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Bevezetés, célkitűzés
Bevezetés:

• A Föld országainak energiafogyasztása

• A fosszilis energiahordozó készletek csökkenése

• A megújuló energiák nagyobb mértékű felhasználása

• A geotermikus energia részesedése a megújuló energiák 
között  az Európai Unióban

Célok:

• A hasznosítási technológiák megismerése

• A hazai geotermikus adottságok vizsgálata

• A geotermikus energiahasználat jelenlegi helyzetének 
felkutatása

• A jövőbeli fejlesztési lehetőségek, javaslatok  áttekintése

• A környezeti hatások vizsgálata



A geotermikus energia hasznosításának módjai, technológiái 1.

• Villamos energiatermelés

 Szabad gőzkibocsátú erőmű

 Kondenzációs üzem

 Kigőzölögtetéses erőmű

 Biner erőmű

• Közvetlen hőhasznosítás

 Kommunális fűtés

 Használati melegvíz készítés

 Mezőgazdasági felhasználás

• Közvetett hőhasznosítás

 Hőszivattyú

• Mesterséges földhőrendszer-EGS



A geotermikus energia hasznosításának módjai, technológiái 2.
Hőszivattyú



A geotermikus energia hasznosításának módjai, technológiái 3.
Mesterséges földhőrendszer

2.6. ábra: Mesterségesen kifejlesztett földhőrendszer 
(Häring, 2002 alapján)



Magyarország geotermikus adottságai 1.

• Magas geotermikus gradiens: 40-50 °C/km

• Magas hőáramsűrűség: 80-100 mW/m2

• Vízzel telített törmelékes üledékek illetve karsztosodott, repedezett 
karbonátos kőzetek

• A termálvíz az ország területének 70 %-a alatt megtalálható

• Alacsony entalpiájú termálvizek: 10-120 °C

• 3000 m-nél mélyebben levő karbonátos rezervoárok közepes illetve 
magas entalpiájúak



Magyarország geotermikus adottságai 2.
Hőmérséklet eloszlás különböző mélységben
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A geotermikus energia kiaknázásának helyzete 1.

• Geotermikus energiavagyon: 102 180 EJ

• Kitermelhető készlet: 343 EJ

• Jelenlegi felhasználás(2006):3,63 PJ

• Geotermikus energia részesedése a hazai energiafelhasználásban: 0,3 %

• Felszíni vizekkel kitermelt hőmennyiség: 26-38 PJ/év



A geotermikus energia kiaknázásának helyzete 2.
Mórahalom

• Termelő kutak: 660 m, 1260 m

• Visszasajtoló kutak: 900 m, 940 m

• Vízhőmérséklet: 40-60 °C

• Fölgáz csökkentés: 481 907 m3

• Szennyező anyag csökkentés 
évente:

 CO2: 866,45 t

 CO: 605 kg

 NOx: 318 kg

• Termelt hőenergia: 17 706 GJ/év



A geotermikus energia jövőbeli felhasználásának lehetőségei

• Gyógyfürdők vizének energetikai hasznosítása

• Geotermikus közműrendszerek építése (D-DK Alföld, Zala és 
Somogy megye)

• Hőszivattyúk nagyobb mértékű használata

• Kis teljesítményű villamos erőművek építése (Andráshida-Nagylengyel, 
Mélykút-Pusztamérges, Nagyszénás-Fábiánsebestyén)

• EGS építése külföldi beruházással (Dráva, Makó, Békés, Nagykunság, 
Derecske)

A megfelelő lépésekkel 2020-ra elérhető volna az évi legalább 35 PJ 
energiatermelés, így a geotermikus energia a hazai energiahasználat 
3 %-át tenné ki.



A geotermikus energia használatának környezeti hatásai

Hátrányok:

• Domborzati, tájképi, mezőgazdasági kár

• Zajszennyezés

• Gőzkitörés (légkörbe jutó gázok)

• Esztétikai kár

• Vízszintsüllyedés, tároló felgyorsuló tömörödése, felszínsüllyedés

• Környezetidegen anyag felszínre kerülése:

 Oldott állapotban levő gázok felszínre kerülése: széndioxid, ammónia, 
metán, kénhidrogén, radon

 Mérgező anyagok felszínre kerülése: higany, ólom, arzén, cink, urán stb.

Előnyök:

• Nagy mennyiségű szénhidrogén elégetését váltja ki

• Csökkenti a káros anyag emissziót

• Felhasználása helyben történik



Összefoglalás

• Magyarország jó geotermikus adottságokkal rendelkezik

• A kommunális fűtés, használati melegvíz szolgáltatás, mezőgazdasági 
felhasználás, hőszivattyús alkalmazás jelenleg is használatos 
technológiák és jövőbeni fejlesztése, terjesztése szükséges

• Mesterséges földhőrendszer és kis teljesítményű biner erőmű létesítése 
lehetséges

• Megfelelő lépésekkel a geotermikus energia kitermelése és a hazai 
energiafelhasználásban való részvétele növelhető

• Habár sok hátránya is van a kiaknázásnak és felhasználásnak, mégis 
olyan előnyökkel rendelkezik, amiért érdemes ezzel a természeti 
adottsággal élni



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Szeretném megköszönni mindazoknak, akik munkámat segítették: 
konzulensemnek Lenkey Lászlónak,  Tóth László megújuló 

energetikai szakértőnek, valamint Pásztor Józsefnek a mórahalmi 
közműrendszer projekt menedzserének.


