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DR. JOBBIK ANITA, DR. VADÁSZI MARIANNA – MISKOLCI EGYETEM AFKI 

 

„Micsoda körülményeknek köszönheti Debrecen létrejöttét, azt nem tudom, de azt sem 

fejthetem meg, mi bírhatott rá harmincezer embert, hogy olyan vidéket válasszon magának 

lakóhelyéül, ahol sem forrás, sem folyó, sem tüzelő, sem építőanyag nincs…” 

/Townson Robert, angol utazó, 1793/ 

 

1. Bevezetés 

Kelet-Magyarország első visszasajtoló technológiával működő geotermikus rendszerének 

kialakítása indult meg Debrecenben 2012-ben. A termálvizet és annak visszasajtolását 

biztosító kútpár tervezésére és kivitelezésére cégünket kérték fel. A terület nem volt 

ismeretlen számunkra, Debrecen és környékének mélyfúrásos feltárása távoli múltra tekint 

vissza. Ami a geotermikus energiahasznosítást illeti, a VIKUV Zrt. nagy szakmai 

tapasztalattal rendelkezik, számos városi és mezőgazdasági rendszer működéséhez fúrtunk 

megfelelő hőmérsékletű és mennyiségű vizet adó hévízkutat. Az Alföldön a vízellátás mindig 

fontos kérdés volt, mivel az emberi és állati vízszükségletnek csak csekély hányadát 

nyújtották a folyóvizek. Térségünkben az ivóvíz nagy részét a múltban a talajvizek 

szolgáltatták. A népesség növekedésével és a gazdaság fejlődésével viszont elszennyeződtek, 

egészségtelenné váltak a felszíni vizek és az ásott kutak vizei. Ennek következménye, hogy 

hazánkban a többi Európai országhoz képest gyorsabban terjedt a mélyebb kutak fúrása és 

jelentőségük is itt a legnagyobb. 

 

2. Debrecen térségének földrajzi, földtani és vízföldtani adottságai 

2.1. Földrajz adatok 

Hajdú – Bihar megye székhelye, Debrecen az ország második legnépesebb városa, a Tiszántúl 

szellemi, kulturális, gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési központja. A keleti országhatár 

közelében, a fővárossal közel azonos szélességi fokon 230 km-re keletre fekszik. Kialakulását 

nem akadályozták földrajzi korlátok, természetes folyóvize nincs. A város három kistáj 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tisz%C3%A1nt%C3%BAl
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találkozási pontjánál terül el, ezek a Nyírség, a Hajdúhát és a Dél – Hajdúság. Felszínén 

keverednek egymással a három tájegység természeti adottságai. A város területének keleti 

része a Dél-Nyírséghez tartozik, szélhordta homokkal fedett hordalékkúp-síkság, amely a 

Debrecen környéki területeken meglehetősen ellaposodik, és általában vékony a futóhomok 

réteg. Kialakultak jellegzetes szélbarázdák, garmadák, parabolabuckák. A terület 

morfológiájára jellemző, hogy horizontálisan É-ÉK, illetve D-DNy csapású völgyekkel tagolt, 

a dél-nyírségi területrész felszíne D-DNy irányban lejt, ezért Debrecen környezetéhez képest 

egy mélyedésben fekszik. A város délnyugati része már inkább a Hajdúháthoz sorolható, 

amely lösszel fedett hordalékkúp-síkság. Eróziós-deróziós nyugati és déli futásirányú völgyek 

tagolják. A felszín nem egyhangú, a Hajdúhát Debrecentől ÉNy irányban jelentősen 

emelkedik a felszín. A város déli része már a Dél-Hajdúság területét is érinti, amely löszös 

iszappal fedett, ármentes, enyhén hullámos, gyengén szabdalt hordalékkúp-síkság. 

Változatosságot itt a város környékén látható kunhalmok, löszös homokkal fedett 

homokbuckák, folyóhátak és a feltöltődés különböző stádiumában lévő egykori folyómedrek 

jelentenek. 

Debrecenre kontinentális éghajlati adottságok jellemzők, a leghidegebb hónap a január, 

legmelegebb a július. Az évi közepes hőingás 22,3°C. Az átlagos évi csapadékösszege 540 

mm, a nyári félév csapadékosabb. A legkevesebb csapadék január-március időszakban hullik, 

a legcsapadékosabb hónap a június. A napsütéses órák éves összege átlagosan 2000 óra. 

Uralkodó szélirány az északkeletei (MEZŐSI, 2011). 

2.2. Földtan és vízföldtan adatok 

A ma látható felszíni kép hosszú évmilliók alatt alakult, formálódott és napjainkban is 

folyamatosan változik. A Kárpát-medence és ezen belül Magyarország jelenlegi felépítése 

soklépcsős szerkezetfejlődési folyamat eredménye. Hazánk az Európai és az Afrikai 

kontinentális lemezek ütközőzónájában fekszik (GYARMATI, 2005). Ezt a feszültséget 

bizonyítja a felaprózódott, takarókból álló, többszörösen meggyűrt lemeztöredékek 

elcsúszásokkal, elnyíródásokkal tovább alakult mozaikszerű együttese. A különböző eredetű 

lemezdarabok hosszú utat tettek meg mire elérték mai helyüket. Háromszáz millió évvel 

ezelőtt a mai kontinensek egy egységes szárazföldet - Pangea – alkottak. A világóceán mellett 

egy másik öbölszerű tenger is kialakult, a Tethys. A Kárpát-medence fejlődéstörténete a 

Nyugat-Tethys-hez kapcsolódik. A mezozoikumot jelentős szerkezeti és felszínalaktani 

változások jellemzik. A tenger váltakozó térhódítása és visszahúzódása, a szerkezeti törések, a 
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süllyedékek nagyban hozzájárultak a fáciesövek és ezeket képviselő formációk változatos 

elterjedéséhez. A kréta időszak közepétől a tenger visszahúzódása volt jellemző.  

A harmadidőszakban gyűrődik fel a Kárpátok íve, a gyűrődés még a miocén végén is tart. 

Vulkáni tevékenységgel kísért kéregmozgások eredményei a különböző területek emelkedései 

és süllyedései. Ekkor a medencét nagy összefüggő szigettengerek uralják, melyekben 

sziliciklasztos üledéksor rakódott le. A felső-pannóniai homokrétegek jelentős mélységi 

víztározói hazánknak. 

Az ország területének 80%-át negyedidőszaki képződmények borítják. A pleisztocénben 

hazánk szárazföldi, periglaciális terület volt, az Alföld intenzív süllyedése jellemző, itt a 

negyedidőszaki üledéksor helyenként több száz méter vastagságú. Ezek túlnyomó részét a 

pleisztocén üledékek teszik ki, a holocénben lerakódottak vastagsága csak néhány 

deciméteres, csak a nagyobb tavakban éri el a méteres nagyságrendet. Az üledék anyagának 

túlnyomó része a hegységekben a jégkorszakba rendkívül erőteljesen aprózódás és kémiai 

mállás során képződött, majd a folyók által a süllyedékbe szállítódott. Lösz, futóhomok és 

különböző folyóvízi üledékek – kavics, durva szemű homok, agyag, aleurolit - rakódtak le a 

területen. 

A medencéket kitöltő üledék képződését a tektonikai erők és a folyóvizek szabályozták, így itt 

hordalékkúp és medence belseji fluviolakusztrikus törmelékes üledéksor alakult ki. A 

würmben a Nyírség kiemelkedése és a Dél-Alföld süllyedése megy végbe, melynek 

következtében a Tisza eltávolodik a területtől. A középső pleisztocénben a folyók 

hordalékszállítása lelassul, a tavi üledékek és az agyag lerakódása miatt ezek a rétegek rossz 

vízadók. A felső pleisztocénben ismét erősödik a hordalékot szállító folyók munkája, jó 

vízadó rétegek képződnek. Ezek a rétegek viszont a felszín közelében találhatók, ebből 

kifolyólag különböző szennyeződésekre nagyon érzékeny vízbázist képviselnek. 

Debrecenben a kristályos alaphegységet egyetlen fúrás sem érte el, legidősebb a 3. sz. kút 

által harántolt felső-kréta korú agyagos homokos flis 1519 – 2015 m mélységben. A helvéti - 

tortonai riolittufát kb. 150 m vastagságban tárták fel a mélyfúrások, melynek fedője szarmata 

mészkő és homokkő. Az térségben az alsó-pannon 400 m átlagvastagságú, homokkő, márga 

és agyagmárga rétegek alkotják. A felső-pannon 500 – 700 m vastagságú, homok, homokkő 

és agyag összletek váltakozásából áll, ezek a rétegek a térség fő hévíztárolói. A vízadó 

rétegek lepelszerűen fejlődtek ki, vékony kőzettestek nagy oldalirányú kiterjedéssel. Gyakori 

még az ezek összeolvadásából létrejövő vastagabb homokkötegek és a lencsés kifejlődésű 

homoktestek is. Fölöttük kb. 400 m vastag homokos agyagos rétegsorozat alakult ki, ezt 100 – 

200 m vastag pleisztocén homokos - agyagos váltakozó rétegösszlet fedi. 
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3. Hévízkutatás Debrecenben 

A magyarországi pliocén medencekitöltő üledékek porózus rétegeiben tárolt hévízkincs 

jelentős előfordulása Hajdúszoboszló és Debrecen. A hévízkutatás a szén-hidrogén kutatással 

karöltve tette a térséget az Alföld mélyföldtani megismerésének helyszínévé. A hévíz 

üzemszerű kitermelése Hajdúszoboszlón 1926-tól, Debrecenben pedig 1932 óta folyik, és 

mind a két helyen rendkívül nagy jelentőségű fürdőkultúra alapjait teremtette meg (BÉLTEKY, 

KORIM, 1976). Az első világháború után Hajdúszoboszló környéke volt az egyik fő 

szénhidrogén-kutatási helyszín. 1925-ben a földgázmező feltárása helyett értékes jódos-

brómos-konyhasós hévíz tört a felszínre nagymennyiségű éghető földgáz kíséretében az Ha – 

I. jelű kincstári fúrásból. A kút mellett rögtön fürdő és földgázüzemű villamos telep épült. A 

Ha-II. kincstári fúrást földtani adatszerzés és szénhidrogén – kutatás céljából telepítették 1926 

– 1931 között. A 2032 m mély hévízkút ekkoriban Magyarország legmélyebb fúrásának 

számított. A tovább emelkedő gázszükséglet miatt fúrták 1941-ben a Ha – III. jelű kutat, 

melyre gázkompresszor telepet építettek. 1970-re a növekvő hévízigény kielégítésére további 

négy hévízkutat fúrtak a városban. 

A hajdúszoboszlói siker felkeltette Debrecen vezetőségének figyelmét és hasonló kutatásokba 

kezdett. 1929. szeptember 30-án kezdték meg a fúrási munkálatokat (De - I. – Sámsoni út) 

átlagosan 6 m/nap-os sebességgel, a fúrás során a rétegek anyaga, víz- és gáztartalma 

azonosságot mutatott a hajdúszoboszlói fúrás során feltárt kőzetekkel. A szakembereknek már 

ekkor tervei voltak a hévíz nyújtotta hőenergiával, dr. Pávai Vajna Ferenc beszámolt a 

vezetőségnek a meleg vízzel való fűtés lehetőségeiről, üvegházak létesítését javasolta (CSATH, 

1982). A fúrás során már 970 m-en 69 °C talphőmérsékletet mértek a felső-pannon márgás 

agyagban. Ezek után a fúróberendezés meghibásodása majd a fúró megszorulása negatív 

hangulatot idézett elő, egyre kevesebben bíztak a fúrás sikerességében, csak tudományos 

értéke lesz a fúrásnak, de felszökő hévizet nem lehet várni, mondták. 1930 decemberében az 

1482 m mélység elérésekor szürke és vörösbarna, durvaszemű homokkőből 8 l/p szabad 

kifolyású hévizet kaptak, majd 1500 m-ről 30 l/p kifolyó hévizet. A fúrást 1738 m-ig tovább 

mélyítették, de a geológiai formációk alapján indokolatlannak tartották a továbbfúrást, viszont 

ez volt az első alföldi fúrás mely mélyebb településű oligocén üledékek meglétét igazolta a 

térségben. A fúrást eredménytelennek nyilvánították, ennek ellenére 800 – 1000 m között és 

1470 – 1550 m között több szakaszon megnyitották a réteget. A kút hozama eleinte 

ingadozott, de 1932 áprilisára a víz letisztult és 1180 l/p hozammal 65 °C hőmérsékletű vizet 

adott. A víz kémiai összetétele a hajdúszoboszlói kutakéhoz hasonlóan jódos-brómos-sós, 
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hidrogénkarbonátos volt. A 2250 m3/nap földgázt leválasztották, 1932-ben nyílt meg a 

Nagyerdőn a debreceni fürdő és uszoda, a kút jelenleg is működik (Fürdő 1. sz. – 1737,6 m). 

A következő 4 évtizedben további kutatófúrásnak indult, majd hévízkúttá kiképzett fúrások 

mélyültek a városban. A Fürdő 2. sz. 1934-ben, szénhidrogénkutató D-1 jelű (1852 m) fúrás 

1951-ben, Fürdő 3. sz. (1764,5 m) 1952-ben, Fürdő 4. sz. (1200 m) 1963-ban, Városi 

Kertészet (1110 m) kútja 1968-ban és a Szabadság úti strandfürdő VI. sz. (1100 m) kútja 

1971-ben mélyült. Ezután Nagyerdei Strand VII. sz. (871,5 m) kútja 1984-ben a Sámsoni úti 

Strand sekélyebb VIII. sz. (750 m) kút 1985-ben, a Húsipari vállalat (907 m) és a Vekeri 

Camping (1400 m) már mélyebb kútja 1986-ban, a Nagyerdei Gyógyfürdő 9. sz. (1060 m) kút 

2000-ben létesült (MAGYARORSZÁG HÉVÍZKÚTJAI). Ezek a hévízkutak mind a 600 – 1100 m –

es mélységszakaszban kifejlődött homokrétegeket csapolják meg. A Bőrgyár 1980-ban fúrt 

hévízkútja 1200 m talpmélységű, mélyebben kifejlődött homokkő rétegekre települt. A 

nagymértékű vízkitermelés következtében a nyomásszintek fokozatos csökkenése következett 

be, mely a kútfejnyomás csökkenését eredményezte. 

A debreceni hévízkutak hidrodinamikai mérései, vízkémiai adatai alapján jellemezhetők a 

felső – pannon homok, homokkő rétegek vizének fizikai paraméterei, kémiai összetétele. A 

kifolyó vízhőmérséklet 65 – 55 °C között alakult. A kitermelt víz enyhén lúgos pH értéke 7,5 

– 8,5 között mozog, kutanként változó. A kutakból kitermelt hévíz magas kálium és nátrium 

tartalmú, vasat és mangánt csak nyomokban tartalmaz, kalcium tartalma 10 – 15 mg/l, 

magnézium tartalma 5 – 8 mg/l között mozog. Helyi jellemző még a víz magas jodid (2 – 3 

mg/l) és bromid (7 – 8 mg/l) tartalma, hidrogénkarbonátos jellege. 

 

4. Kelet – Magyarország első termelő - visszasajtoló rendszere 

Egy korábban létesített gyógyvizes termálkút balneológiai célokra való hasznosítása adta az 

ötletet Debrecentől délkeletre, Bánk térségében 2012-ben a beruházás megindítására. Ez a 

termálvíz alternatív energiaforrásként történő felhasználására épül. A kitermelt hévizet 

fürdési, gyógyászati alkalmazáson túl télen fűtésre és használati melegvíz előállításra kívánják 

felhasználni. Környezetvédelmi szempontból a beruházás nagyon pozitív hatású, hisz a 

kitermelt, a hasznosítás során lehűlt víz visszasajtoló kút révén visszakerül a rezervoárba, ahol 

ismét felmelegszik. A hévízhasznosítás a földgázfogyasztás és károsanyag kibocsátás 

csökkenését eredményezik. 

Első lépésként a VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. felbecsülte a tervezett létesítmények – hotel, 

sportcentrum, apartmanházak, élményfürdő, étterem, rendezvényház stb. – hőigényét. A 
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számított hőigény lényegesen meghaladta a már meglévő hévízkútból nyerhetőt, ezért 

megtervezte a termelő és visszasajtoló kutat. A folyamat során megtörtént a vízadó rétegek 

meghatározása, a kutak pontos helyének kijelölése. A kutak létesítése előtt szükség volt egy 

előzetes hatástanulmány készítésére, melyben vizsgáltuk a kútfúrás, a vízkivétel és a 

visszasajtolás környezetre gyakorolt hatását, talaj, felszíni és felszín alatti vizek, levegő, 

zajterhelés. Tartalmazta továbbá a már meglévő és a létesíteni kívánt kutak víztermelésének 

egymásra gyakorolt hatását hosszú és rövidtávon. Ez azért is fontos, mert a sekélyebb már 

meglévő hévízkút vizét gyógyvízzé minősíttették és balneológiai célokra kívánják 

hasznosítani. 

A korábbi fúrások litológiai rétegsorainak összevetése és vízhozam adatai alapján kijelölt 

1300 – 1400 m mélységben található homokkő rétegekből elértük a 700 l/p vízhozammal 78 – 

80 °C hőmérsékletű hévíz kitermelését és ebbe a mélységbe történik a visszasajtolás is. 

Az alföldi felső – pannon homokkövek kőzetfizikai tulajdonságai kőzetmagokból vett minták 

elemzésének eredményeiből ismeretesek. Ezeket a vizsgálatokat a Miskolci Egyetem 

Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézete végezte. Speciális mérési programot állítottunk 

össze, ez alapján a kőzetek héliumos porozitását, nitrogéngázzal mért légpermeabilitását, sós 

vizes porozitását, sós vízzel mért folyadék permeabilitását, kapilláris nyomás görbéit, relatív 

permeabilitás görbéit határoztuk meg. A kőzetfizikai tulajdonságok mérése előtt a 

magdugókat a rendelkezésre bocsátott mintákat gyémánt magfúróval kifúrtuk, majd gyémánt 

borítású kőzetvágógéppel levégeltük. A magfúró és a kőzetvágó hűtése (5 gramm/liter NaCl-

tartalmú) sós vízzel történt. A fúrás és vágás után a mintákat szárítószekrényben 100 °C-on 

(48 órán át) súlyállandóságig szárítottuk. A kiszárított és megtisztított henger alakú minták 

(dugók) geometriai paramétereit digitális tolómérővel mértük, majd meghatároztuk a minták 

sűrűségét. 

A magminták porozitása és permeabilitása egy viszonylag tág intervallumban változik. 

Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a vizsgált minták jól konszolidált, közepes 

porozitással és közepes/kis permeabilitással rendelkező magminták. A dugó méretű 

magminták porozitását Quantachrome típusú poroziméterrel mérték. A dugó méretű mintákon 

végzett héliumos (He) porozitás mérések eredményeit vizsgálva megállapítottuk, hogy a dugó 

méretű minták héliumos porozitása 8.20%-tól 25.93 %-ig változik, 2.6580-től 2.7233 g/cm3-

ig terjedő számított kőzetmátrix sűrűség (kőzetszemcse sűrűség) mellett.  

A gázpermeabilitást különböző nyomáskülönbségek mellett, nitrogénnel (N2) mértük. A mért 

permeabilitás értékeket a mérésnél alkalmazott átlagnyomás reciprok értékeinek 

függvényében ábrázoltuk, s a mérési pontokra legkisebb négyzetek módszerével egyenest 
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illesztettünk. Az egyenest az 1/paverage = 0 értékre extrapolálva megkaptuk az úgynevezett 

abszolút permeabilitást (Klinkenberg permeabilitást. Miután az összes mintát (a teljes 

szelvényű mintákat és a dugó méretű mintákat is) sós vízzel telítettük (5 g/l NaCl oldat), 

megmértük a vizes tömegüket. Ezt követően a laboratóriumunkban lévő speciális berendezés 

segítségével megmértük a vizes permeabilitásukat (szintén sós vízzel).  

A sós vizes porozitás és permeabilitás mérések alapján a dugó méretű magminták sós vizes 

porozitása 6.55 % és 24.55% értékek között változott. Ezek kis, ill. közepes porozitás 

értékeknek tekinthetők. Az esetek többségében a vizes porozitás értékek kevéssel 

alacsonyabbak a héliumos porozitás értékeknél. A dugó méretű magminták sós vizes 

permeabilitása 0.0304 mD és 21.877 mD értékek között változott. Ezek nagyon alacsony – 

alacsony ill. közepes permeabilitás értékeknek tekinthetők. A legtöbb esetben a sós vizes 

permeabilitás értékek alacsonyabbnak bizonyultak a nitrogénnel mért légpermeabilitás 

értékeknél.  

A mérési eredmények alapján elmondható, hogy fontos kőzetfizikai adatokra tettünk szert 

(porozitás, permeabilitás, kapilláris tulajdonságok, pórusméret-eloszlás), melyek a hazai 

felső-pannon mélyszinti sósvizes tárolók tárolókapacitásának becsléséhez szükségesek 

lehetnek, és amelyek igazolták a kút tervezése során feltételezett rezervorár tárolókapacitását. 

Az új kútból kitermelt termálvízből 45 °C –os hőlépcsővel 2200 kW hőmennyiség nyerhető, a 

meglévő kúttal összesen 2870 kW, ezzel a fűtési hőigény jelentős része biztosíthatóvá vált, a 

napi átlagos vízkivétel 910 m3. Az új kútból kitermelt hévíz zárt rendszeren belül egy hasonló 

mélységű kútba visszasajtolásra kerül. 

A létesítmények geotermikus energiával való fűtése több tízmilló forint értékű földgáz 

felhasználást helyettesít és éves szinten több tonna szennyezőanyagkibocsátással sem kell 

számolnunk (széndioxid, nitrát, szulfát). Geotermikus energiahasznosítás esetén 

szennyezőanyag kibocsátás nem történik. A kutak gáztalanítása során leválasztható a metán, 

ennek hasznosítása történhez gázmotorral, ami további földgáz megtakarítást eredményez. A 

számítások alapján a földgázigény 90 %-a megtakarítható. A geotermikus rendszer alapja a 

két kút, hisz velük biztosítható a kívánt hőmennyiség és annak pótlása a rezervoárban. A 

kutak mellett még számos létesítmény szükséges a rendszer működéséhez, fontos a 

kútfelsőrészek kialakítása, a hőcserélő folyamat pedig a hőközpontokba beszerelésre kerülő 

hőcserélők, szabályozó szerelvények, villamos vezérlés szerelvényei, különböző szűrő 

rendszerek, a gáztalanító berendezés, hőszigetelt csővezetékek és a vízáramlás folytonosságát 

biztosító keringető szivattyúk. 

 



8 

 

5. Termelő és visszasajtoló kutak 

Az új termelő és visszasajtoló kút mélységének meghatározása során a környező hévízkutak 

alapján felállítottunk egy hidrogeológiai modellt, ezt felhasználva vizsgáltuk a kutak várható 

egymásra hatását. Szükség volt a kivett és visszasajtolt vízmennyiségre, a rétegek szivárgási 

paramétereire. Az 1200 mélységig elhelyezkedő felső – pannon rétegek a város fő 

hévíztározói. Debrecentől D – DK-i irányban a medence mélyül, a felső – pannon homokkő 

rétegek itt 1400 – 1500 m mélységig megtalálhatók. A kitermelt víz jelentős mennyiségű 

vízben oldott és szabad metán gázt tartalmaz (300 – 500 NI/m3), összes só tartalma is magas 

(2000 – 2800 mg/l), ez nehezíti a felhasználást és a csurgalékvíz elhelyezést. A víz 

hőmérséklete a mélység függvényében 40 – 80 °C között változik. 

A vizsgált mélységig – 1500 m-i – holocén, pleisztocén, felső- és alsó – pannon rétegzett 

üledéksor található. A homok és agyag rétegekből álló rendszer horizontálisan nagy 

kiterjedésű, a keletkező depresszió szempontjából végtelennek tekinthető. A megnyitott 

hévízadó szintek a vizsgált térségen beül homogénnek tekinthetők. A már meglévő hévízkút 

és a környező kutak rétegsora alapján 9 szintet különítettük el. A feltalaj után 215 m-ig 

pleisztocén folyóvízi összlet fejlődött ki, ez a város ivóvízbázisa, alatta 820 m-ig felső – 

pannon agyagos összlet található kevés homokréteggel. 820 m-től 960 m-ig felső – pannon 

homokos szint alakult ki, melyre a város több hévízkútja is települt. Ezt egy agyagos szint 

követi, majd a 6. homokos szint tartalmazza a már meglévő hévízkút beszűrőzött rétegeit. Egy 

újabb agyagos szint után 1200 – 1500 m között találhatók a tervezett hévízkutak szűrőzendő 

homokkő rétegei, itt a szivárgási tényező 1,0 – 1,8 m/nap körül várható. 

A kutak víztermelését és a visszasajtolást figyelembe véve vizsgálni kellett, hogy a meglévő 

hévízkúttól alig 30 m távolságra tervezett visszasajtoló kőtba besajtolt termálvíz mennyi idő 

alatt juthat fel a kút által termelt 6-os szintig, továbbá hogy a visszasajtolt víznek mennyi 

ideje lesz felmelegedni, amíg eljut a termelő kútba. A számítások alapján a rétegbeni 50 éves 

elérési idejű védőidom felső határa nem éri el az 1200 m-t, azaz nem jut el a besajtolt hideg 

termálvíz a gyógyvízkút által szűrőzött rétegekbe, nincs káros hatással rá. Az új termelő és 

visszasajtoló kutak által megnyitott 8-as szintben kialakuló áramlás alapján kiderült, hogy 50 

év alatt a lehűlt termálvíz nem jut el a termelő kútig és az áramlás döntően a szinten belül, a 

két kút közötti térben történik. 50 év alatt pusztán a földi hőáramból bőségesen (biztonsági 

tényező 4,9 szeres) visszamelegszik a besajtolt, 30 °C körüli hőmérsékletű hidegvíz az eredeti 

80 °C-ra. A hatásterület az 50 éves elérési időhöz tartozó védőidom alapján lett kijelölve, 

azon belül idegen vízkivétel nincs, így káros környezeti hatás nem keletkezik. 
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A kutak létesítése csak ezen vizsgálatok elvégzése és a vízjogi létesítési engedély 

megszerzése után kezdődhetett el. Először a visszasajtoló kút kivitelezése kezdődött UBV 600 

típusú 50 t horogterhelésű fúróberendezéssel, a fúrás során nyert adatok alapján a termelő kút 

szűrőzése pontosítható volt. Az 1345 m talpmélységű visszasajtoló kút lefúrása, a technikai 

béléscsövezés, a geofizikai mérések elemzése alapján kijelölt szűrőzendő rétegekkel azonos 

mélységben 400 mm-re felbővítettük a fúrólyukat és rozsdamentes Johnson szűrő beépítése 

után a gyűrűsteret egy általunk kidolgozott besajtolási technológiával mosott gyöngykaviccsal 

töltöttük fel. A vízadó rétegek megnyitása után a szivattyúzás és kútkiképzés során 

kitisztítottuk a kutat és beállítottuk a hozamot. 

A visszasajtoló kúttól kb. 1200 m távolságra azonos technológiával létesült a termelő 

hévízkút, így a fúrás során szerzett információk alapján változott a termelőkút mélysége. Az 

1425 m talpmélységű hévízkút szűrőrakata 114,3 mm átmérőjű acél cső a geofizikai mérés 

alapján kiválasztott rétegeknél 0,4 mm résnyílású Johnson szűrőnek kiképezve. 1226 – 1402 

m mélységközben 6 szakaszon homokköves rétegeket megnyitva 900 l/p 79 °C hőmérsékletű 

vizet ad. A kitermelt víz metántartalma 405,52 l/m3, összes oldott anyag tartalma 3740 mg/l, a 

vízkémiai vizsgálatok alapján a kút vize nátrium – hidrogénkarbonátos – kloridos 

iondominanciájú, jelentős ásványi anyag tartalommal rendelkező ásványvíz, értékes jodid, 

bromid és fluorid tartalommal. 

 

6. Összefoglalás 

A VIKUV Zrt. által létesített termelő – visszasajtoló rendszer már évek óta hatékonyan 

működik. A kitermelt hőmennyiség bővítésre is ad lehetőséget. A megrendelő minden évben 

új létesítmények beépítésével aknázza ki egyre jobban a rendelkezésére álló hőkapacitást. Az 

elmúlt években több hasonló rendszer kiépítése történt úgy Magyarországon, mint a környező 

országokban és törekednünk kell arra, hogy a kitermelt hévíz minél nagyobb százalékban 

visszajusson a vízadó rétegbe és ne növelje a jelentős kitermelés miatt létrejött nyomásszint 

csökkenést. Fontos, hogy hasonló mélységű és vízkémiájú rétegbe sajtoljunk vissza. 

 

 

Jó Szerencsét! 
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