
 

„Azt adja a Világ, amit belelát a 
kíváncsiság.” 
                              Szabó Lörinc 

A hazai geotermikus gyakorlatról… 

Livo 2016 www.energiaakademia.lapunk.hu 



Bányamérnöknek köszönhetjük a Széchenyi fürd t 
 A Széchenyi fürdő létét a hazai mélyfúrások úttörőjének, 
Zsigmondy Vilmos bányamérnöknek köszönheti, aki a városligeti 

hőforrások után kutatva a mai Hősök terén talált kénes forrást, 970 méter 
mélyre lefúrva.  

 A forrás fölé először artézi kutat telepítettek, majd 1881-ben vizét 

a …ma már… nem létező Nádor-szigetre vezették, a kő és márvány 
kádfürdős Artézi fürdőbe. 
 Mivel ez az évtized végére már szűknek bizonyult, a városatyák 
új fürdő…tervezésével Czigler Győző műegyetemi tanárt bízták 
meg….Azonban ő az építkezés 1909. május 7-i megkezdését már nem 

érte meg. A munkálatokkal kialakított… 3 millió 900 ezer aranykorona 
költségű Széchenyi Gyógyfürdő ünnepélyes átadására 1913. június 16-án 

került sor. 

 Az épületben 51 magánfürdőt, közel 200 fős férfi és női gőzfürdőt, 
valamint 170 fős férfi és női népfürdőt a napi 1200 köbméter hozamú, 

73,8 Celsius-fokos hőforrás látta el vízzel….. 
MTI 2013.06.16. 



3,7 MW hulladék hőteljesítmény 

Zsigmondy Vilmos 
(1821 - 1888) 





1969 A geotermikus oktatás kezdete az NME-n 
1970 Mérnöktovábbképzés (Pisa, Reykjavík, Tokyo) 

1974 



Geotermikus potenciál 
Magyarországon 

Hódosi József geotermikus szakmérnök 
Salgótarján, 2011. 02.02. 
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Átlag hőteljesítmény: 100 mW/m2 

Hőmérséklet növekedés: 18m/°C 
Geotermikus gradiens: 0,04-0,06 °C/m  



Van aranytojásunk 

A felső-pannon-kvarter rezervoár, melynek legnagyobb mélysége ~2500 
m. A hőmérséklet 100-120 °C. Az ország kiterjedt részein akkumulál 
jelentős geotermikus energiát. 

Kovács Gábor MBFH 2010 



Tóth György, Merényi László MFGI 2013 

Összesen 30+23= 53 PJ/év 



 

Hazánk hőellátó energiahordozó struktúrája 2012 
(EurObserv’ER 2013): 

 
• Földgáz 340 PJ (9,3 milliárd m3) 

• Geotermia 4,5 PJ (földhő) 

• Napenergia 0,25 PJ 

• Biomassza 41,9 PJ 

• Biogáz 0,75 PJ 

• Hőszivattyú 0,08 PJ (földhő, levegő, víz) 

Összesen 387 PJ, amib l 12% a megújuló. 
 Kurunczi Mihály MTET 2014 



 
Geotermikus projektek generálása 

 
 

Kezdeményezés 

1.Önkormányzat, vagy helyi ipari, mez gazdasági vállalkozás 

2.Geotermikus szakmai kezdeményezés 

 

El zetes elemzések 

•Geotermikus potenciál (gradiens, vízadó rétegek, rezervoárok megléte) 

•H termelési lehet ségek elemzése (h forrás beazonosítása, geotermikus 
technológia tervezése) 

•H piac elemzése (önkormányzati intézmények, ipari parkok, mez gazdaság) 
•H termelési és fogyasztási kapacitások illesztése (el -megvalósíthatósági 
elemzés) 

•Gazdasági szempontok elemzése (versenyképesség, megtérülés, finanszírozás) 

 

Kulcskérdések 

•Projekt szponzor 

•Finanszírozás 
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Kujbus Attila 2014 



 
Geotermikus projektek tervezésének f  fázisai 

 

Földtani kutatás  

•El -megvalósíthatósági tanulmány 

•Részletes földtani tanulmányok, geofizikai mérésekkel és értékelésekkel 
alátámasztva 

•Mélyfúrási kutatás 

•Kútkiképzés, rezervoár serkentések, kútvizsgálatok 

•Gazdasági újraelemzés, megvalósíthatósági tanulmány 

 

Felszín fölötti technológia 
•Kút tartozékok a geotermikus körben (kútfejek, szivattyúk, szűrés) 
•Termálh  rendszer (termálvíz vezetékek, h központok, h cserél k, 
mér rendszerek) 
•Távh rendszer (meglev -korszerűsítend  vagy építend ) 
 

Kulcskérdés 

•Kockázatkezelés 

 
 

12 
Kujbus Attila 2014 



Legfontosabb lépések a geotermikus projektben: 

1. A célterületre vonatkozó földtani, geofizikai, 
hidrogeológiai, vízkémiai adatok beszerzése, értékelése 

2. Hiányzó vizsgálatok elvégzése 

3. A tároló el zetes modellezése  

4. Els  fúrás és kútvizsgálatok 

5. A tároló modelljének pontosítása 

6. A geotermikus potenciál becslése 

7. (Besajtoló kút fúrása) 

8. Tartós próbatermelés és értékelése „long term test” 

9. A végleges termeléstechnológia kiválasztása 

10. A felszíni technológia megtervezése, kivitelezése 
Véd idom kérelem 



Vízadó réteg 

„Szerencsés” hévízadó tároló szerkezet 



2012.04.04. Emlékülés 
  a „Jó szerencsét!” köszöntés elfogadásának 118. évfordulója alkalmából 

15 
Dr. Tamaga  Ferenc MBFH 2012 



Víz visszasajtolás 

 Többszörös (30x) kitermelhet  energia 

 Nincs kimerülés, nyomáscsökkenés 

 Határ a tároló lehűlése 

 Az élettartam modellezhet  

Prof. Dr. Bobok Elemér 



 Beruházás összege: 395 millió Ft (60% EU támogatás) 

 Beépített teljesítmény: 1.500 kW 

 11 259 GJ/év hőhasznosítás (2012.05.01-2013.05.01.) 

 ~475 t/év CO2 emisszió csökkenés (hkazán=85%) 

 ~25 millió Ft/év gázköltség-megtakarítás 

 ~4 millió Ft/év üzemeltetési költség 

 önrész megtérülése ~8év 
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Termálh -hasznosítás FÁNK-BGyH-F TÁV 
Kooperációban 
(geotermikus fűtés az Állatkertben) 

A Széchenyi Fürdő gyógymedencéi 
töltésére használt termálvíz hő-
tartalmát hasznosítja a rendszer. 

A hőcserélő állomás a Fürdőben, a 
távvezetéki keringetés az Állat-
kertben van. 

Az állatkertben 14 hőközpontból 26 
épület fűtését és 3 HMV ellátását 
táplálja. 

Orbán Tibor F TÁV 201Ő 



Orbán Tibor F TÁV 201Ő 

 Közel 2100 üzemóra/év 



Geotermikus projekt gazdaságossága 
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Orbán Tibor F TÁV 201Ő 
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A hazai távh  számokban (1) 

• 2012-ben 6Ő8 ezer távfűtött lakás = a 
teljes állomány 14,75%-a (1990-ben 
ugyanez az arány még 16,6% volt) 

• A földgázzal fűtött lakások aránya 
62,9%  

• 94 településen 213 távhőrendszer üzemel 
• A távfűtött lakások aránya településenként 

igen eltérő: Dunaújváros 85%, Tatabánya 
76%, Pornóapáti 47%, Zalaegerszeg 0%.  

• 9-10 ezer MW beépített hőforráskapacitás, ebből az elmúlt 15 évben létesült ~ 2 ezer 
MW korszerű CHP egység, ~3.000 nyvkm távvezeték, ~13 ezer db hőközpont 
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A hazai távh  számokban (2) 

• 1990-ben az összes 
távh mennyiség több, mint ½-e volt 
ipari célú, 2010-ben már csak 
kevesebb, mint ¼-e 

• Termelt hőmennyiség (2010) ~43 PJ 
• kapcsoltan ~20 PJ (~46%) 
• közvetlenül ~23 PJ (~54%) 

• Távhővel kapcsoltan termelt villamos 
energia ~6 TWh (átlagosan s=0,85) 

• 2012-ben a távhőtermelésre felhasznált 
tüzelőanyag 81%-a földgáz volt 

• az ipari hulladékhővel és a kommunális 
hulladékkal együtt 12% a megújulók aránya 

• csak 0,5% a geotermikus energia 
• 1990-ben a földgáz részaránya még „csak” 

58,9%, a szén részaránya pedig még 
26,9% volt. .  
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Orbán Tibor F TÁV 201Ő 



Hőellátás energiahordozó struktúrája lehetne 40 
(akár 30!) év múlva: 

Fűtési hőszükséglet az épületek energetikai 
korszerűsítésével, összesen 287 PJ/év. 

•Geotermiából (hőszivattyúval együtt) 52,58 PJ/év 

•Napenergiából 0,25 PJ/év 

•Biomasszából 195,65 PJ/év 

•Földgázból 39 PJ (1,15 M m3)- csökkenés 88,5% 

Megújulók részaránya 86,5%! 

 Kurunczi Mihály MTET 2014 

NCST 
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Távh  tüzel anyagmixének változása (2020-2022-re) 
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Európai helyzetkép 
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2Ő0 geotermikus távfűt  rendszer 
összes beépített kapacitás 4.3 GWth 

termelt h energia 12900 GWh 

Nádor Annamária 



Hazai geotermikus energia forrásunk 

Gazdaságosan kitermelhet  készlet a tárolóban           455.000PJ 

Ennek felszínre hozható hányada technológia függ . 

Vízvisszasajtolással, a tároló ΔT = 20 oC lehűtésével      127.Ő00PJ 

Igény 
Primerenergia-felhasználásunk             950 PJ/év 

Közvetlen h hasznosításra fordított része               317 PJ/év 

 Ebb l 265 PJ/év reálisan a földh  részesedése lehetne 

A jelenleg kitermelt geotermikus energia   9,64 PJ/év 

Távlati igények is  évszázadokra kielégíthet k! 
Prof Dr. Bobok Elemér után 



• A lehet ségek szűk keresztmetszetei: 
• • Politikai, szakmai és társadalmi összefogás nehézségei 
• • Önkormányzati forráshiány 
• • Centralizálási prioritások 
• • Állami gázszolgáltatás kontra állami gázkiváltás 
• • Hatósági árszabályozás kontra megújulók versenyképessége 
• • Megújuló Energia törvény hiánya 
• • Jogi, engedélyezési , szabályozói háttér bürokratikus nehézségei 
• • Támogatási – pályázati rendszerek anomáliája és  

bizonytalanságai (pl.: a szállítói finanszírozás, már igazolt tárolók 
tovább terhelése, távh  infrastuktúrával rendelkez k el nye, 
„szerencsés tárolók” els bbsége) 

• • A magán szektor támogatási bizonytalanságai  
• • Mérsékl d  igényesség a tervezés és kivitelezés 

szakszerűségében 
Kurunczi Mihály után 2015 



Dr. Ádám Béla 2015 

[PJ]  H szivattyús energia termelés201Ő 

Lehet ségeink 1 %-át használjuk ki! 



„Nem mindig lehet megtenni amit 
kell, de mindig meg kell tenni amit 

lehet!” 
      Bethlen Gábor  

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
Livo 2016 www.energiaakademia.lapunk.hu 


