biharugra, Demjén-Ny–Verpelét–Feldebrő, Dévaványa, 

Endrőd-Észak, Dorozsma, Endrőd–Szarvas III/C, Forráskút–Sándorfalva, Földes, Kismarja–Nagykereki–

Biharkeresztes). 1984. március. — OKGT; MBFHT T.16389 I.  T 
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5. függelék. Minősített dokumentumok környezetföldtan témakörben 

Gyomaendrőd, Környezetföldtan, 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: 4545 

 

Balogh Kadosa, Árváné Sós Erzsébet, Pécskay Zoltán 1991: Jelentés a Központi Földtani Hivatal és az MTA 

Atommagkutató Intézete között létrejött 256/Kg-57/1991. sz. szerződés keretében, a JATE Ásványtani 

Geokémiai és Kőzettani Tanszéke munkájához kapcsolódóan végzett K/Ar kormeghatározásokról. K/Ar 

kormeghatározások az Alföld mezozóikum előtti képződményein. (Dévaványa, Szeghalom, Endrőd, 

csillámpala, amfibol-gneisz biotit).. — MTA Atommagkutató Intézet; MBFHT T.17803   K 

Bélteki L., Kárpáti L. 1976: Dévaványa 1800 méteres KFH kutató fúrás műszaki leírása.. — VIKUV; KFH 3537   

K 

Deák József 1980: Részjelentés: Rétegvizek környezeti izotóp vizsgálata. (Dévaványa, Kunadacs, Erdőtelek, 

Jászladány, Nagyfüged).. — VITUKI; MBFHT T.13625   K;V 

Deák József, Rónai András 1981: Beszámoló 1981-ben végzett rétegvizek korának meghatározása. (Vésztő, 

Törökszentmiklós, Szolnok, Szarvas, Besenyszög, Dévaványa, Kecskemét).. — MÁFI; MBFHT T.13626   

K;V 

Draskovits Pál, Davideszné Dömötör Katalin, Rotárné Szalkai Ágnes 1995: A vízbeszerzés földtani-geofizikai 

lehetőségeinek előzetes becslése Gyomaendrőd környezetében. — ELGI; ELGI AD.1387   V 

Farkas T.-né 1978: Dévaványa Strandfürdő–3. számú fúrás, (KFH kutatófúrás).. — VITUKI; KFH 2300   V 

Földvári Mária, Szalai Tibor 1976: Jelentés a dévaványai perspektivikus fúrás derivatográfiás vizsgálatairól. Az 

Alföld fejlődéstörténetének vázlata. — MÁFI Síkvidéki Osztály; MBK _KMO.00135 /c  K 

Franyó Frigyes 1977: Jelentés a dévaványai perspektivikus fúrások (1116,0 m, 670,3 m, 222,7 m és 31,0 m) 

munkálatairól, földtani és vízföldtani eredményeiről.. — MÁFI; MBFHT T.7876   K;V 

Franyó Frigyes, Tanács János, Miháltz Istvánné, Lőrincz Hajnal 1976: Előzetes jelentés a dévaványai 

perspektivikus fúrásokról. Jelentés a vízfigyelő kutak kivitelezéséről. Jelentés az 1976. évben végzett 

palinológiai vizsgálatokról. Kunmadaras 400 m-es fúrás palynológiai vizsgálati eredményei.. — MÁFI 

Síkvidéki Osztály; MBK _KMO.00135 /a  K;V 

Jámbor Áron, Vető István 1978: A köröstarcsai Köt–I. sz. fúrás földtani vizsgálatának értékelése. — MÁFI; 

MBFHT T.22996   K 

Krén Zsuzsa 2011: Gyomaendrőd–4/A OKK számú gyógyvíz kút védőidomának meghatározása. — AQUA-

CARE Kft.; SZBK 4/a/6985 1375/2011  V 

Kretzoi Miklós, Krolopp Endre, Széles Margit 1976: Jelentés a dévaványai perspektivikus fúrás fauna 

vizsgálatairól. Jelentés a dévaványai fúrás malakológiai vizsgálatairól. A dévaványai fúrás 

makropaleontológiai vizsgálata.. — MÁFI Síkvidéki Osztály; MBK _KMO.00135 /b  K 

Krolopp Endre, Széneky Miklós 1980: Az Ős-Körös körösladányi rétegsorának paleoökológiai és ősföldrajzi 

vizsgálata. — MÁFI, JATE; MBFHT T.9616   K 

Kucsora Sándor 1984: Tájékoztató környezetföldtani szakvélemény fúrási iszapok lerakóhelyeinek kijelöléséhez. 

(Füzesgyarmat–Szeghalom–Gyomaendrőd–Dévaványa–Szarvas–Fábiánsebestyén–Öcsöd–Fülöpszállás). — 

MÁFI; MBFHT T.2264   K 

Marton Lajos, Mikó Lajos, Zsilák György 1984: A keletmagyarországi mintaterületen izotóp-hidrogeológiai 

kutatások 1985. évi programja. (Egyek, Dévaványa, Szarvas, Komádi, Vésztő, Mikepércs, 

Hajdúböszörmény, Tiszapalkonya, Polgár, Álmosd, Pocsaj, Berettyóújfalu). — MÁFI; MBFHT T.10684   

V;E 

Nádor Annamária, Thamóné Bozsó Edit, Lantos Miklós, MüllerPál, Tóthné Makk Ágnes, Farkasné Bulla Judit, 

NagyTiborné, Sümegi Pál 2001: A Körös medence alapfúrásainak (Szarvas, Dévaványa,Vésztő, Komádi) 

ciklussztratigráfiai vizsgálata.. — MÁFI; MBFHT T.20392   K 

Nádor Annamária, Tóthné Makk Ágnes, Farkasné Bulla Judit, Juhász Györgyi, Thamóné Bozsó Edit, Lantos 

Miklós, Müller Pál, Magyari Árpád, Kercsmár Zsolt, Jámbor Áron et al. 2003: A Körös-medence 

negyedidőszaki képződményeinek szedimentológiai, őskörnyezeti, paleoklimatológiai kutatása. Zárójelentés. 

(Szarvas, Dévaványa, Vésztő, Komádi). — MÁFI; MBFHT T.20932 I-III.  K 

Nagy Tamás, Reiner György 1985: Körösladány lehatároló-részletes fázisú nyersanyagkutatásának földtani 

jelentése. + 5 lap rövidített jelentés.. — Épületkerámiaipari Vállalat; KFH 6162   K 

Nagy Tamás, Reiner György 1985: Dévaványa durvakerámiai nyersanyag részletes fázisú kutatásának földtani 

jelentése. (+ KFH határozat). — Épületkerámiaipari Vállalat; MBFHT T.18778   K 
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Püspöki Zoltán, Kovács István János, Kónya Péter, Füri Judit, Bertalan Éva, Besnyi Anikó, Nádor Annamária 

2013: 10.3 Paleoklíma-változások kimutatása ásványtan-geokémiai módszerekkel a Körös-medence 

alapfúrásain (Vésztő–1,Dévaványa–1). — Magyar Földtani és Geofizikai Intézet; MBFHT T.23081   K 

Rónai András 1971: Az alföldi sekély vizek ingadozásai. (Ócsa, Dunavecse, Sövényháza, Kiskunhalas, 

Nyíregyháza, Nyíradony, Nagyiván, Szerep, Dévaványa, Mezőberény, Battonya, Szolnok, Tószeg, Kengyel, 

Öcsöd, Tiszajenő, Cserkeszőlő, Tiszakürt, Hódmezővásárhely, Jászladány, Vezseny, Kétpó, Szeged és 

Nemesvámos-Veszprém m.). — MÁFI; MBFHT T.5338   V 

Szabó Zoltán, Balla Zoltán 1994: Új atomerőmű létesítéséhez számbavehető térségek előzetes neotektonikai 

vizsgálata szeizmikus szelvények alapján (Tiszaluc, Taktaharkány, Taktaszada, Görbeháza,Tiszavasvári, 

Hajdúnánás, Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Kaba, Báránd, Sárrétudvari, Derecske, Csabacsűd, Vöncök, 

Gyomaendrőd, Soltvadkert, Tiszaroff, Besenyszög, Gyöngyös, Celldömölk, Gérce, Püspökladány, Szarvas, 

Sitke, Hatvan stb.). — ELGI, MÁFI; ELGI AD.1331   K 

Szederkényi Tibor 1989: Részjelentés. Az Alföld mezozóikum előtti képződményeinek komplex földtani-

kőzettani-geokémiai vizsgálata az 1984. évtől mélyített kutatófurások alapján. (Ásotthalom, Battonya, 

Biharnagybajom, Bordány, Dévaványa, Endrőd, Földes, Körösladány, Mezőpeterd, Mezősas, Szeghalom, 

Túrkeve).. — JATE Ásvány-, Kőzettani- és Geokémiai Tanszék; MBFHT T.15043   K 

Thamóné Bozsó Edit, Viczián István, Bruknerné Wein Alice, Iharosné Laczó Ilona 1984: A körösladányi Köl–1. 

sz fúrás vizsgálati eredményeinek földtani értékelése. — MÁFI; MBFHT T.23029   K 

Varga Géza 1988: Információs jelentés a Nemzetközi Litoszféra program keretében Dévaványa–Gyula vonalon 

1987-ben végzett MT szondázásokról. — ELGI; ELGI SzÁF-635 U-214  K 
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Vizsgálati terület

Koncesszióra javasolt terület

Term észetvédelem  [AM]
Nem zeti park  (NP)

Nem zeti Ö k ológiai Hálózat (NÖ H) [VKGA 2009]
Magterület
Ö k ológiai folyosó
Puffer terület
Natura 2000 k ülönleges m adárvédelm i terület (SPA) [VM]
Natura 2000 k ülönleges vagy kiem elt jelentőségű term észetm egőrzési terület (SAC) [VM]
Halban gazdag vízfolyás

$1 Kunhalom

Méretarány:

Dátum : 2019.03.25.

Meg rendelő:
Digitális szerk .:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Paszera György
Kovács Zsolt
Fancsik  Tam ás

MBFSZ

1. m ellék let

-
Vetület: EOV

Kom plex érzék enységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulm ány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2019. 

Helyszínrajz, term észetvédelm i területek :
Gyom aendrőd
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Méretarány:

Dátum : 2019.03.25.

Meg rendelő:
Digitális szerk.:
Ellenőriz te:
Jóváhag yta:

Paszera Györg y
MBFSZ

2. m ellék let

-
Vetület: EOV

Kom plex érzékenységi és terhelhetőségi
viz sgálati tanulm ány

Mag yar Bányászati és Földtani Sz olgálat 2019. 

T erülethasz nosítás (CORINE):
Gyom aendrőd

Vizsgálati terület
112   Nem  összefüg gő településszerkezet
121  Ipari vag y kereskedelm i területek
131  Nyersanyag kiterm elés
132  Lerakóhelyek (m eddőhányók)
142  Sport- és szabadidő-létesítm ények
211  Nem  öntözött szántóföldek
213  Riz sföldek
222  Gyüm ölcsösök, bog yósok
231  Rét/legelő
242  Kom plex m űvelési szerkezet
243  Mezőgazdasági területek, jelentős term észetes növényzettel
311  Lom blevelű erdők
324  Átm eneti erdős-cserjés területek
511  Folyóvizek, vízi utak
512  Állóvizek

Kovács Zsolt
Fancsik T am ás
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Meg rendelő:
Digitális szerk.:
Ellenőriz te:
Jóváhag yta:

Paszera Györg y
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3. mellék let

-
Vetület: EOV

Komplex érzékenységi és terhelhetőségi
viz sgálati tanulmány

Mag yar Bányászati és Földtani Sz olgálat 2019. 

Prekainoz oos aljzat (Haas et al. 2010):
Gyomaendrőd

 6      alsó-kréta bázisos vulkanitok és ezek áthalmoz ott tengeri üledékei
14     alsó-triász folyóvizi és delta fáciesű szilicik lasz tos képz ődmények
10     alsó–középső-jura pelágik us finom szilicik lasz tos össz let
15     kisfokú metamorf mez oz oos képz ődmények
13     középső-triász sekélytengeri szilicik lasz tos és karbonátos össz let
 2      senon flis
23     varisz k uszi metamorfit össz let (gneisz, csillámpala, amfibolit)

Vizsgálati terület
Prekainoz oos felszín (mBf)

!. Prekainoz oos aljzatot ért fúrás (MBFSZ, GeoBank)
!. Szénhidrogén-k utató fúrás (MBFSZ)
. 500m mélységet elért fúrás (MBFSZ, GeoBank)

Haas J., Budai T ., Csontos L., Fodor L., Konrád Gy. 2010: Mag yarország pre-kainoz oos földtani térképe, 1:500000. – Földtani Intézet kiadványa 
Kovács Zsolt
Fancsik T amás
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Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jó váhagyta:

Paszera György
MBFSZ

4. m elléklet

-
Vetület: EOV

Ko m plex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tan ulm ány

Magyar Bányászati és Földtan i Szo lgálat 2019. 

Alsó-pann ó n iai képződm ények talpm élysége:
Gyo m aendrőd

Vizsgálati terület
Alsó -pan n ó n iai talpm élység (m Bf)

!. Szénhidro gén-kutató fúrás (MBFH)

készült Juhász E., Kum m er I. 1997 alapján
Ko vács Z so lt
Fancsik Tam ás
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Ellenőrizte:
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Pa szera György
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5. m elléklet

-
Vetület: EOV

Ko m plex érzékenységi és terhelhetőségi
vizsgála ti ta n ulm ány

Magya r Bányásza ti és Földta n i Szo lgála t 2019. 

Alsó-pa n n ó n ia i képződm ények vastagsága:
Gyo m aendrőd

készült Juhász E., Kum m er I. 1997 alapján

Vizsgála ti terület
Alsó -pa n n ó n ia i képződm ények va sta gsága (m Bf)

!. Szénhidro gén-kuta tó  fúrás (MBFH)

Kovács Zso lt
Turczi Gábo r
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Dátum : 2019.09.30.
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Digitális szerk.:
Elle n ő rizte :
Jóváhagyta:

Paszera György
MBFSZ

6. m ellékle t

-
Ve tüle t: EOV

Kom ple x érzéke n ységi és terhelhe tő ségi
vizsgálati tanulm án y

Magyar Bán yászati és Földtani Szolgálat 2019. 

Szénhidrogén-kutatási felm értség:
Gyom ae ndrőd

Vizsgálati terüle t

Konce sszióra javasolt te rüle t

Hatályos szénhidrogén bán yatelek

Hatályos szénhidrogén konce ssziós kutatás

Hatályos szénhidrogén kutatás

. Szénhidrogén-kutató fúrás (MBFSZ)

Kovács Zsolt
Fancsik Tam ás
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Dátum: 2019.09.30.

Megrendelő:
Digitális szerk.:
Ellenőrizte:
Jóváhagyta:

Paszera György
MBFSZ

7. melléklet

-
Vetület: EOV

Komplex érz ékenységi és terhelhetőségi
vizsgálati tanulmány

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2019. 

Szeizmikus felmértség:
Gyomaendrőd

Vizsgálati terület
3D szeizmikus mérés
2D szeizmikus mérés

!. VSP mérés
!. Szeiz mokarotázs mérés

Kovács Zsolt
Fancsik Tamás
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Mére tarán y:
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Megre ndelő:
Digitális szerk.:
Elle n őrizte:
Jóváhagyta:

Paszera György
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8. mellékle t

-
Ve tüle t: EOV

Komple x érzéke n ységi és terhelhe tőségi
vizsgálati tan u lmán y

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 2019. 

Fúrási és ge ofizikai felmértség:
Gyomae ndrőd

Vizsgálati terüle t
. Szénhidrogén-ku tató fúrás (MBFH)
S Digitális mélyfúrás-ge ofizikai adat
!k Visszaado tt meddő szénhidrogénkút
!. VSP mérés
!. Szeizmokaro tázs mérés

! Gravitációs mérés
! Mágn eses dz mérés
") Magn e to te llu riku s mérés

! Tellu riku s mérés

Kovács Zsolt
Fancsik Tamás


