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BEVEZETÉS

Tanulmányunkban a Kisalföld és környékének hévízföldtani vi
szonyaival foglalkozunk. Hévizeknek a 3o °C-nál nagyobb ki- 
folyóviz-hőmérsékletü kutaknak és forrásoknak, ill. azoknak 
a tárolóknak a vizét tekintjük, amelyekből a 3o °C-nál mele
gebb viz nyerhető. A Kisalföldnek, mint földrajzi tájegység
nek csaknem a teljes területén van lehetőség héviznyerésre. 
Hy-ról területünket a Kőszegi és Soproni hg, a Kis-Kárpátok, 
K-ről és DK-ről a Dunántúli Középhegység hideg és langyos 
vizű karsztterületei, illetve ÉK-ről az Ь -magyarországi- 
D-szlovákiai vulkáni területek határolják. DHy-on nem hatá
rolható el a héviznyerésre alkalmas terület: a vas-zalai 
dombvidéken keresztül kapcsolódik a Dunántúl többi héviznye
résre alkalmas területéhez.

Egy terület hévizföldtani adottságait a geotermikus viszonyok 
és a vizadó képződmények elhelyezkedése együttesen határozzák 
meg. Tanulmányunkban először'a geotermikus viszonyokat, a hő
mérséklet, ill. a geotermikus gradiens eloszlását tekintjük 
át, majd a 3 fi hévizadó képződményt: az alaphegységi, a fe- 
dőhegységi héviztárolókkal és a középsőpliocén törmelékes me
denceüledékekből feltárható hévizekkel foglalkozunk. Mindhá
rom tipus tárgyalásánál sorravesszük a földtani, szerkezeti 
adottságokat, a hévizadó kőzetek hidraulikai paramétereit, a 
hévizadó rétegekben uralkodó eredeti nyomásviszonyokat, a hő
mérsékletet és a vízminőséget. Tanulmányunkat a hévizfeltárás 
és termelés eddigi történetének áttekintésével és a hévizter- 
melés további lehetőségeinek vizsgálatával zárjuk le.
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1. A GEOTERMIKUS VISZONYOK

Területünket a magyarországi 5о °C/km-es átlagos geotermikus 
gradiensnél mintegy 2o %-kal kisebb, 4o °C/km körüli geoter
mikus gradiens jellemzi. Ez azt jelenti, hogy 1 km mélység
ben általában 5o °C körüli hőmérséklet uralkodik /1. ábra/.
A Dunántúli Középhegység karsztterületein ez az érték még 
kisebb, de ezt az itt leszivárgó és felmelegedő csapadékvíz 
hütőhatása okozza, amely a hőt az eredetileg nagyszámú és 
nagyhozamu peremi langyos és meleg karsztforrások felé szál
lította. Az elvont hő nagyrésze a forrásokban jelent meg, de 
a források felé áramló viz lehűlése közben a környező terüle
teket is felfütötte. Ilyen pozitiv geotermikus gradiens ano
máliák figyelhetők meg a Dunántúli Középhegység ENy-i és Ny-i 
peremvidékén. Ha a felszinalatti vízáramlások által okozott 
hc„onvekció /1. ábra/ hatásait levonjuk a Dunántúli Közép- 
hegység területén mérhető hőmérsékletekből, akkor megállapít
hatjuk, hogy a mélyből származó hőáram itt sem kisebb a magyar 
országi átlagnál /9o-loo mWm /, a kisebb geotermikus gradi
enst a leszivárgó vizek hütőhatása és a kőzetek jobb hőveze
tőképessége okozza.

A medence belsejének alacsony geotermikus gradiense és az it
teni negativ anomáliák /néhol a geotermikus gradiens 35 °C/km- 
nél is kisebb/ már nehezebben magyarázható meg. Közismert, 
hogy a Magyarországon tapasztalható pozitiv hőáram-anomália 
határainkon kivül eltűnik, területünk pedig a Kárpát-medence 
ÉNy-i peremén van. A regionális hőáram kisebb értéke azonban 
csak egyik oka lehet a kisebb geotermikus gradiensnek. A má
sik ok a medenceüledék homokosabb jellege, amely a hőszigete
lő agyagrétegek kisebb előfordulása miatt a nagyobb hővezető
képességen és a nagyobb _ hütőhatásu - vizmozgások lehetősé
gén keresztül van csökkentő hatással a geotermikus gradiensre,
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2. AZ A1APHEGYSÉGI HÉYIZTÁROLÓK

A Kisalföld ITy-i és É-i peremének medencealjzatát igen idős 
/kambriumi-ordoviciumi/ kristályos palák alkotják, amelyek 
nagyobb hozamú hévizkut telepítésére alkalmatlanok,

A kristályos palasorozathoz DK felől az u.n, "Grác-kisal- 
földi ópaleozoikum" szilur-devonkori képződményei csatla
koznak változékony - looo-4-ooo m-es - települési mélység
gel egészen a Rába folyó menti szerkezeti zónáig /2, ábra/.
Az uralkodóén karbonátos kifejlődésü, anchimetamorf devon
kori képződmények részben héviztárolásra is alkalmasak.
A Vas megyei Rábasömjén és Bük községek hévizkutjai két, 
egymástól független hasadékos-karsztos dolomit-tárolót 
csapolnak meg. A rábasömjéni devon tároló a reá települt 
középsőmiocén üledékek mélyebb mészköves-homokkővés tagoza
taival összefüggésben jellegzetes zárt héviztelepet alkot, 
amelynek térbeli kiterjedése is eléggé korlátozott lehet.

Az előbbihez ÉTJy felől szerkezeti zónák mentén csatlakozó 
büki tároló - vizsgálataink szerint - osztrák területen, a 
'.Vechsel-hegység előterében felszini beszivárgást biztositó 
utánpótlódási területtel rendelkezik.

Az ópaleozóos övezetet a Kőszegi-hegység és Ikervár-Pecöl 
térségében pennini tipusu mezozóos /kréta-jurakori/ dinamo- 
metamorf képződmények tektonikai ablakai tagolják, ezek 
hévizbeszerzésre a kristályos palákhoz és a szilur-devon 
szericites agyagpalákhoz hasonlóan alkalmatlanok.
A hévizfeltárás a dolomitos kifejlődésü devonkori alaphegy
ség elterjedési területén belül is eléggé kockázatos, gya
koriak a fácies-változások /pl. a meddő Bük-2 és Rás-3 
fúrásoknál/, illetve a tárolókőzetek elvékonyodása /Rás-2 
fúrás/. Jelentősebb hozamú héviz feltárására csak a nagyobb 
nyitott hasadékokból lehet számitani - amelyek viszont a leg
korszerűbb módszerekkel is csak az eltemetett alaphegyseg- 
rögök, kiemelt szerkezetek környékén mutathatók ki.
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A rábasömjéni tárolóban a viszonylag csekély kitermelt víz
mennyiségek hatására igen nagy, több bar értékű telepnyo
más- csökkenése к következtek be, A kutak magas NaCl, JT és Br- 
tartalmu foszilis hévizét és a belőle lepárolt sót gyógyásza
ti célokra hasznosítják, a tároló további vízkivételekkel nem 
terhelhető. i.

Bükfürdő két hévizkutjának vízminősége nem teljesen azonos, 
mivel a meddő CH-furásból kialakított 1. sz. kutban a fedő 
pannon homokköveket is beszürőzték. A kutakat a sókiválás 
csökkentése érdekében túlnyomás mellett fojtva termeltetik, 
Ca-Mg-hidrogénkarbonáto3 jellegű, F-tartalmu vizüket újabban 
ásványvízként is palackozzák. A 6o-as évek közepe óta tartó 
folyamatos héviztermelés észlelhető talpnyomás vagy kutfej- 
nyomás-csökkenéseket nem okozott, sőt a kitermelt hévizho- 
zam szükség esetén még tovább növelhető.

A Kisalföld medencealjzatának legismertebb és legjelentősebb 
héviztárolója a Dunántúli Középhegység mezozóos főkarsztviz- 
tárolójának az u.n. "Rába-vonalig" terjedő mélybesüllyedt 
folytatása. Fő hévizadó képződményei a középső - felsőtriász 
dolomitok és mészkövek, amelyeknek vastagsága helyenként 
3ooo m-t is meghaladja ás általában dúsan repedezettek. Az 
alaphegység felszínének települési mélysége a Kisalföld DK-i 
részén helyenként a 4ooo m-t is meghaladja, szerkezetileg 
igen tagolt. A karbonátos tárolókőzetek a felső néhány loo 
m-es zónában karsztosodtak is, különösen a fellazult szer
kezeti övék mentén. A kisalföldi mezozóos alaphegységből tör
ténő hévizfeltárás és hasznosítás szorosan összefügg a Közép- 
hegység hideg karsztvizkészletével, sőt a hideg és meleg 
karsztvizek egységes áramlási rendszereinek működési mecha
nizmusát is éppen a Dunántúli Középhegység környékén 1866 
óta folytatott kutatások során ismertük meg.

Természetes állapotban a középhegység felszini karsztos ki
búvásaiba beszivárgó csapadékvizek jelentős része a mélybe
süllyedt karbonátos medencealjzaton keresztül-szivárogva,
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felmelegedett formában jelenik meg a hegységpererai karsztforrá- 
sokban. A Bakony-hegység szabadfelszinü karsztterületén köze
lítőleg DNy-ÉK-i és D-É-i irányban végighúzódó, a karsztviz- 
szint-térképeken is jól felismerhető felszinalatti"karsztviz- 
választótól" Hy-ra eső tárolórész fő természetes megcsapolá
sát a Hévizi-tó-forrás képezi. Az ÉK-i tárolórész természe
tes megcsapolásai pedig a Bodajk, Tata, Dunaalmás, Esztergom 
és Budapest környéki termális források, A Kisalföld mezozóos 
aljzata mindkét tárolórészre kiterjed, de közöttük Pápa-Ta
kácsi- Vaszar-Tét-Gric térségében szilur metamorfitok települ
tek, amelyek Karcaitő-Szany irányában valószínűleg összefüg
genek a Rábától ÉHy-ra feltárt ópaleozóos képződményekkel.
Az ÉK-i tárolórész /a legutóbbi években végzett kutatások 
szerint/ mintegy lo-12 km-rel terjed túl a Dunától É-ra, s a 
szlovákiai területen, valamint a Börzsöny-hegység alatt 
prekambriumi kori kristályos képződmények /a Králova hola 
és Kohút-sorozat metamorfitjai/ határiják.

Vízminőségi szempontból a középhegységi mezozoikum termális 
karsztvizei mindenütt kis töménységű Ca-llg-hidrogénkarboná- 
tos vizek, jelentős Rn-aktivitással, a legtöbb hévizkut vi
zét hivaialosan is gyógyvízzé nyilvánították, Ksebb-nagyobb 
mértékben gázosak, a G W  értéke általában kisebb mint o,5 
плУif, a CH és C02-gáz-tároló szerkezetek környékén a gáz
tartalom jelentősen emelkedik. A hévizhasznositás szempontjá
ból kedvezőtlen adottságuk, hogy vascsőre igen nagymértékben 
agresszívek. Jóllehet az egyes tárolórészeken a kőzetek viz- 
vezetőképességi paraméterei 5 nagyságrenden belül /o,3-7ooo 
if/пар/ változhatnak, a kutak üzemi jellemzőit általában nem 
a természetes szerkezeti-földtani adottságok, hanem a csőhid- 
raulikai-kutkiképzési adottságok határozzák meg. Kivételt ké
peznek az alól az általános szabály alól az ÉK-i tárolórész 
kis áteresztőképességű tüzköves mészköveire /SB-1, FK-1/ 
vagy kréta homokkőre /Komárom, iLengyáj/ telepitett kutjai és 
Nagylengyel-Szilvágy környékének raeti márgáit feltárt CH- 
furásai.
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A hévizhasznositást legdöntőbben a Középhegység peremén műkö
dő barnaszén- és bauxitbányák /Dorog, Tatabánya, Kincsesbá
nya, llyirád, stb./ vizemeléseinek hatására bekövetkező regio
nális nyomáscsökkenések korlátozzák,amelyek 1971-81.között a 
héviztároló medencerészeknél meghaladták a 2o m vo. átlagos 
értéket, a természetes források jelentős része elapadt 
/Tata, Bodajk, Sárisáp, Esztergom, Ebed/, illetve hozamuk 
csökkent /Budapest, É-i forráscsoport, Hévizi-tó/. A nyo
máscsökkenésben a vízellátási célú hideg-karsztviz-kivételek 
és a jelenleg üzemelő hévizkutak szerepe kevésbé jelentős.
A korábbi hévizhozamok fenntartása csak ismétlődő üzemi 
szint-süllyesztéssel, buvárszivattyus termeléssel biztosítha
tó, távlatilag a bányák kiemelt hideg karsztvizeinek a táro
lóba való visszavezetése is egyre inkább szükségessé válik.
A hévizfeltárás és -hasznosítás növelése a területen a bá
nyászati eredetű károsodások elhárításán túlmenően regioná
lis vikészletgazdálkodási döntés kérdése is, mivel az egy
séges hideg-meleg karsztvizkészleten belül a hasznositási 
arányokat is módosítani kellene.

3. F3DŐH3GYSÉGI HÉVÍZTÁROLÓK

A Kisalföld mezozóos aljzatú medencerészeinek karbonátos 
vagy törmelékes felsőkréta-paleogén fedőhegységi képződményei 
a kiemelt alaphegységrögök környezetében közvetlenül össze
függenek a főkarsztviztárolóval, ezt több Nagylengyel kör
nyéki CH-furásban, a Pápa-Kastélykerti és a Párkány /Sturovo/ 
környéki hévizkutakban észlelték. Zárt, fosszilis telepfolya
dékot tartalmaznak a Kisalföld DK-i részének medencebeli, 
lencsés kifejlődésü hippuriteszes mészkövei, közülük a zala
egerszegi strand kútja /Csácsbozsok-l fúrás/ termel hévizet 
miocén homokkőrétegekkel összeszürőzve. A paleogén képződ
mények csak a Kisalföld legkeletibb részén találhatók meg, 
hévizbeszerzésre önállóan nem alkalmasak.

A kisalföldi középsőmiocén / bádenien/ medenceüledékek laj- 
tameszko— es homokko-lencséi fosszilis telepfolyadékokat,
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tömény sósvizeket tartalmaznak, hasznosításuk korlátozott 
és legtöbb esetben valamilyen másik tárolóval együttesen tör
ténik /Rábasörajén, Hegykő, Zalaegerszeg-Csácsbozsok, Komárom/. 
Hasonló, de még jelentéktelenebb szerepet játszanak a Kis
alföld alsópannon homokkövei pl. Bükfürdő esetében.
A fosszilis vizet tartalmazó medencebeli héviztelepek haszno
sítása lényegében csak meddő CH-fúrások /pl. Celldömölk-1/ ki
képzésével indokolt, hévizbeszerzési célú fúrás telepítése sem 
nem biztonságos, sem nem gazdaságos.

4. A PBLoŐPAmrólIIAI HÉVIZTÁROLÓ HOI.IOKKÓÖSSZLET

A Kisalföld legnagyobb kiterjedésű héviztárolóját a felső
pannon rétegösszlet mélyebb tagozatait alkotó laza homokkö
vek alkotják. A 3« ábrán bemutatott alsó-felsőpannóniai 
formáció-határ - az ország egyéb fiatal medenceterületeihez 
hasonlóan - egyúttal a felsőpannon törmelékes héviztároló 
összlet gazdaságos kutatási-feltárási határmélységét is jelen
ti, mivel az alsópannon összletben a beszürőzhető homokkő
szintek vastagsága jelentősen csökken, a tárolt hévíz sótar
talma pedig ugrásszerűen megnövekedik.

A felsőpannon rétegsor a hegységperemeken és a negyedkori 
képződményekkel közvetlenül érintkező felső zónáiban hideg 
édesvizet tartalmaz, a tározott viz hőmérséklete a medence 
központi része, illetve a rétegsor mélyebb tagozatai felé ha
ladva fokozatosan növekedik. Hasonló tendenciájú fokozatos 
változás észlelhető a väs összes oldott anyag-tart almában is, 
amely a Kisalföld legmélyebb részein meghaladja az 12oo mg/1 
értéket is /Győr, Lébénymiklós/. A felsőpannon összlet hévize 
alkálihidrogénkarbonátos jellegű. A gáz-viz-viszony /az 
alaphegysé^p. tárolókhoz hasonlóan/ a magasabb sótartalmú 
hévizeknél nagyobb. A medence belseje felé haladva a héviz
tároló homokkő rétegek száma növekedik, de egyúttal az egyes 
rétegek vastagsága, hézagtérfogata és permeabilitása csökken, 
szoros összefüggésben a fiatal üledékes medencében lejátszódó 
rétegtömörödéssel, kompakcióval.
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Ezeknek a vízföldtani adottságoknak, valamint a geotermikus 
jellemzőknek és a várható kutbeli lehűlésnek a figyelembe
vételével mirfmálisan looo 1/perc hozam mellett 3o °C-nál me
legebb kifolyó vizű hévízkút biztonságosan csak azokon a te
rületeken telepíthető, ahol az alsó-felsőpannon formációk ha
tára a -5oo m tszf. szintnél mélyebben található. Az alsó- 
és felsőpannon sorozat, közötti /maximálisan 2oo-3°o m vastag/ 
átmeneti jellegű rétegcsoportot a 2. sz. térképen az alsópan- 
nóniai összlethez soroltuk. A felsőpannon formációnak mint
egy 3o-35 &-a homokos kifejlődésü a Kisalföldön, hévizbeszer- 
zés szempontjából jelenleg csak azok a legmélyebb homokkő-ta
gozatok jelentősek, amelyek a rétegsor alsó 15o-2oo m-es zó
nájában települnek. A perforálással megnyitott szakaszok szá
mának és hosszának további növelése már lényegesebb hozam- 
növekedést nem eredményez, sőt a kút termelésében egyre na
gyobb hányadot képviselnek a hidegebb vizet tartalmazó és ál
talában nagyobb vizvezetőképességü felső rétegek, s a kút 
által szolgáltatott héviz hőmérséklete is csökken.

A felsőpannon héviztároló összletben közel hidrosztatikus vi
szonyok uralkodnak, ami azt jelenti, hogy a hévizkutak kezde
ti lehűlt állapotú vizszintjei a talajvizszint körűi vannak. 
Ehhez járul az u.n. hőlift,a felmelegedés által okozott viz- 
szintnövekedés. Ennek értéke 6o-7o °C kifolyóvizhőmérséklet- 
nél 2o, 7o-8o °C-nál 3o m. A Kisalföldön eddig feltárt 60-80 
°C-os hévizet adó kutak kezdeti nyugalmi szintje 15-3o m-re 
volt a terep felett. /A talajviz néhány méterrel a terep 
alatt van, a gáz emelőhatása viszont ugyanennyit emel a ku
tak vizszintjén./ A kutak szabadkifolyásu vizhozama ennek és 
az átlag 5o 1/pm faji. vízhozamnak megfelelően 75o-15oo 1/p.

5. A HÉVTZFELTÁRÁS-TEBI1ELÉS HELYZETE, A KITERHELHET6 HÉVÍZ- 
KÉSZLETEK

Az eddigi hévizfeltárás eredményeit a 4. ábrán mutatjuk be. 
Látható, hogy a 60 °C-nál melegebb vizeket a Kisalföld kö
zépső részén a felsőpannon vizadóból és a Dunántúli Közép-



hegység ÉNy-i peremvidékén az alaphegységi vizádéból tárták 
fel. Feltűnő az is, hogy a Kisalföld középső részén nincse
nek З0 - 6 0  °C-ns vizet adó hévizkutak. Ennek oka, hogy álta
lában a legmelegebb viz feltárására törekedtek, igy a felső 
szintek ma még nincsenek igénybevéve.

A Rába-Marcal vízgyűjtőjén és a Duna mentén Esztergomig magyar 
területen jelenleg 3 5  hévízkút, mintegy 3 o ezer c’/nap hévi
zet termel.Ebből kb. 2 o ezer тУпар a felsőpannon kutak ter
melése. Ez a termelés kb. 2,5 ezer krf-es területen oszlik 
meg, tehát 8  шУпар/kif fajlagos termelést jelent. Becslé
sek szerint a búvárszivattyúval kitermelhető
készlet ennek tízszeresét is elérheti, miközben az üzemi viz- 
szintek a medence-területen is loo m körüli mélységbe süly- 
lyednének termelésnél, ha valamennyi vizadót igénybevesszük.
A jelenlegi kb. lo fo-oa kihasználtság mellett egyes helye
ken 5 -lo m-es vizszintsüllyedések már bekövetkeztek /pl.
Győr/.

A szabadkifolyással történő termelést már ez a kismértékű 
nyomáscsökkenés is veszélyezteti, a 6 0  °C-nál kisebb hőmér
sékletű vizet adó medencebeli tárolók nyomása pedig nem is 
elegendő a tulfolyásos termeléshez.

A hasadékos-repedezett, karbonátos alaphegységi tárolók nagy
része hidraulikailag kapcsolatban áll a Dunántúli Középhegy
séggel és az ottani bányászati viztelenitésak hatása szabja 
meg a nyomáscsökkenés ütemét. Kitermelhető készlet igy nem 
is számitható, hanem esetenként egyedileg kell mérlegelni a 
kitermelés lehetőségét. A Hévizi-tó és környékét nem számít
va kb. 8 . 0 0 0  if/nap a termelés. Az északzalai mélytárolók meg
csapolásánál figyelembe kell venni a Hévizi-tóval-»ló össze
függést .

A szlovákiai-területen З0 - 6 0  °C-os héviztermelés hosszabb 
ideje csak a Gerecse és a Pilis-hg.-ek É-i előterében van 
az alaphegységi tárolóból /kb. 6 0 0 0  if/nap/ /4. ábra/. A fel-



sőpannon medence kutatása néhány éve folyik, a kutaknak csak 
egy kis része termel jelenleg.
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THE THERMAL WATER GEOLOGICAL COHDITIOHS OF THE KISALFÖLD 
Pál Liebe — Árpád Lorberer

The researchers' special field is the Pannon, Miocene and base
ment like /mesozoic paleozoic/ thermal water storing formations. 
They introduce the most important structural geological charac
teristics of the containers, the hydrophysical parameters of the 
containing rocks, the pressure conditions the geothermical cir
cumstances and the quality of water. They deal with the history 
and effects of the.exploration and production of the thermal 
water up-to this day furthermore with the possibilities of ther
mal water production and geothermical energy utilization on 
basis of the accumulated experience.

ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД МО.. ВЕНГЕРСКОЕ НИЗ
МЕННОСТИ

*
Пал ЛИБЕ - Арпад ЛОРЕЕРЕР

Авторы статьи занимаются верхнепаннонскими, миоценовыми от
ложениями и отложениями основных гор /мезозойские, палеозойс
кие/, аккумулирующими термальные еоды. Излагают наиболее ос
новные структурно-геологические условия бассейнов, гидрофизи
ческие параметры аккумулирующих пород, условия давления, гео
термические условия и условия качества еоды. Занимаются далее 
историей и воздействием выполненной до сих пор разведки тер
мальных вод и их добычей, а также возможностью использования - 
на осноге полученного до сих пор опыта - геотермической энер
гии и добычи термальных вод.

Отдельные вопросы в приграничных территориях обсуждаются с 
учетом словацких условий.



ÉNY DUNÁNTÚL GEOTERMIKUS VISZONYAI
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AZ ÉNY DUNÁNTÚLI ALAPHEGYSÉGI HÉVÍZ -  
TÁROLÓ KÉPZŐDMÉNYEK ELTERJEDÉSE ÉS 

TELEPÜLÉSI MÉLYSÉGE



3. ábra
AZ ÉNY DUNÁNTÚLI FELSÖPANNON HÉVÍZ- 
TÁROLÓ KÉPZŐDMÉNYEK FEKÜTÉRKÉPE .
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