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Tiszakécskén korábban létesített kutak
jellemzői

Zömében kisátmérőjű közkutak létesültek

Az átlagos kútmélységek 100-200 m körül 
mozogtak.

A 200 m körüli kutak még a kis átmérő (templom 
mögötti kút 75 mm) is jó hozamot adtak 
~200l/perc



A geotermikus anomália felfedezése

Tiszakécske-Kerekdomb területén, az Új Élet Mg 
Tsz. területén fúrtak 1962-ben egy 225,5 m-es 
kutat.

A kiválóan sikerült kút, +1,5 m-ről 1500 l/perc 
vízhozamot adott.

Emellett azonban 47°C –os kifolyó vizet adott  az 
elvárt 21-22 °C-kal szemben.



Geotermikus gradiens Magyarországon

• A hőmérséklet-növekedés, a 
geotermikus gradiens földi 
átlagértéke 100 méterenként 3 
°C

• Magyarországon ez a érték 
ennek a kb. másfélszerese
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Szeizmikus folyamatok Magyarországon



Elindul a környék felfedezése

• Első lépésként kb. 50 db, 
átlagosan 53 m mély fúrást 
mélyítettek le a területen. 

• egy 3 km széles és 7 km 
hosszú K-Ny irányú 
hőmérsékleti anomáliát 
sikerült kimutatni, ezen 
belül egy nagyobb és egy 
kisebb csúcshőmérsékletű 
területet.

• Az első nagyobb mélységű 
kutatófúrás 1965-ben 
mélyült le 830 m-es 
talpmélységgel 

(Alföldi, Gálfi 1966)



Kutatófúrások a 1960-as években

1965-ben megfúrták a Geoterm-1
kutatófúrást (830 m talpmélységgel)

Több rétegpróbát végeztek:
• 1. rétegpróba: 
• Réteg helye: 749-759 m között
• Nyugalmi szint: +14,4 m
• Hozam: +1,5m-ről 105l/p
• Vízhőfok: 52°C, talphő: 68°C
• 2. rétegpróba:
• Réteg helye: 483-493 m között
• Nyugalmi szint: +4,6 m
• Hozam: +0,1 m-ről 29l/perc
• Vízhőfok: 43°C, talphő: 59°C

1966-ban már 2048 m-ig hatolt le az 
újabb kutatófúrás (Geoterm-2)

• Több rétegpróbát is végeztek itt is:
• Összefoglalóan 1150 m alatt 

vízbeszerzésre alkalmas réteg nem 
található (alsó-pannon márga, 1876 m 
alatt miocén korú márgát, mészkövet 
és tufás homokkő.

• A legígéretesebb homokok 3.számú 
rétegpróba: (ős-Duna homokok, 
durvaszemcsések)
Bekötött rétegek mélységköze:
– 660-675 m; 
– 705-720 m
– 740-751 m
– Hozam: -41 m-ről 130 l/p, 49°C-os víz



Kutatófúrások a 1960-as években

Szürke tavi agyag 1150 méterből Durva szemű szenes ős-Duna homok 740 
méterből



A geotermikus anomália kutatás 
összefoglalása

Tuska József geológus (1971-ben): „A geotermikus anomália azonban a mélység felé 
haladva fokozatosan eltűnik, és beáll a normális geotermikus gradiensnek megfelelő 
hőmérséklet”.

A környékbeli 210-220 m-es kutak vizének hőmérséklete tényleg magasabbnak tűnik 4-
6 °C-kal a más területek hasonló mélységében tapasztaltnál, de igazán kirívó érték csak 
az 1962-es fúrásban fordul elő (47 °C.)

1760 l/p max. hozamot -2,97 m-ről adta a kút, és a szivattyú leállítását követő néhány 
mp-ben a forró víz nagy erővel a felszínre loccsant, több 1000 l/p kifolyó mennyiséget 
adva.



Felső-pannon  a területen









Pleisztocén képződmények 
Tiszakécskén

A központi részen 380-487,5 m között levő alsó-
pleisztocénben rakódtak le a legdurvább üledékek

A tárolt víz alacsony oldott anyag tartalmú, nátrium-
hidrogénkarbonátos jellegű

179-380 m közé eső középső-pleisztocénben már 
finomodnak a vízadó homokok

A felső-pleisztocén korban megkezdődik az ős-Duna 
elvándorlása, így az erre települt kutak hozama is 
csökken



Felső-pleisztocén képződmények fekü 
szintje a tereptől



A kerekdombi törésrendszer hatása a 
feltárt víz kémia tulajdonságaira

• A kerekdombi törésrendszer 200-300 m között 
érezteti a legjobban a hatását

• Látható, hogy ezen a szinttájon nagyon jó 
kifejlődésűek az ős-Duna eredetű homokok

• Ezért nagyon jó hozamok érhetőek el relatív 
magas hőmérséklet mellett

• Azonban a vízminőségben is változást okoz a 
mélyebbről feltörő termálvíz



A törésrendszer hatása a vízminőségre

Kút helye Nátrium (mg/l) Kalcium (mg/l) Magnézium (mg/l) Szulfát (mg/l) Klorid (mg/l) Összes oldott anyag (mg/l)

Szentkirály, ásványvíz 23 61 22,9 <10 4 473

Tiszabög, vízmű 110,6 20,9 10,3 25 13,9 542,9

Tiszabög, kertészet 105,8 12 11,2 0 9,7 494,35

Tiszabög, Balogh tanya 70,3 25 18,7 0 10 470,46

Tiszakécske, vízmű 155 25,9 11,7 0 26 733,54

Kerekdomb, ásványvíz 295 8,9 5,5 <10 24 1207

Kerekdomb, üdülő 305 10,3 8,6 <5 19 1164,4

Lakitelek, vízmű 256 9 6,9 0 30 1014,6

Cserkeszőlő, vízmű 325 7,5 6 0 28 1278

Csépa, vízmű 2. 250,5 12 12,2 0 45 1021,78

Csépa, vízmű 3. 124 19,2 5,6 <5 10 591,94

Cibakháza, vízmű 129,5 15 15,6 0 17 621

Tiszaföldvár, vízmű 175 14,7 19 <5 16 758,97

Nyárlőrinc, 247 m 35 67,8 39,8 <5 8 598,89

Csongrád, MÁFI 650 m 120 20,6 10,1 0 9,4 596,2

Tiszainoka, vízmű 314 11 12,2 30 35 1257,3

Tiszakürt, borászat 346 10,3 5,9 23,2 28 1362

Kunszentmárton, vízmű 367 7 6,5 34 16 1413

Tiszaalpár, 517 m 576



Az Középső-pleisztocén végi ős-Duna 
homokrétegekben tárolt víz kémiai 

tulajdonságai

Nátrium tartalom (mg/l) Kalcium tartalom (mg/l)



Az középső-pleisztocén végi ős-Duna 
homokrétegekben tárolt víz kémiai 

tulajdonságai



Összefoglalás

• A geotermikus anomália felfedezése a térség fellendülését okozta. 
(fürdők, ásványvíz üzem)

• A Szabadság Tsz. 1971-ben fúratott egy 1344 m-es termálkutat, 
valamint egy fürdőt is létesített hozzá, ami a mai fürdő elődje volt.

• A 1344 m-es kút ma fürdő 1. számú termál kútja
• 2007-ben fúrtak egy 2. számú kutat is 954,5 m-es mélységgel
• A geotermikus anomália mintegy 3 *7 km-es sávban érezteti 

hatását Kerekdomb környékén.
• A felső-pannonban megjelenő ős-Duna kiváló vízhozamú rétegeket 

rakott le, amely a középső-pleisztocén végéig jelen volt.
• A törésrendszerrel érinett területen magasabb oldott anyag 

tartalom és hőmérséklet jellemezi a feltárt vizeket.



Köszönöm szépen a 
figyelmet!

Duna kavics a középső-pleisztocén elejéről (390 m)


