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Mi a CCS?
A CO2 leválasztása és elhelyezése: olyan 
technológiai folyamat, amely során a CO2 gáz-
keverékből elkülönítve felszín alatti tárolóba kerül.  
(Carbon Capture and Storage)
(Leválasztás, Szállítás, Tárolás, Ellenőrzés)

Arts et al., 2008



CCS szerepe az energetikában

Globális klímaváltozás

Nemzetközi kötelezettségeink alapján a CO2

kibocsátását csökkenteni kell

Hosszú távú megoldás: megújuló 
energiaforrások

Áthidaló megoldás: CO2 leválasztása és 
tárolása 



Pacala & Socolow, 2004

Szükséges lépések

30 Gt



Geológiai tárolók

Arts et al., 2008



CO2 szivárgás

Arts et al., 2008



Magyarországi lehetőségek
Kummer I., 2003 és 

Vangkilde –Petersen et al., 
2008 alapján

Nagy CO2 kibocsátók Földtani szelvény nyomvonalaFúrások helye



A vizsgált geológiai formációk

Juhász, 1992

Mélymedence

Delta lejtő

Pannon-medence feltöltődése

beltenger  lefűződés  Pannon-tó 
fokozatosan kiédesedés
üledék lerakódás

A vizsgált környezetekben 
lerakódott üledékek:

- partmenti környezetek homokos
üledékei - termálvíz kutatási 
célpontok

- delta lejtő - agyagos üledékek

(finomszemcsés üledék-fedő)

- mélyzóna - homokos üledékek
(durvaszemcsés turbidit 

- tárolás)

Delta front

Delta síkság



Kiválasztott geológiai formációk

Szolnoki Formáció
~200-1000 m vastag
Finoman rétegzett
Mélymedence fácies
Alkotói
 Homokkő
 Aleurolit, agyag 
 Tároló kőzet

Algyői Formáció
Szolnoki Formáció fedője
~900 m vastag
Szublitorális és lejtő fácies
Alkotói:
 Agyag
 Agyagmárga
 Aleurolit
 Fedő kőzet

Juhász, 1992



Adattári tevékenység

Magyar B{ny{szati és Földtani Hivatal 
(Tárolás)

(Fedő)

(Fedő)

(Tárolás)



Adatok értékelése

Fúrás neve: C1

Mag száma Litológia Formáció

8 Aleurolit Algyői

9 Agyagmárga Algyői

11 Főleg homokkő Szolnoki

12 Főleg homokkő Szolnoki



Magyar B{ny{szati és Földtani Hivatal és MOL Nyrt. Adatt{r, Juh{sz Györgyi szíves szóbeli közlése alapj{n, 2009

Eredmények
Földtani szelvény és a tárolásra alkalmas 

homokkövek helyzete



Összefoglalás

• A CCS technológia tudományos vizsgálat 

tárgya világszerte

• Magyarország földtani vagyonának része lehet

• A Szolnoki és az Algyői Formációt mint 

potenciális tároló és fedő/záró 

képződményeket érdemes laboratóriumi 

kísérletekkel megvizsgálni



Köszönöm a figyelmet!
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éjszakákba nyúló, kitartó konzultációkért; Falus Györgynek (ELGI) a körültekintő
és pontos javaslataiért Juhász Györgyinek (MOL Nyrt.) türelmes és segítőkész
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OTKA téma (témavezető: Juhász Györgyi) segítségével történt.

Kiemelt köszönet jár továbbá az LRG összes tagjának bátorító szavaiért és gyors

segítségeiért,.


