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Bevezetés
A cikk összefoglalja a világ geoter-
málisenergia-hasznosítási – termál-
alapú villamosáram-termelés és köz-
vetlen hasznosítás – adatait az
1998–2001. közötti idõszakban, vala-
mint tartalmazza a hazai adatokat is. 

A fenti idõszakban a világ geo-
termálisenergia-hasznosításának
mennyiségi és minõségi mutatói
jelentõsen növekedtek. A megújuló
energiaforrások (szél, napenergia,
geotermális energia és árapályerõ-
mû) közül a geotermálisenergia-
bázisú villamosáram-termelés a
legjelentõsebb, ennek részaránya
70%, és csak a szélenergia haszno-
sítási mutatói elõzik meg, a szél-
energia-bázisú villamosáram-ter-
melés beépített kapacitásában való
28%-os részesedéssel. A közvetlen
hõhasznosítás fajlagos ára USD¢/
kWh-ban biomassza esetén 1–5;
geotermális energia vonatkozásá-
ban 0,5–5 és napenergia-bázisú fû-
tés esetében 3–20.

A geotermális energia a nap-
energia-, szélenergia- vagy
vizienergia-forrásokkal szemben
független az idõjárási tényezõktõl,
és mind alaperõmû, mind csúcs-
üzemû erõmû energiaforrásaként
hasznosítható. A gazdaságossági
szempontok figyelembevételével a
legtöbb esetben az alaperõmûben
való termálenergia-hasznosítás a
legnyereségesebb. Magyarorszá-
gon a termálenergia csak közvetlen
hõhasznosítási rendszerek forrásá-
ul szolgál, termálenergia-alapú vil-
lamosáram-termelés hazánkban
nincs. A termálenergia közvetlen

hõhasznosítási mutatói hazánkban
a vizsgált idõszak alatt csökkentek.

Magyarország energiamérlegé-
ben a geotermális energia hasznosí-
tásának részaránya – a kimutatott
igen jelentõs dinamikus készletek
(vízvisszanyomás esetén 380 millió
m3/év) megléte ellenére – változat-
lanul igen kicsi, és mintegy 0,25%-
os részarányt képvisel (63,5 PJ/év,
∆T = 40 °C).

A geotermális energia (földhõ) a
földkéreg belsõ energiája, melynek
forrása a magma, s amely - a nem-
zetközi osztályozás szerint - a négy
megújuló energiaforrás egyike:

• a Nap energiája
• a Föld forgásának kinetikus

energiája
• gravitáció
• geotermális energia (földhõ).
A geotermális energiát a Föld

szilárd burkát jelentõ litoszférát al-
kotó kõzetek, illetve az ezekben a
kõzetekben található, valamint az
azokat feltöltõ fluidumok tárolják,
illetve hordozzák.

A geotermális energia felhalmo-
zódási területeit a lemeztektonikai
egységek közötti szubdukciós zónák
és törésvonalak mentén kialakult

– vulkáni tevékenység területei
(1. ábra), és az

– üledékes eredetû, víztároló po-
rózus kõzetekbõl (rezervoár) álló
medencék (pl. a Kárpát medence)
képezték.

A geotermális energia a hõfor-
rásból, víztároló rezervoárokból és
a föld alatti kõzetekben található
rétegfluidumokból (termálvíz) álló
geotermális rendszerekben halmo-

zódik fel víz-, illetve hõkészletek
formájában.

A geotermálisenergia-készletek
(resources, illetve reserves) osztá-
lyozására az ismert Haenel-
McKelvey-diagramot használják,
ez a készletek földtani megkuta-
tottsága és a hasznosítás gazdasá-
gossága alapján ad képet a készlet-
kinyerés és -hasznosítás megvaló-
síthatóságáról (2. ábra).

A geotermálisenergia-készleteket
az egyes szerzõk a hõtartalmukat te-
kintve kis, közepes és nagy entalpiájú
kategóriába sorolják (1. táblázat).

Magyarország az üledékes kõze-
tekkel feltöltött Kárpát-medencé-
ben fekszik (3., 4. ábra), itt döntõen
kis entalpiájú készletek találhatók,
de kimutattak nagy entalpiájú,
nagy hõmérsékletû, túlnyomásos
(geopressured) geotermáliskészlet-
indikációkat is.

A Kárpát-medence a világ leg-
nagyobb, igen kedvezõ geoter-
mális adottságú (hot spot), üledé-
kes kõzetekkel feltöltött medencé-
je. A kedvezõ geotermális adottság
fõ oka az, hogy a Kárpát-medence
alatt a földkéreg vékonyabb (15-25
km), mint a világátlag, s így a mag-
ma felôl a felszínre irányuló ún.
földihõ-áram mintegy kétszerese a
kontinentális átlagnak, s ezért a
medence területére a nagy geoter-
mális átfûtöttség a jellemzõ.

A termálvíz többcélú hasznosítá-
sának helyzete és lehetôségei
Magyarországon

ETO: 550.36+620.91
DR. ÁRPÁSI 
MIKLÓS
okl. bányamérnök,
a mûszaki tudományok 
kandidátusa
a Magyar Geotermális Egyesület
elnöke



1. A geotermális energia hasznosítási lehe-
tôségei
A geotermális energia hordozója a világon gyakorlati-
lag mindenhol a rétegfolyadék, ennek hasznosítása
alapvetõen két nagy területre terjed ki:

– vízgazdálkodás (ivóvíz, balneológia stb.)
– energetikai célú hasznosítás.

Az energetikai hasznosításon belül megkülönböztetünk:
a) villamosenergia-elõállítást;
b) közvetlen hõhasznosítást.

A geotermális energia különféle hasznosítási lehetõ-
ségeit foglalja össze az ún. Lindal-diagram (5. ábra). A
diagram alapján az energetikai hasznosításnak két dön-
tõ aspektusa állapítható meg:

1. a hasznosítás lehetõségeit alapvetõen a készletek
hõmérséklete határozza meg;

2. a kombinált integrált kaszkád rendszerû energia-
hasznosítás segíti a megvalósíthatóságot és növeli a
gazdaságosságot.

A geotermális energia kutatása, feltárása és haszno-
sítása általában projekt keretében, lépésenként („step
by step”) történik. A geotermális projektek fõbb sza-
kaszai:

1. elõkutatás (hévízföldtani szakvélemény, fúrás), en-
nek eredménye az elõtanulmány (reconnaissance study);
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Mélységi hõmérséklet, °C

(1) (2) (3)

Kis entalpiájú 
készletek < 90 < 125 < 100

Közepes entalpiájú 
készletek 90–150 125–225 100–200

Nagy entalpiájú
készletek > 150 > 225 > 200

1. táblázat
Geotermális készletek hôtartalom szerint

(1) Mufler és Cataldi (1978); (2) Hochstein (1990); (3) Benderitter
és Cormy (1990)

2. ábra. A Mc Kelvey-diagram a geotermálisenergia-készletek (potenciál)
osztályozására

1. ábra. A Föld lemeztektonikai egységei és legfontosabb vulkanikus geotermális területei

1902-1995 között létesített geotermális alapú

1995-200 között létesített villamos erômûvek

törésvonalak

szubdukciós zónák
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2. megvalósíthatósági elõtanulmány (pre-feasibility
study), amely összekapcsolja a számított forrásoldali
lehetõségeket és a felszíni hasznosítási lehetõségeket;

3. a tartós forrásoldali és vízelhelyezési lehetõségek
meghatározása kísérleti méréssorozattal; ennek eredmé-
nye a megvalósíthatósági tanulmány (feasibility study).

4. ábra. A hazai hévíztároló rendszerek (készítette: dr. Lorberer Árpád)

3. ábra. A felsô-pannon hévíztárolók elhelyezkedése a Kárpát-medencében (készítette: dr. Lorberer Árpád)

Karsztos kôzet

Agyag

Magmás képzôdmény

Homokos vízvezetô kôzet

30 °C-nál melegebb vizet adó tartomány

Áramlási irány

túlnyomásos és nagyhômérsékletû alaphegységi
tárolók (geopressured)



2. A geotermális energia hasznosításának
jelenlegi helyzete a világon

2.1.  Villamosáram-termelés
A 2000. december 31-i állapot szerint a világ 21 or-

szágában 103 geotermális alapú villamos erõmû mû-
ködik, fõleg szárazgõz, illetve víz-gõz keverék bázison,
de mûködnek olyan, a víztõl eltérõ munkaközegû bi-
náris áramfejlesztõ egységek (Organic Rankine Cycle,
ORC) is, melyek alkalmasak termálvízbõl történõ vil-
lamosáram-fejlesztésre.

A világ geotermális bázisú villamosáram-termelésé-
nek adatait az 1995. és a 2000. éves állapot, illetve a
2005-re szóló elõjelzés szerint a 2. és a 3. táblázat tar-
talmazza. Ezekbõl látható, hogy jelentõs teljesítmény-
növekedés várható, fõleg 2005-re (elsôsorban a Fülöp-
szigeteken, Törökországban, Indonéziában és Orosz-
országban).

A nem fosszilis, illetve a megújulóenergia-forrá-
sokból elõállított villamos áram mennyiségét, a be-
épített kapacitást a 4. táblázat tartalmazza. Látható,
hogy a vízerõmûvek részaránya döntõ, a villamos
áram elõállítási költségét tekintve a vízenergiából, il-
letve a geotermális energiából termelt „zöld áram” a
legolcsóbb.
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5. ábra.  Tipikus folyadék-hômérsékletek a geotermális fluidumok hasznosításához
(módosított Lindal-diagram)

Ország Beépített teljesítmény

1995. 2000.        2005. 
(becsült)

USA 2817 2228 2376
Fülöp-szigetek 1227 1909 2673
Olaszország 632 785 946
Mexikó 753 755 1080
Indonézia 310 589 1987
Japán 414 547 567
Új-Zéland 286 437 437
Izland 50 170 170
Salvador 105 161 200
Costa Rica 55 142 161
Nicaragua 70 70 145
Kenya 45 45 173
Guatemala 0 33 33
Kína 29 29 n.a.
Oroszország 11 23 125
Törökország 20 20 250
Etiópia 0 9 9
Franciaország 4 4 20
Argentina 0,7 0 n.a.
Thaiföld 0,3 0,3 0,3
Ausztrália 0,2 0,2 n.a.
Összesen: 6839 7957 11352
Magyarország 0 0 10

2.  táblázat
A világ geotermális alapú villamosáram-termelése a beépített effektív telje-
sítmény szerint, MW

Ország Rész-
arány ,%

1. Nicaragua 583 16,99
2. Salvador 800 15,39
3. Izland 662 13,36
4. Costa Rica 592 7,70
5. Kenya 336 5,29
6. Új-Zéland 2 268 5,11
7. Guatemala 216 3,68
8. Indonézia 4 575 3,04
9. Mexikó 5 681 2,11

10. Etiópia 30 1,93
11. Olaszország 4 403 1,03
12. USA 15 470 0,25
13. Japán 3 532 0,23
14. Portugália n.a. 0,21
15. Oroszország 85 0,01

Összesen: 39 233

3. táblázat
A geotermális alapú villamosenergia-termelés részaránya az ország teljes vil-
lamosenergia-termelésében (2000)

Geotermális
alapú villamosener-
gia éves mennyisége,

GWh/év

Forrás: WEA, 2000.
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Az 5. táblázat a káros légköri emissziót csökkentõ
(üvegházhatást mérséklõ) energia-bázisú áramfejlesz-
tés adatait tartalmazza. 

Megállapítható, hogy a legtöbb villamos energiát a
geotermális energiából állítják elõ, s ezzel az idõjárás-

tól függetlenül, a Clauser-diagram (6. ábra) szerint a
megújuló energiaforrások közül a legolcsóbban csök-
kenthetõ a légköri emisszió.

2.2 Közvetlen energiahasznosítás
A geotermális energia közvetlen hasznosításának

helyzetét a 6. és 7. táblázat illusztrálja.
A Nemzetközi Geotermális Világszövetség (IGA)

ajánlásai alapján az energetikai célú hasznosítás adatai-
hoz hozzászámítják a vízgazdálkodási hasznosítás ada-
tait is.

Megállapítható, hogy Magyarország helyzete rom-
lott (a korábbi 3. helyrõl a 7. helyre csúszott vissza), fi-
gyelemre méltó Kína, Törökország és Svájc elõretöré-
se és az igen hatékony hasznosítás Japánban.

A megújuló energiafajtákból való közvetlen hõhaszno-
sítás vonatkozásában a geotermális energia a legolcsóbb,
csak a biomassza mérhetõ össze vele. A világhelyzet ana-

Geotermális 
energia 46 69,6 8 41,7 nincs -

Szélenergia 18 27,2 10 52,1 van +

Napenergia 1,5 2,3 0,9 4,7 van +

Árapály 0,6 0,9 0,3 1,5 nincs -

Összesen: 66,1 100 19,2 100

5. táblázat
Az üvegházhatást kiváltó káros légköri emissziót csökkentô megújulóenergia-
alapú áramfejlesztés helyzete a világon (1998) 

Forrás: WEA, 2000.

Megújuló
energia-
hordozó

A termelt 
villamosenergia
éves mennyisége

TWh/év          %

Mûködõ tel-
jesítmény

GW       %

Az idõ-
járástól

való
függés

Vízenergia 663 91,8 2600 92 20-70 2-10 2-8 1000-4000 2
Biomassza 40 5,6 160 5,7 25-80 5-15 4-10 900-3000 3
Geotermális

energia 8 1,2 46 1,6 45-90 2-10 1-8 800-3000 4
Szélenergia 10 1,4 18 0,64 20-30 5-13 3-10 1100-1700 30
Napenergia   

fotovoltaikus 0,5 0,12 0,5 0,05 8-20 25-125 5-25 5000-10000 30
termikus 0,4 0,12 1 0,05 20-35 12-18 4-10 3000-4000 5

Árapály 0,3 0,04 0,6 0,02 - - 8-15 1200-250 0
Összesen: 722,2 100 2826,1 100 

4.táblázat
A megújuló, illetve nem fosszilisenergia-forrásokból termelt villamos energia a világon (1998)

Forrás: WEA, 2000.

Energiahor-
dozó

Mûködõ tel-
jesítmény
GWh, %

A termelt vil-
lamos ener-

gia éves
mennyisége
TWh/év, %

Teljesít-
ményki-

használási
tényezõ 

%

A jelenlegi
energia- 
elõállítási
költség

USD¢/kWh

A prog-
nosztikus
energia-
elõállítási
költség

USD¢/kWh

A fajlagos
beruházási

költség
USD/kWh

A beépített
teljesítmény
növekedése
az utóbbi 
5 évben 

%/év

6. ábra. Az egy tonna CO2-emisszió csökkentéséhez szükséges költség a
megújuló energiafajták szerint (Clauser, 1997)

USD ¢



lízise alapján megállapítható, hogy a geotermális energiát
mind alaperõmûben, mind csúcserõmûben hasznosítják.
Gazdaságossági megfontolások alapján a világon az
alaperõmûves megoldás a legelterjedtebb. A gazdaságos-
ságot lényegesen növeli az egyre jobban terjedõ (pld. Iz-
land) többlépcsõs, integrált kaszkád rendszerû hasznosí-
tás (villamosáram-termelés, közvetlen hõhasznosítás,
balneológia, halgazdaság stb.) (7., 8. ábra).

3. A hazai helyzet a termálvíz energetikai
hasznosítása terén

3.1 Villamosáram-termelés
Magyarországon jelenleg geotermálisenergia-alapú

villamosenergia-termelés nincs, bár ennek a lehetõsé-
ge megvan, ha a kitermelt fluidumnak 85 °C-nál na-
gyobb a felszíni hõmérséklete, (0,1-5 MW teljesítmé-
nyû ORC-egységek telepítése, alaphegységû túlnyo-
másos és nagy hõmérsékletû tárolók igénybevétele).
Ehhez a megfelelõ kutak rendelkezésre állnak.

A termálvíz- vagy víz-gõz keverék bázisú villamos-
energia az elõállítási költség szempontjából Magyar-
országon összemérhetõ a fosszilis (szén, földgáz, fûtõ-
olaj) alapú elõállítás költségeivel; elõny az emisszió-
csökkentés lehetõsége (8. táblázat).

A geotermális „zöld áram” elõállítási lehetõségeit és
a gazdaságosságot növeli a vonatkozó rendelet szerinti
kötelezõ átvételi áramár is (9. táblázat). 

3.2 Közvetlen hõhasznosítás
3.2.1 A hazai közvetlen geotermális hõhasznosítás ada-

tait a 2000. december 31-i állapot szerint a 10. táblázat
tartalmazza.

Az ország energiafelhasználása 2001-ben 1047 PJ
volt, ha ezt a geotermálisenergia-hasznosítás tényada-
tával – 3,0 PJ (10. táblázat) hasonlítjuk össze, látható,
hogy a termálenergia részaránya igen kicsi, 0,29 %.

E hasznosítási tényadatoknak a kimutatottan je-
lentõs mennyiségû és hõtartalmú termálvízkészle-
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1. USA 4550 3766 20302
2. Kína 12677 2282 37908
3. Izland 7619 1469 20170
4. Japán 1670 1166 27515
5. Törökország 700 820 15756
6. Svájc 120 547 2386
7. Magyarország 677 473 30250
8. Németország 371 397 1568
9. Svédország 455 377 4128

10. Kanada - 378 1023
11. Franciaország 2793 326 4895
12. Olaszország 1656 326 3774
13. Új-Zéland 132 308 7081
14. Oroszország 1466 307 6132
15. Ausztria 210 255 1609
16. Grúzia 894 250 6307
17. Mexikó 4367 164 3919
18. Jordánia 574 153 1540
19. Románia 890 152 2871
20. Szlovákia 623 132 2118
21. Horvátország 927 114 555
22. Szerbia 827 80 2375
23. Bulgária 1690 107 1637
24. Algéria 516 100 1586
25. India 316 80 2517
26. Karibi szigetek - 0,1 1
Összesen: 46 720 14 529,1 209 923

6.táblázat
A geotermális energia közvetlen hasznosítása a világon a beépített teljesít-
mény szerint, MW (2000)    (a vízgazdálkodási célú felhasználással együtt – IGA)

Forrás: IGA

Ország A geotermális 
fluidum
(max.) 

hozama, 
kg/s 

Beépített
geotermá-
lis teljesít-

mény, 
MW

A termelt
geotermá-
lis energia

mennyisége
TJ/év

Biomassza > 200 > 700 25-80 1-5 1-5 250-750 3
Geotermális
energia 11 40 20-70 0,5-5 0,5-5 200-2000 6
Kis hõmér-
sékletû 
napenergia 18 14 8-20 2-10 2-10 500-1700 8

7. táblázat
A megújuló energiaforrásokra telepített közvetlen hôhasznosítás helyzete a világon (1998)

Forrás: WEA, 2000.

Energia-
hordozó

Mûködõ
teljesítmény

GWe, %

A termelt
villamos

energia éves
mennyisége

TWh, %

Teljesít-
ményki-

használási
tényezõ 

%

Az energia
jelenlegi  
elõállítási
költsége

USD¢/kWh

Az energia
prognoszti-
kus elõállí-
tási költsége
USD¢/kWh

A fajlagos
beruházási

költség
USD/kWh

A beépített
teljesítmény
növekedése
az utóbbi 
5 évben 
[%/év]



teinkkel (11. táblázat) való összehasonlítása azt mu-
tatja, hogy a hasznosított termálenergia mennyisé-
ge (3,0 PJ) az ún. dinamikus termálvízkészleteink
hõtartalmának (63,5 PJ) mindössze 4,0 %-a, így te-
hát lehetõségeink a termálvíz energetikai hasznosí-
tásának vonatkozásában egyáltalán nincsenek ki-
használva.

Ha ezenkívül figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a
termálvíz környezetbarát mivoltán kívül megújuló, il-
letve megújítható (vízvisszanyomás) energiaforrás, a
helyzet még kedvezõtlenebb. 

A termálvízzel képviselt termálenergia Magyaror-
szág – tûzifa utáni – legjelentõsebb megújuló energia-
hordozója (12. táblázat).
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8. ábra. A balotaszállási projekt hasznosításának tervezett kapcsolása (Krete, Izland)

7. ábra. A geotermális energia többlépcsôs, integrált hasznosítása (Húsavik geotermális projekt, Izland)

180 l/s

Termálvíz

90
 l/

s



3.2.2 A geotermálisenergia-hasznosítás gazdaságossági
kérdései

Hazánkban jelenleg a termálenergia hasznosítása
gazdaságilag nyereséges vállalkozás, ahogy ezt a 13.
táblázat tényadatai egyértelmûen tanúsítják.

Két konkrét példa:
– A szentesi Árpád-Agrár Rt.-ben, amely a világ leg-

nagyobb mezõgazdasági célú termálhõ-hasznosítója, a
termálenergia arányos költsége 1998-ban a földgázfû-
tés ~ 30%-a, illetve a fûtõolajos fûtés 10%-a (41 Ft/m3

víztermelési, ill. 220 Ft/GJ termálhõköltség esetén);
– A hódmezõvásárhelyi Geotermikus Közmûrend-

szer (Aquaplus Kft., Geohód Kft.) 1999. évi adatai, itt
kommunális fûtést + HMV (használati meleg víz)-elõ-
állítást + fürdõüzemeltetést valósítanak meg többlép-
csõs, integrált hasznosító rendszerben,

1. Használati melegvíz elõállítási költsége, Ft/m3

termálvízzel: 48,4
földgázból:  207,0
(773 Ft/GJ, η=90 %)

2. Hõenergia elõállítási költsége,  Ft/GJ
termálvízzel: 272
földgázból:   850

Néhány gondolat a külsõ ár kérdésérõl.
A geotermális energia külsõ ára (költsége) meghatá-

rozásának egyik lehetséges módja a környezetvédelmi
(levegõtisztasági) elõnyök számszerûsítése.

A Nordic Bank legutóbbi finanszírozási elõírása
szerint* a CO2-emisszió csökkentését 5 USD/t külsõ
árral számszerûsítik, és az ezzel módosított beruházási
és üzemeltetési költségeket veszik figyelembe a banki
finanszírozás gyakorlatában.

Ezt a külsõ árat figyelembe véve, a káros lég-
szennyezések most induló kereskedelme keretén be-
lül a Magyar Kormány az általa vállalt (Kyoto) 5000
kt/év CO2-emisszió csökkentésnek geotermális
energiával való megvalósítása mintegy 25 MUSD/év
fejlesztési többletet hozna az országnak. Ez a meg-
újuló energiahordozók hasznosításának kiterjeszté-
sét segítené elõ, a velük kapcsolatos prioritások meg-
határozása után.

3.2.3 A geotermális energia hasznosításának problémái
a) A piaci viszonyok között nyereségesen mûködõ

termálhõ-hasznosítás jogi helyzete rendezetlen, az ál-
lam a hasznosítást pénzügyileg nem támogatja, ellen-
kezõleg: szankcionálja (többszörös adóztatás).

b) A hévíztermelés és -hasznosítás extenzív jellegû,
illetve fôképpen csak egylépcsõs.

c) A döntõen csak szezonális jellegû hõhasznosítás
hatékonysága kicsi.

d) Vízvisszanyomást lényegében nem alkalmaznak.
e) A termelt és hasznosított termálvíz mennyiségé-

nek mérése nem általános, a hõhasznosítás több he-
lyen vízpazarlással jár együtt.

f) Nincs megoldva a törmelékes kõzetekbe (homok-
kõbe) való üzemszerû vízelhelyezés problémája.
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* Harro Pitkänen: Financing of Geothermal Projects, NEFCO,
WGC 2000. Japan

1.  Bakonyi 31,0  (11,0)
szén

2.  Borsodi 19,1
szén

3. Pécsi 16,8
szén

4. Vértesi 15,2
szén

5.  Mátrai 11,7
lignit

6.  Csepeli 14,1
földgáz

7.  Budapesti 13,0
földgáz

8.  Dunamenti 12,9
olaj, földgáz

9.  Tiszai 12,8
olaj, földgáz

10. Debreceni 11,6
földgáz

11. Paksi 6,4 (2,1)
urán

8. táblázat
Hazai közcélú erômûvekben elôállítátott villamos energia költsége, Ft/kWh   (2201)

1 USD = 280 Ft

Erõmû 
Felhasznált energia-

hordozó

A villamos áram elõállí-
tási költsége Ft/kWh,

(¢/kWh)

Geotermális alapú    
áramfejlesztés 

• gõz, víz-gõz keverék 
• bináris (ORC)
• Fábiánsebestyén- 

Nagyszénás  (tervezett)

5,6–22,4 (2-8)

22,4–28,0 (8-10)

18,5 (6,5)

csúcsban
völgyben

csúcsban
völgyben 

9. táblázat
A megújulóenergia-alapú villamos áram kötelezô átvételi árai Magyarorszá-
gon 2001. január 1-jétôl, Ft/kWh  [46/2000.  (XII. 21.) GM-rendelet]

Üzemmód Kötelezõ átvételi ár, 
Ft/kWh (USD¢/kWh)

Nem menet-
rend szerint

20,4
12,7 (4,5)

97
60

Menetrend
szerint

21,5 (7,6)
13,35
102
63

A lakossági ár
%-a
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4000 380 63,5 3,0 ~4,0

1. Tûzifa 29,9 82,3 2,86
2. Termálenergia 3,0 7,7 0,29
3. Biomassza 2,1 5,8 0,20
4. Háztartási hulladék 0,8 2,2 0,076
5. Biogáz 0,2 0,6 0,019
6. Napenergia 0,1 0,3 0,0095
Összesen 36,1   (6,2)* 100 3,45   (0,57)*

1. Mezõgazdaság 26,24 34,1 1040,7  (1,041) 120,43
2. Kommunális fûtés, 

HMV ipari 10,76 26,6 365,5 (0,365) 38,7
3. Balneológia 58,33 25,0 2) 1619,2 (1,619)2) 166,3 2)

Összesen  95,3   31,1 3) 3025,3 (3,0) 325,0
Ivóvízzel együtt 120,11)

Fajlagos energiaköltség, Ft/GJ

Termálvíz1 (geotermális energia) Földgáz3

Hasznosítási mód 

1. Nyitott rendszerben 
1.1 Felszálló termálvíztermelés 50,4
1.2 Gépi termálvíztermelés4 260,4 1027

2. Zárt rendszerben2 (vízvisszanyomás) 
Gépi termálvíztermelés4 512,3

10. táblázat
A hazai közvetlen geotermális hôhasznosítás tényadatai 1) (2000. december 31.)

1) A balneológiai hasznosítással együtt (IGA-ajánlás); 2) Becslés alapján; 3) Súlyozott átlag

Hõhasznosítási 
terület

A termelt termál-
víz mennyisége

Mm3/év

A hasznosítási
hõlépcsõ, ∆∆T

°C

A hasznosított 
hõmennyiség
TJ/év (PJ/év)

A hasznosított 
hõteljesítmény

MW

13. táblázat
Fajlagos energiaköltségek termálvíz-hasznosítással, illetve földgáztüzeléssel (2000. július 1-jei állapot)

1)A termálvíz-hasznosítási tényadatok szerint a VKJ alapján; 2)Az Aquaplus Kft. adatai szerint; 3)917 Ft/GJ gázdíjjal
[20/2000. (VI. 21.) GM-rendelet] ç = 0,9; 4)Gázlift, búvárszivattyú stb.

11. táblázat
Magyarország termálvízzel képviselt geotermális készletei

Termálvízkészletek A dinamikus készletek
hõtartalma 

(∆∆T = 40 °C esetén) 
PJ

Hasznosított termálener-
gia a 2000. dec. 31-i álla-

pot szerint 1)

PJ

A hasznosított termálener-
gia mennyisége a készletek
hõtartalmának arányában

%

Statikus
készlet

km3

Dinamikus2)

készlet
Mm3/év

Forrás: VITUKI, MOL-OGIL; 1) A balneológiai hasznosítással együtt (IGA ajánlás); 2) Vízvisszanyomással

12. táblázat
A megújuló energiaforrások hasznosítási adatai Magyarországon (1999)

*tûzifa nélkül Forrás:  Gazdasági Minisztérium

Megújulóenergia-fajta
Hasznosított hõ-
mennyiség, PJ/év a megújulók között Magyarország energia-

felhasználásában  

Részarány, %



3.2.4 A geotermálisenergia-hasznosítás elõnyei
a) A termálvíz energetikai célú alkalmazásával csök-

kenthetõ hazánk importfüggõsége (kõolaj, földgáz
stb). A termálvizeinkkel képviselt hasznosítható hõ-
energia éves mennyisége mintegy 1,5 Mt/év olaje-
gyenértékû kõolaj kiváltását jelenti (∆T = 40 °C hasz-
nosítási hõlépcsõ esetén).

b) A termálenergia hasznosításával fosszilisenergia-
források válthatók ki, és így jelentõsen csökkenthetõ a
légszennyezés (emisszió).

c) A termálvíz helyi jellegû vízgazdálkodási lehetõ-
ség és környezetbarát energiaforrás (zárt hasznosítás
vízvisszanyomással).

d) A termálvízkészletek nagy része természetes úton
utánpótlódik, illetve részben megújítható, a készletek
nagysága szabályozható.

e) A geotermális energia nem alternatív, hanem
additív energiaforrás, azaz a földgázzal, mint csúcsüze-
mi energiával együtt használható, mint alapenergia.

g) A megfelelõ adottságokkal bíró helyeken a ter-
málenergia hasznosítása megoldja a kertészetek, állat-
tenyésztõ telepek, épületek stb. energiaellátási gond-
jait, csökkenti a függõséget az országos gázenergia-el-
látási rendszertõl, illetve a (földgáz) világpiaci árának
változásától.

4. A geotermálisenergia-hasznosítás hazai
kiterjesztésének lehetôségei

4.1 Fejlesztési stratégia
A Magyar Geotermális Egyesület 2000-ben kidol-

gozta a termálenergia-fejlesztés stratégiáját. 
Ennek értelmében:
a) A stratégia célkitûzése a termálenergia rész-

arányának az országos energiamérlegben 1%-ra
való növelése, ami az 1996-os teljes energiafel-
használásra vetítve 10,5 PJ/év geotermális hõ-
energia hasznosítását jelenti.

b) A célkitûzés megvalósításának idõtartama: 3 év.
A hasznosítás tervezett mértékû kiterjesztése két

módon valósítható meg:
– A meglévõ hõhasznosító rendszerek hatékony-

ságának növelése,
– új termálhõ-hasznosító rendszerek beruházással

való létesítése.
c) Új termálhõ-hasznosító beruházások esetén a faj-

lagos beruházási költség 500 USD/kW.
d) A 10,5 PJ termálhõmennyiség számítottan 540

MW beépített összegzett hõteljesítményû hasznosító
rendszerekben állítható elõ.

e)  Ez az összegzett teljesítményû beruházás 216
MUSD teljes beruházási költséggel valósítható meg,
ami a 2000. június 30. árfolyamon számítva 60,48
milliárd Ft.

f)  A termálenergia-hasznosítás részarányának célul

kitûzött és megvalósítható növelése légszennyezés-
csökkentést (emisszióelmaradást) eredményez (14.
táblázat).

A CO2-emissziócsökkentés mértékét megvizsgál-
va látható, hogy az elérhetõ csökkenés az ország
Kyoto-ban tett kötelezettségvállalásának (5000
kt/év) mintegy 25 %-a, ami igen jelentõs, ha meg-
gondoljuk azt, hogy az összehasonlításul szolgáló föld-
gáz a legkevésbé légszennyezõ fosszilis tüzelõanyag.

4.2 A fejlesztési stratégia megvalósítási lehetõ-
ségei és eszközei

Kedvezményes pénzügyi támogatási rendszer, illet-
ve ösztönzõ adópolitika megteremtésével lehet segíte-
ni a termálenergia-hasznosítás kiterjesztését.

Ennek lehetõségei:
– a Nemzeti Fejlesztési Terv  (NFT) kiegészítése

a termálvíz energetikai, illetve többcélú támogatásá-
val,

– fejlesztési alap létrehozása a kísérleti tevékenység
(vízvisszanyomás) finanszírozására, 

– környezetvédelmi alapok (KAC) igénybevételi
lehetõségeinek növelése,

– külföldi intézményi, illetve magántõke bevonása.

A pénzügyi támogatás felhasználásának fõ irányai:
1. A törmelékes porózus kõzetekbe (felsõ-pannon)

homokkövekbe való vízvisszanyomás üzemszerû mód-
szerének kidolgozása terepi kísérletek elvégzésével.

2. Demonstrációs célú geotermális referencia-
projektek megvalósítása a következõ feladatok meg-
oldására:

a) Az integrált többlépcsõs, energiakaszkád-
rendszerû hasznosítás megvalósítása.
b) A folyamatos víztermelés/vízvisszanyomás
rendszerének megvalósítása, különös tekintettel
a porózus, törmelékes (homokkõ) víztároló rend-
szerbe való vízelhelyezésre.
c) Villamosáram-termelés és a direkt hõhasznosí-
tás, illetve vízgazdálkodási célú termálvíz-hasz-
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CO2 806,500

CO 4,800

NOx 0,506

14. táblázat
A tervezett stratégia szerinti fejlesztés légszennyezés- (CO2-emisszió-)csök-
kentô hatása, kt/év*

* Az 1 PJ fosszilis hõmennyiség termálenergiával való kivál-
tása során elért légszennyezés-csökkentés: 
CO2 - 61 360 tonna
SO2 - 711 tonna
NOx - 180 tonna
por - 150 tonna



nosítás összekapcsolása a fenti rendszerben, az
erre forrásoldali és gazdaságossági szempontból
alkalmas területeken.

A geotermális referenciaprojekteket vízföldtani

szempontból kiemelten kedvezõ területeken (15. táblá-
zat) célszerû megvalósítani, javasoltan a jelentõs számú
hazai meddõ CH-kutak állományának felhasználásával,
illetve új kutak mélyítésével (9. ábra).
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9. ábra. A geotermális referenciaprojektek javasolt helyei

1. Andráshida 94 - + + -

2. Balotaszállás-
Pusztamérges 108 6 + + -

3. Nagyszénás 171 42 + + -

4. Fábiánsebestyén ~ 180 455 (statikus) + + -
(becsült) ~ 50 (becsült)

5. Tura 110 6 + - - 

6. Bajcsa 92 4 - - - 

7. Álmosd-Létavértes 116 25 - - - 

8. Nagyrécse-Pat 110 8 - - - 

9. Tótkomlós 112 4 -. - - 

15. táblázat
Javaslatok a geotermális referenciaprojektek létesítésére

A projekt helyszíne

min. kútfej-
hõmérséklet 

°C

min. kútfejnyo-
más termeléskor

bar

vízföldtani 
tanulmány

megvalósítha-
tósági elõtanul-

mány

megvalósítha-
tósági tanul-

mány

Az olajipari indikációmérés 
eredményei

A projekt jelenlegi 
elõkészítettségi állapota
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1. USA 4800 12000 3333,6 350 000 400 000
2. Svájc 500 1980 550,0 21 000 41 667
3. Svédország 377 4128 1146,8 55 000 31 417
4. Kanada 360 891 247,5 30 000 30 000
5. Németország 344 1149 319,2 18 000 28 667
6. Ausztria 228 1094 303,9 19 000 19 000
7. Finnország 80,5 484 134,5 10 000 6 708
8. Franciaország 48 255 70,8 120 40 000
9. Lengyelország 26,2 108,3 30,1 4 000 2 183
10. Ausztrália 24 57,6 16,0 2 000 2 000
11. Litvánia 21 598,8 166,3 13 1 750
12. Bulgária 13,3 162 45,0 16 1 108
13. Hollandia 10,8 57,4 15,9 900 900
14. Csehország 8,0 38,2 10,6 390 663
15. Szerbia 6,0 4,0 11,1 500 500
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
27. Törökország 0,5 4 1,1 23 43
Összesen 6875,4 23 286,9 6453,1 512 678 572 949

16. táblázat
Helyzetkép a geotermálishô-szivattyúk elterjedésérôl a világon (2000)

Ország A beépített ter-
málhõ-teljesít-

mény
MWt

A termelt hõ-
mennyiség

TJ/év

A villamos-
energia-fel-

használás
GWh/év

db 12 kW egyenér-
tékre számolva

A mûködõ hõszivattyúk száma

10. ábra. Geotermálishô-szivattyúk telepítési típusai
11. ábra. Függôleges hôszivattyús (GSHP földi hôáramot hasznosító) rendszer
családi házak fûtésére



5. A hôszivattyúk alkalmazásának kiterjesztése
A hõszivattyúk száma nagy, és az energetikai mutatók
jelentõsek a világon (16. táblázat).

A fejlõdés számottevõ, az USA-ban a mûködõ hõ-
szivattyúk száma évente mintegy 12%-kal nõ. Ezek ki-
sebb épületek, családi házak fûtésére és hûtésére, illet-
ve fürdõk csurgalékvizének fûtési célú hasznosítására
szolgálnak, jó átalakítási tényezõvel (COP). A COP
értéke a hõszivattyúk 67%-ánál eléri a 3-as, 33%-uk
esetében a 4-5-ös értéket is.

A zárt, illetve nyitott rendszerû hõszivattyúk (10.,
11. ábra) 20-40 °C-os hõmérsékletû csurgalékvizek
hõmérsékletének (kertészeti létesítmény, fürdõk)
50-55 °C-ra való növelésére szolgálnak, az így fel-
melegített vizet fûtési célra, HMV készítésére hasz-
nálják.

(G. Bush elnök a választási kampány idején telepí-
tett texasi farmjára egy 49,4 kW-os hõszivattyút,
mellyel a fûtési/hûtési költségek a földgázhoz viszo-
nyítva 40%-kal csökkentek.) 
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Ünnepélyes tanévnyitó a
Miskolci Egyetemen  

Ahagyományoknak megfelelõen
idén is ünnepélyes tanácsülés ke-

retében nyitották meg a 2002/2003-as
tanévet a Miskolci Egyetemen, szep-
tember 3-án. A himnusz elhangzása
után  mondta el dr. Medgyessy Péter, a
Magyar Köztársaság miniszterelnöke
ünnepi köszöntõjét.

Majd a díszoklevelek átadása követ-
kezett. A vas-, gyémánt- és aranyokle-
vélre jogosult 69 mérnök közül 43-an
vehették át személyesen vagy képvise-
lõik által a több évtizede megszerzett
diplomájuk megújítását jelentõ díszok-
levelet. Elsõként a Kõolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály seniorja, az
általunk is igen tisztelt Kassai Lajos
aranyokleveles bányamérnök, az
OMBKE tiszteleti tagja, a BKL Kõolaj
és Földgáz szaklap egykori felelõs szer-

kesztõje vehette át a gyémántdiplomát
(a gyémántoklevéllel kitüntetett bánya-
mérnökök – Kassai Lajos, Podányi Tibor,
Pohl Károly, Simon Kálmán – közül
egyedül õ volt jelen). Majd az aranyok-
leveleket vehették át a bánya- és kohó-
mérnökök, közöttük szakosztályunk
tagjai: Hoznek István, Klaffl Gyula és
Zsóka István bányamérnökök. A díszok-
leveles mérnököknek kézfogással gra-
tulált dr. Medgyessy Péter miniszterel-
nök, dr. Besenyei Lajos rektor és dr. Bõhm
József dékán. Az ünnepség a rektori tan-
évnyitó beszéddel folytatódott. Dr.
Bõhm József, a Mûszaki Földtudományi
Kar dékánja 240 fiatalt fogadott a kar
hallgatójává.

Tekintettel arra, hogy az ünnepség
igen elhúzódott, és így nem volt lehetõ-
ség arra, hogy a díszoklevéllel kitünte-
tettek felszólaljanak, Kassai Lajos kéré-
sének eleget téve, közöljük elmondani
kívánt gondolatait:

„Az egyetem jogelõdjénél, Sopron-
ban 50 és 60 évvel ezelõtt végzett mér-
nökök nevében köszönetet mondok a
Miskolci Egyetem tanácsának a kitün-
tetõ megemlékezéséért. Mi az akkori

technikai, technológiai színvonalon
szereztük alapismereteinket a föld ipari
alapanyagainak megismerése, kutatása,
kitermelése, feldolgozása és hasznosítá-
sa terén. 

A II. világháborúban és az azt követõ
gazdasági-politikai viharok között, a
kettévált világban elzártan, diktatúra
alatt dolgoztunk és fejlesztettük isme-
reteinket, tökéletesítettük azok gyakor-
lati alkalmazását. Az egyetemek, kutató
helyek kiváló képviselõivel együttmû-
ködve igyekeztünk elõdeink a tudo-
mány és a technika terén elért eredmé-
nyeinek mindenkori színvonalát meg-
tartani. Megilletõdve vettük át az elis-
merõ díszoklevelet, és köszönettel adó-
zunk elhunyt tanárainknak és munka-
társainknak. Az itt tanuló ifjúságnak, de
az õket oktatóknak is számolniuk kell a
piacgazdaság, az ipari verseny, a globali-
záció kihívásaival, ezért arra kell a hall-
gatókat megtanítani, hogyan találják
meg a világban az õket leginkább meg-
illetõ helyet. Ehhez kívánunk az okta-
tóknak, a hallgatóknak eredményes ta-
nulást, szorgalmas és kitartó munkát.”

(dé)

Dr. Miklós Árpási mining eng. PhD: Status and pos-
sibility of the multipurpose integrated utiliza-
tion of geothermal fluids in Hungary

Information is provided on the status of the geot-
hermal energy utilization – geothermal based
power generation and direct use – in the world
and in Hungary with emphasis on developments
between 1998–2001.
Level of utilization of geothermal energy in the
world has been increased in this period.
Geothermal energy was the leading producer
with 70% of the total electricity production of
the renewables energy sources (wind, solar,
geothermal and tidal) followed by wind energy
with 28% of the electricity production. The
current cost in USD¢/kWh of direct heat use

from biomass is 1-5, geothermal 0,5–5 and solar
heating 3–20.
Geothermal energy is independent of weather,
contrary to solar, wind or hydro applications and it
can be used both for base load and peak power
plants. However, in most cases, it is more economi-
cal to run the geothermal plants as base load suppli-
ers. In Hungary the geothermal energy was utilized
in direct use, no electricity has been generated.
The parameters of direct use were decreased in
this period and the proportion of geothermal
energy utilization in the energy balance of
Hungary, despite the significance proven dynam-
ic reserves (with reinjection) of 380 Mm3/a with
heat content of 63,5 PJ/a at ∆T = 40 °C is
remained very low (0,25%).
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