
Tisztelt polgármester Asszony, tisztelt polgármester Úr! 

 

Emlékeztetőül mellékelem a 3D szeizmikus méréseket bemutató prospektusunk 

nyomdakész változatát, amelynek kinyomtatott példányaival már bizonyára 

Önök is találkoztak, és amelyeket a lengyel kivitelezők is átadnak a 

munkával érintett érdeklődőknek. 

 

Csatolmányban látható az előkészítő tevékenységek 07. 30-i állapotát 

bemutató 

térkép. A térkép ÉNy-i, bal felső sarkában Bükkösd, DK-i, jobb alsó 

sarkánál Bicsérd, nagyjából a közepén Boda található. Sötétebb zöld szín 

jelöli az erdőket, világosabb zöld a zártkert, szürke a lakott terület, 

halvány sárgászöld szín pedig a szántóterületeket mutatja. A térképen 

ferdén keresztülhúzódó tört sötétbarna vonal a MOL távvezetékének a 

nyomvonala. 

 

Jelenleg a geodéziai kitűzés, a jelölőkarók elhelyezése folyik a terepen. A 

térképen a közel függőleges irányú vonalak mentén történik a jeladás: a 

piros szakaszokon vibrátorral, a lila színű vonalak mentén viszont -- a 

tagolt, erdős terep miatt -- robbantólyukakat kell fúrni. A barna színű 

szakaszokon már az 5 m mély robbantólyukak lefúrása és PVC-csővel való 

kibélelése is megtörtént. (A robbantásos jeladások csak októbertől 

várhatók.) A térképen a közel vízszintes irányú vonalak mentén történik 

majd a kábelek és az érzékelők telepítése. Kék színű vonalak jelölik azokat 

a szakaszokat, ahol már megtörtént a jelzőkarók kitűzése. Mint látható, a 

terület nagyjából felén már elkészültek a jeladó szakaszok kijelölésével, 

és a robbantólyukas szakaszoknak nagyjából a felén már a furatok is 

lemélyültek. Az eddigi munkák elsősorban az É-i, Bükkösd és Bakonya közötti 

erdős területekre összpontosultak. 

 

A 2022. augusztus 1-ével kezdődő héten a geodéziai kitűzés a Cserditől K-re 

lévő erdős területeken folytatódik, valamint a Szentlőrinc és Bicsérd 

közötti D-i részeken végzik el a vibrátoros jeladó nyomvonalak kijelölését 

a geodéták. Befejezik a robbantólyukak lefúrását a Bakonyától É-ra lévő, 

még lila színnel jelölt vonalszakaszok mentén, és a fúrások a Bodától É-ra 

és ÉNy-ra lévő erdős területeken folytatódnak. 

 

Múlt pénteken megkaptuk a Lechner Tudásközponttól az érintett külterületi 

és zártkerti ingatlanok tulajdonosainak listáját, így a kiértesítő levelek 

kiküldése várhatóan a héten megkezdődik. Mindenki pontos tájékoztatást kap 

a tervezett munkákról, valamint a tájékozódási, kérdezési lehetőségekről. 

Kérjük Önöket is, hogy valamely konkrét területtel, ingatlannal kapcsolatos 

érdeklődés esetén a tájékoztató prospektuson is megadott +36 30 508 4672 

telefonszámot adják meg, ott tudnak részletesés, pontos tájékoztatást 

kapni. Az Önök számára továbbra is szívesen áll az RHK Kft. rendelkezésre a 

mérésekkel kapcsolatos bármilyen általános kérdésben. 

 



Kérem szépen, hogy ha e heti tájékoztató formájával vagy tartalmával 

kapcsolatban bármilyen észrevételük, javaslatuk van, azt legyenek szívesek 

jelezzék a részemre! 

Nagyon szépen köszönjük a segítségüket a földtani kutatás szempontjából 

igen fontos szeizmikus mérések eredményes lebonyolításához! 

 

 

 

Üdvözlettel, 

Molnár Péter kutatási osztályvezető 


