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Absztrakt 

Számos nyomós érv szól a geotermikus energia magyarországi hasznosítása mellett. Az egyik legfontosabb, 

hogy az ország ezáltal kiaknázza gazdag, viszonylag kihasználatlan geotermikus tározóhálózatát. Ezek 

lényegesen melegebbek és közelebb vannak a felszínhez, mint Európa nagy részén. Magyarország 

geotermikus erőforrásai belátható időn belül kielégíthetik a hatékony energiatermelés feltételeit. A 

geotermikus tározóinkban tárolt hatalmas energiamennyiség az ország hosszú távú energiaigényének igen 

jelentős részét kielégítheti. Minden geotermikus projekt úgy van kialakítva, hogy teljesítse a projekt céljait 

az idő, a költségvetés, a műszaki és a jogi/szabályozási előírások betartásával. A geotermikus fejlesztés 

szükségszerűen ki van téve különböző fokú kockázatoknak, ami megkülönbözteti a geotermiát a megújuló 

energiával kapcsolatos egyéb projektektől. Ezek a kockázatok leggyakrabban a geotermikus erőforrás 

rendelkezésre állását, mennyiségét, alkalmasságát, fenntarthatóságát és felhasználási potenciálját érintik, de 

lehetnek piaci, finanszírozási, kereskedelmi és makrogazdasági kockázatok is. Ez a tanulmány magyarországi 

geológiai hátteret és geotermikus potenciált ismerteti. Magyarország jelenlegi geotermikus termelése a 

bizonyított kapacitásához képest továbbra is alacsony szinten van. Bár Magyarországnak hiányzik egy átfogó 

nemzeti terv a geotermikus erőforrások konkrét kiaknázására, a 2018-as Nemzeti Intelligens Szakosodási 

Stratégia (S3) kiemeli a tiszta és megújuló energiák népszerűsítését. A geotermikus energia  egyértelműen 

illeszkedik ebbe a sémába, mivel az S3-at úgy tervezték, hogy a hagyományos energiatermelésbe beépítse a 

megújuló energiaforrásokat, az atomenergiát és a fokozott energiahatékonyságot. Továbbá 2020-ban a 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MHH) tervet állított össze a geotermikus energia 

fokozottabb felhasználásának elősegítésére. A magyar kormány geotermikus beruházási támogatási 

programja alapján a szerzők kockázatalapú értékelést mutattak be Magyarország geotermikus fejlesztési 

lehetőségeiről, alacsony, közepes és magas kockázati szintek szerint megkülönböztetve. 

1 Bevezetés 

Minden geotermikus projekt célja olcsó és környezetbarát energiatermelés a fogyasztók számára, és nyereséget 

hozni a befektetőknek, miközben csökkenti a működési és karbantartási költségeket. E célok eléréséhez szükség 

van a teljesítményre, az erőforrásnak megfelelőnek és a kiaknázásnak fenntarthatónak kell lennie. A 

jogi/környezetvédelmi kérdések megoldása után bevált, gazdaságos technológia fejleszthető az erőforrás 

kiaknázására. Ekkor a szükséges befektetőknek, hitelezőknek, ügyfeleknek és műszaki szakértőknek meg kell 

állapodniuk a részvételről. Ez minimálisra csökkentené a projekt kockázatát a befektetők számára [12]. 
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Bár a nemzeti kormányok számos szakpolitikai és szabályozási eszközt alkalmaznak a megújuló energiatermelés 

útjának egyengetésére, a geotermikus energiafejlesztéshez szükséges magas kockázatú és jelentős kezdeti tőke 

különleges esetté teszi ezt a megújulóenergia-palettán: amíg az első fúrás ki nem épül a geotermikus tározóba 

fúrva, a fejlesztők nem ismerhetik a tervezett geotermikus projekt pontos paramétereit [11]. Ahogy a fúrás 

folytatódik, az összegyűjtött új információk segítenek csökkenteni a kockázatot és bevonni a további külső tőkét. 

Mindenesetre a geotermikus projektek időbeli kockázatának csökkentése a legjobban azon összehangolt tervek 

részeként működik, amelyek felismerik a projekt sajátos igényeit és feltételeit [14]. 

2 A geotermikus potenciál geológiai alapjai 

Magyarország természeti adottságai rendkívül kedvezőek a geotermikus energia hasznosítására. Az 

elvékonyodott kéreg a Kárpát-medencében a kontinentális átlagnál nagyobb földi hőáramot (50-130 mW/m2 

átlagosan 90-100 mW/m2) és geotermikus gradienst (45 C/km) eredményez 3.  

Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási terve 185 felszín alatti víztestet határoz meg, ebből 40 hivatalosan határon 

átnyúló vízadóként van nyilvántartva. Valójában a felszín alatti víztestek közel fele (azaz 80-nál több) átlépi az 

országhatárokat, így más nemzetek elvileg befolyásolhatják Magyarország felszín alatti vízkészletének 

mennyiségét és minőségét. A 185 felszín alatti víztestből kb. 37 rossz, 20 pedig jó, de állapotromlásnak kitett 

víztestet minősített. A legtöbb rossz víztest sekély porózus volt (27, illetve 9). A porózus termálvíztestek közül 

egyet sem, és csak egyetlen termálkarsztvíztestet minősítettek nem megfelelőnek. 

Az 1. ábra a porózus termál víztesteket mutatja Magyarországon. A geotermikus beruházók kevés kockázattal 

szembesülnek ezen üledékes termál felszín alatti víztestek tekintetében, mivel ezekben a képződményekben 

általában sikeresen mélyülnek az új kutak. Ellentétes a helyzet a repedezett termálvíztartóknál, ahol nagyon nehéz 

elérni és megtalálni a produktív repedéseket és törészónákat. A 2. ábra Magyarország karszt- és termálkarszt 

felszín alatti víztesteit mutatja be részletesebben. 

 

1. ábra: Porózus termálvíztestek Magyarországon (forrás: www.vizeink.hu, Magyar Vízgazdálkodási Terv).  
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A hidrogeológiának nagy szerepe van a geotermikus energiaforrások felhasználásának növelésében 

Magyarországon. Magyarország kiváló geotermikus potenciálját, különböző hidrogeotermikus rendszereit és 

termálvíz hasznosítási lehetőségeit számos tanulmány ismertette az elmúlt években [4]. Az ország igen változatos 

geológiai és hidrogeológiai helyzete arra utal, hogy a jelenlegi geotermikus módszerek köre jelentősen bővíthető 

[1]. 

A dél-alföldi régió legkedveltebb részein közepes entalpiás hőhasznosító berendezéseket szinte bárhol lehetett 

telepíteni. Nyilvánvaló azonban, hogy a termálvíz-termelés több helyen nem fenntartható, amit a folyamatosan 

csökkenő vízszintek is mutatnak a térségben. Emiatt a visszatáplálós rendszereket törvényi előírásként írták elő, 

bár ez nem mindig volt pénzügyileg előnyös minden érdekelt fél számára. Másrészt a visszasajtolási kötelezettség 

eddig mindig időbeli eltolásra került. 

A geotermikus tározóknak két fő típusa van. Az első a mélyen eltemetett paleozoos-mezozoos karbonátok és 

kristályos kőzetek fő tektonikus zónáihoz és legfelső mállott-karsztosodott zónáihoz kötődő ún. aljzati tározó, 

amely a Pannon-medence aljzatát alkotja. 2000 m vagy annál nagyobb mélységben, ahol a hőmérséklet 

meghaladhatja a 100-120 °C-ot, ezek a zónák megnövekedett másodlagos porozitással rendelkeznek, és kedvező 

geotermikus tározókat alkotnak. A második típus a medencekitöltő rezervoár. Ezek a tározók a több ezer méter 

vastag, többrétegű, porózus felső-miocén-pliocén „pannóniai” medencefeltöltési rétegsoron belül helyezkednek 

el, ahol a fő geotermikus vízadók regionálisan kiterjedt, 100-300 m vastag homokos egységekhez kapcsolódnak. 

Kb. 700-2000 m  mélységi intervallumban a medence belsejében találhatók, ahol a hőmérséklet 60-90 °C között 

mozog. Ezek a rezervoárok jelentős részben egyenletes hidrosztatikai nyomással rendelkeznek. 

Magyarország területén is létezik néhány nagy entalpiájú tározó.  Ezek a rendszerek mélyen fekvő (3500-4000 

m), túlnyomásos töredezett kőzetekkel (dolomitokkal) rokonok. Ezenkívül a mélyen eltemetett granitoid kőzetek 

magas in situ kőzethőmérsékletekkel (≥ 200 °C) és kedvező szeizmotektonikai beállításokkal (terjeszkedési 

rendszer, alacsony természetes szeizmicitás) ígéretes feltételeket biztosítanak a jövőbeli EGS projektek 

fejlesztéséhez [3]. 

 

2. ábra Karszt és termálkarszt felszín alatti víztestek Magyarországon (forrás: www.vizeink.hu). 

http://www.vizeink.hu/
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3 A jelenlegi helyzet Magyarországon 

Magyarország nagy múltra tekint vissza a geotermikus energia felhasználásában, nagyobb beépített geotermikus 

fűtési és hűtési kapacitással, mint szinte bárhol Európában. Bár a telepített geotermikus kapacitás nagy része a 

20. század második felére nyúlik vissza, 2010 óta számos projektet rendeltek meg, ami rávilágít a magyar 

geotermikus szektor jelenlegi és várható dinamizmusára. Jelenleg a projektek nagyrészt a helyi települések és 

hatóságok tulajdonában vannak, vagy azokat irányítják, nevezetesen önkormányzatokon vagy közszolgáltatókon 

keresztül. 

A nagyobb termálvíz-felhasználóknál (pl. önkormányzati közmű) az anyagi haszon akkor is megmarad, ha 

figyelembe vesszük a visszasajtolás többletköltségét. A természetes felszín alatti vízrendszerek védelmét 

természetesen magasabb prioritásként kell kezelni, mint a helyi pénzügyi érdekek védelmét. Korábban a lehűlt, 

gyakran nagyon magas sótartalmú vizek súlyos környezeti problémákat okoztak, mivel azokat felszíni 

befogadókba engedték ki. Vízgazdálkodási szempontból azonban megbocsáthatatlan, hogy míg 50 millió m3/év a 

hévíztermelés energiafelhasználásra, ebből csak kb.10 millió m3 kerül visszasajtolásra. 

Magyarországon 2019-ben több mint 900 aktív hévízkút mintegy 100 millió m3 termálvizet termelt, ami 1023,7 

MWt, azaz 10 701 TJ/év. A közvetlen felhasználásban továbbra is meghatározó szereplő a mezőgazdaság, 

különösen DK-Magyarországon, ahol hagyományosnak számít az üvegházak és a műanyag sátrak fűtése. Ezek 358 

MWth beépített kapacitást és 2891 TJ/év termelést tesznek ki. 

Magyarország közvetlen felhasználásának jelentős részét a geotermikus távfűtési és termálvízfűtési 

kaszkádrendszerek teszik ki, amelyek 23 városban érhetők el, mintegy 223,4 MWth beépített kapacitással és 2288 

TJ/év termeléssel. Nagyobb új projektek jöttek létre Győrött és Szegeden. Egyedi térfűtés (többnyire 

gyógyfürdőkkel kapcsolatban) közel 40 helyen áll rendelkezésre, ami körülbelül 77,2 MWth becsült beépített 

kapacitást és 299 TJ/év termelést jelent [6]. 

A magyar geotermikus szektor dinamikus, mintegy 12 folyamatban lévő hőtermelési és két villamosenergia-

termelési projekttel. A jelenleg folyamatban lévő projektek a beépített hőtermelő kapacitás megduplázására 

irányulnak, ami jó alapot jelent a 2030-ra tervezett új klíma- és energiacélok megvalósításához. 

4 Magyarország geotermikus beruházási projektjei és 
kockázatcsökkentési tervezése 

Magyarországnak nincs konkrét energiatechnológiai KFI stratégiája. A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia 

(S3) azonban ágazati prioritásai között emeli ki a tiszta és megújuló energiák, köztük a megújulók és a bioenergia, 

az atomenergia és az energiahatékonyság támogatását. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MHH) 2020-ban tervet állított össze a geotermikus energia 

szélesebb körű felhasználásának elősegítésére. Ez a terv számos befejezett és folyamatban lévő projekten alapul, 

mint például a Geothermal Budapest [6], a GEORISK Project [7], a GEOENVI Project [8] és a Magyar Geotermikus 

Atlasz [9]. Az elsődleges cél egy adott távhőrendszeren belül a geotermikus energia előállítása, a jelenleginél 

nagyobb mértékben történő hasznosítása. Ez a terv figyelembe veszi a geotermikus energia teljes értékláncát, 

minden érdekelt fél (termelők, szolgáltatók és felhasználók) számára ösztönzőkkel. Szemlélete integrált, mivel a 

kooperatív és egymásra épülő ösztönző struktúrák különböző formáit alkalmazza. Ez a programterv három 
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pilléren nyugszik: Geotermikus Kockázati Garancia Alap, Geotermikus Beruházási Támogatási Rendszer és Távhő 

Prémium Rendszer. 

4.1 Geotermikus Kockázati Garancia Alap 

A Geotermikus Kockázati Garancia Alap szakmai és pénzügyi korlátok között működik, kezeli a geotermikus 

távfűtési létesítmények építésével kapcsolatos technikai és pénzügyi bizonytalanságot. Az alapot állami 

garanciával és tagi befizetésekkel támogatnák. 

4.2 Geotermikus beruházási támogatási rendszer 

A Geotermikus Beruházási Támogatási Rendszer kifejezetten a geotermikus hőtermelés fejlesztéséhez, illetve ahol 

már létezik geotermikus hőtermelés, a geotermikus felhasználást növelő beruházásokhoz kapcsolódó támogatási 

rendszer lenne. A geotermikus értéklánc minden szereplője potenciális kedvezményezett lenne, beleértve a 

végfelhasználókat is. Ez a fajta támogatás illeszkedik a távhő-árszabályozás jelenlegi szerkezetéhez, így a 

támogatás után nem lenne elszámolt nyereség, értékcsökkenés. A támogatás uniós forrásokból származna. 

Ez a rendszer a feltárás, a fúrás, az építés és az esetleges üzemeltetés során a kockázatok csökkentésére és 

kezelésére szolgál. 

4.3 Távhő prémium rendszer 

A távhőárak és a távhőtámogatások szabályozása a jelenlegi módszertan megtartása mellett egy új típusú 

támogatással, az úgynevezett távhőszolgáltatói prémiummal egészülne ki. Ez a támogatás megköveteli a 

távhőszolgáltatótól, hogy konkrét erőfeszítéseket tegyen a szolgáltató rendszer geotermikus energia 

részarányának növelésére, és ezáltal GJ-nkénti további támogatásra. A prémium forrása a távhőalapba befizetett 

pénz lenne. Ez a támogatás két esetet különböztet meg: 

a. ahol még nem létezik geotermikus távhőtermelés, bár potenciálisan megvalósítható, ott a támogatás mértéke 

attól függ, hogy a geotermikus energia részaránya 25% és 100% közé emelkedjen, minimum 20 Ft/GJ, maximum 

300 Ft/ GJ; 

b. ahol a geotermikus távfűtés már létezik, de növelhető, ott a támogatás mértékének feltétele, hogy a geotermikus 

energia részaránya 55% - 100% közé emelkedjen, minimum 20 Ft/GJ, maximum 300Ft/GJ. 

4.4 Nemzeti Energia Cselekvési Terv 

Az 1345/2018. (VII. 26.) Korm. határozat az energetikai ásványkincsek hasznosításának és gazdálkodásának 

cselekvési tervéről szóló új jogszabály fontos része, amely konkrét feladatokat határozott meg határidőkkel és 

felelős minisztériumokkal a mélységi geotermikus energia fejlesztésének elősegítésére. Kimondja, hogy a nemzeti 

KFI programok és finanszírozási konstrukciók kidolgozása során prioritásként kell kezelni a vízkivétel nélküli 

geotermikus energiatermelést és a visszasajtolásos technológiákat. Lényeges, hogy a geotermikus kockázatok 

mérséklésével is foglalkozik azáltal, hogy felkéri az innovációs és technológiai minisztert és a pénzügyminisztert, 

hogy tegyenek közös javaslatot pénzügyi eszközök bevezetésére a geotermikus projektek magas előzetes 

kockázatainak mérséklésére (azaz kockázatbiztosítási rendszerre). 2019. június. 

A koncessziós rendszer 2010-es bevezetése óta (kötelező a geotermikus energia 2500 m alatti mélységben történő 

feltárásához és hasznosításához, az áramtermelés és a CHP projektek jellemző mélységi tartománya) egy előzetes 
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komplex sérülékenység- és hatásvizsgálat (CVIA) készült több, mint 20 potenciális geotermikus területre, a 

koncessziós pályázat előfeltételeként. A 3. ábra a kormány által kijelölt koncessziós övezeteket mutatja pirossal. 

 

3. ábra Geotermikus koncessziósterületek  Magyarországon 

A CVIA célja, hogy általános áttekintést adjon a jövőbeni koncessziós területről (geológia, hidrogeológia, 

geotermikus viszonyok stb.), valamint meghatározza azokat a tényezőket és területeket a tervezett koncessziós 

blokkon belül, ahol a jövőbeni „bányászati tevékenység” nem végezhető több korlátozó tényező miatt (környezet- 

és természetvédelem, vízgazdálkodás, kulturális örökségvédelem, mezőgazdaság, honvédelem, területhasználat 

stb.). 

A kormány megközelítése figyelembe veszi, hogy az erőforrás-kockázat (pl. a hasznosítható termálfúrások 

sikertelensége) jelentős akadálya a geotermikus fejlődésnek Magyarországon és világszerte, és így az a 

geotermikus fejlesztés kezdeti szakaszában is megakadhat. Az új geotermikus mezőkben jellemzően felmerülő 

magas kockázatok megnehezítik a korai fúrások finanszírozásához szükséges kockázati tőke előteremtését, ezért 

sok geotermikus fejlesztést kormányzati vagy államilag támogatott szervezetek, köztük nemzeti olajtársaságok és 

állami tulajdonú vállalatok hajtanak végre [13]. Magyarország geotermikus fejlesztési lehetőségeinek 

kockázatalapú értékelése 

Az üzleti világban a kockázatkezelés a kockázatok azonosításának, értékelésének és rangsorolásának folyamata, 

amelyet az erőforrások összehangolt és gazdaságos felhasználása követ a szerencsétlen események 

valószínűségének vagy hatásának minimalizálása, a kockázatok nyomon követése és ellenőrzése, illetve a 

lehetőségek megvalósulásának maximalizálása érdekében [15]. 

1. Táblázat: Kockázati kategóriák [2]. 

Kategória Kockázati faktor Leírás 

Nagyon magas > 0.85 
További tényezők, amelyek jelentősen 
növelhetik a kockázatot 

Magas 0.50 – 0.85 
Egy vagy több tényező jelentősen 
növelheti a kockázatot 

Átlagos 0.5 
Nincsenek jelentős kockázati tényezők 
túlsúlyban 
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Alacsony 0.15 – 0.50 
Minden tényező pozitív, minimálisra 
csökkentve az általános kockázatot 

Nagyon 
alacsony 

< 0.15 
Elegendő bizonyíték a kockázat szinte 
teljes kizárására 

 

Mivel a geotermikus energiatermelés jelenleg a hőtermelésre korlátozódik, az alábbi geo-izoterma térkép (4. 

ábra) a legegyszerűbb módja Magyarország geotermikus helyzetének megjelenítésére. A legsötétebb piros (vagy 

a legsötétebb fekete-fehérben) azt mutatja, ahol a 90 °C-os hő van a legközelebb a felszínhez, a legsötétebb kék 

(vagy a legvilágosabb fekete-fehérben) azt mutatja, hogy hol van a legtávolabb a 90 °C-os hő a felülettől. A főbb 

hőtermelő területek egy ponttal vannak jelölve, amelyeket egy téglalap vesz körül. 

 

 

4. ábra Magyarország hőtermelő  területei. 

 

Jelenleg és több mint ötven éve a hőenergia kitermelése/termelése DK-Magyarországon, Szeged, Szentes, 

Hódmezővásárhely, Gyula, Szarvas és Gyomaendrőd városok köré összpontosul. Mivel a régió geotermikus 

erőforrásai először az olaj- és gázfúrások során derültek ki, a geotermikus fejlesztők kiaknázhatják azokat az 

előnyöket, amelyek oly gyakran kísérik az intenzív szénhidrogén-kutatást: bőséges geológiai dokumentáció; jól 

megtervezett kútszerkezetek; a potenciális kútpárok vagy hármasok relatív közelsége, és fél évszázados 

gyakorlati tapasztalat és speciális műszaki szakértelem. 

Ebben a cikkben az alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriákat vettük figyelembe. Véleményünk szerint a 

nagyon alacsony kockázatú választás gyakorlatilag semmittevést jelent, a nagyon magas kockázati kategória pedig 
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azt igényelné, hogy Magyarország irreálisan magas költségeket vállaljon, és nem bizonyított technológiákat 

alkalmazzon. 

4.5 Alacsony kockázatú szcenárió – A meglévő főbb gyártólétesítmények 
karbantartása 

A legalacsonyabb kockázatú stratégia a Pannergy és a fennmaradó kisebb, alultőkésített geotermikus termelők 

jelenlegi modelljéhez való ragaszkodást jelentené, ami azt jelenti, hogy továbbra is fenntartanák a táv- és 

üvegházfűtési projekteket anélkül, hogy megkísérelnénk jelentősen bővíteni a projektek körét vagy növelni a 

hatékonyságukat. Jelenleg a Pannergy Nyrt. a hazai piac legjelentősebb szereplője. A 2018-ra vonatkozó 

korlátozott adatok alapján (a hőtermelőknek nem volt teljesen világos, hogy mekkora bevétel és nyereség 

származik a tisztán geotermikus hőtermelésből) a teljes hazai geoDH piacot 20-25 millió USD körülire becsüljük. 

Ennek több mint 60%-át a Pannergy Nyrt. állította elő (A Pannergy termelési hőadatai alapján - nem az 

értékesítési adatai!), amely cég 2018-ban konszolidált szinten mintegy 1404 TJ-t termelt. 

4.6 Átlagos szintű kockázati forgatókönyv – hazai projektfejlesztés 

Ebben az ambiciózusabb forgatókönyvben a projektfejlesztéseket több cég vagy ügynökség több szinten 

valósítaná meg azzal a céllal, hogy a meglévő geotermikus hőtermelő rendszereket bővítsék, miközben 

hatékonyabban aknázzák ki a „kaszkád” lehetőségeiket, vagyis a jelenleg elpazarolt hőt sokféle felhasználásra 

különböző hőmérsékleti tartományokban. 

Az 5. ábrán zöld pontok a meglévő geotermikus területeket, a fekete körök pedig a lehetséges fejlesztési zónákat 

mutatják. 

 

5. ábra Potenciális fejlesztési területek a meglévő geotermikus helyeken. 
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Három fő lehetőség van. Az első a meglévő rendszerek fejlesztése magasabb termikus létra és/vagy 

kaszkádrendszer kialakításával olyan helyen, mint a Mályi-Kistokaj-Miskolc régió ÉK-Magyarországon. Ott a 

jelenlegi 25-30°C-os hőlépcső további 15-25°C-kal növelhető pusztán kiegészítő hőcserélő berendezés 

beépítésével. Ez Miskolc (kb. 160 000 lakosú) távhőteljesítményét több mint kétszeresére tenné, ami további 70-

90 MWt-tal növelné a jelenlegi 50 MW-os fűtőteljesítményt. A hőszivattyúk telepítése további 15-25 MWt energiát 

biztosítana az üvegházaknak, faszárítóknak vagy terményszárítóknak. 

 

 

6. ábra Budapest meglévő geotermikus kútjai. 

 

A második lehetőség teljesen új geotermikus hőerőművek építését jelentené a legnagyobb hőpiacok 

vonzáskörzetében, kihasználva a kormány nemrégiben közzétett célját, miszerint Budapest fosszilis alapú 
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távfűtésének 30-50%-át geotermikus hővel helyettesítik [9 ]. Ehhez, a Nagy-Budapestnek legalább három 

geotermikus alapú hőellátásra lenne szükség, optimálisan Kelenföldön, Kispesten és Újpesten. A 6. ábra Budapest 

meglévő termálkútjait mutatja be a hozzájuk tartozó áramlási sebességekkel együtt. A 7. ábra azt mutatja, hogy 

hol lehetne új geotermikus erőműveket építeni a helyi geológiai adottságok és a hőenergia-igény alapján. 

 

 

7. ábra Lehetséges új erőművek. 
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A harmadik és legérdekesebb lehetőség a terület számos felhagyott szénhidrogénkútjának geotermikus kutakká 

való átalakítása, ahol ez szükséges [10]. Mivel bármely geotermikus projekt legnagyobb beruházási költsége a 

kútfúrásra és tervezésre irányul, ez a megközelítés sokkal gazdaságosabb lehet, mivel a legtöbb ilyen kút még 

mindig jó állapotban van, és bőségesen dokumentálták őket. A felhagyott szénhidrogén-kutak kiosztásait a 8. ábra 

mutatja. 

 

8. ábra Felhagyott szénhidrogén kutak földrajzi elhelyezkedése 

 

Annak ellenére, hogy a geotermikus energia ígéretes lehetőségei több energiát biztosítanak Magyarországnak, az 

előrehaladás gyötrelmesen lassú. Ezt a 2018-ban elkészült turai, az ország első geotermikus erőművének példája 

mutatja a legvilágosabban. A turai erőmű 2021-től elméletileg mintegy 1 MWe magyarországi beépített kapacitás 

előállítására képes – de ez az 1 MWe még mindig többnyire magának az üzemnek a működtetésére szolgál. 2020-

ban a meglévő termelőkút közvetlen közelében új geotermikus kutat fúrtak azzal a céllal, hogy növeljék a turai 

erőmű tömegáramát és hatásfokát. Ez a fejlesztés jelentős új kiadásokkal járt az új kút fúrása miatt. A termelés 

megszakításával, a tározó fizikai körülményeinek megváltoztatásával és az új kútból a kiszámíthatatlan 

víztermelés új tényezőjének (azaz a kilépő víz nyomásának és hőmérsékletének) bevezetésével is bizonytalanabbá 

tette a projektet. Emiatt az egész turai projekt az átlagostól a magas kockázatú felé való elmozdulás küszöbén 

állhat. 

4.7 Magas kockázatú szcenárió  

A magas kockázatú forgatókönyv eltekintene a korábban említett alacsony és közepes kockázatú lehetőségektől, 

helyette új vagy meglévő geotermikus erőművekből próbálna villamos energiát termelni. Ez a megközelítés 
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természetesen csábító, hiszen sokkal nagyobb energiafüggetlenséget ígér Magyarországnak. Hátránya, hogy 

egyetlen létező technológia sem bizonyította, hogy Magyarország bőséges, de nem túl meleg termálvízforrásaiból 

gazdaságosan tud villamos energiát termelni. Az olyan országokkal ellentétben, mint Izland, Indonézia és Új-

Zéland, Magyarország nem ül egy tektonikus hasadékon, amely magmával felmelegített gőzt juttathat el a felszínen 

lévő villamosenergia-termelő turbinákhoz. A mélyfúró kísérleti projektek, amelyeket az EGS technológia 

villamosenergia-termelésre való felhasználására terveztek, szintén nem bizonyították gazdasági 

életképességüket, bár tudományosan hasznos információkat hoztak. 

4.8 Nagyon magas kockázatú szcenárió  

2016-ban az Európai Bizottság Brüsszelben mintegy 39,3 millió eurót adományozott az EGS Hungary 

konzorciumnak (amely az EU-FIRE és a Mannvit társtulajdonosa) egy 116 millió eurós „Dél-magyarországi erőmű 

fokozott geotermikus rendszerrel” (SHEGSDP)” című projektterv kidolgozására. Kiemelt célkitűzése, hogy a zöld 

és fenntartható villamosenergia-termelést biztosítsa, az EGS Hungary vállalta, hogy EGS tározót keres Dél-

Magyarországon (Battonya), felszíni létesítményeket épít, geotermikus kutakat fúr, kutak segítségével serkenti a 

környező geotermikus erőforrást, és végeredményben évente 11,8 MW teljes villamos energiát és 74 000 MWh 

megtermelt villamos energiát termelnek. Ez a projekt jelenleg messze elmarad az ütemtervtől, talán a magas 

kockázati tényező miatt. 

5 Következtetés 

Magyarország számára a geotermikus erőforrások fejlesztésének legjobb módja az „alacsonyan lógó gyümölcs” 

megközelítés alkalmazása, azaz a közepes kockázatú forgatókönyvben leírt első lehetőség – egyszerűen a meglévő 

távfűtési rendszerek javítása hőszivattyúk hozzáadásával, az ebből adódó lépcsőzetes felhasználási lehetőségek 

és kiaknázása, valamint a közeli helyi mezőgazdasági ágazatok fejlesztésére, amelyek régóta Magyarország 

regionális gazdaságának szívét képezik. Ez javíthatja a turai geotermikus erőmű minimális villamosenergia-

termelését azáltal, hogy a szomszéd felhasználókat  is hőenergiával látja el. 

Ezek a korlátozott léptékű projektek viszonylag mérsékelt beruházást igényelnének, és sikerük jelentősen 

fellendítené a közelmúlt gazdasági visszaesései által súlyosan sújtott területeket. A meglévő távfűtési projektek és 

az erőmű fejlesztése szerény cél, de ha sikerül, akkor könnyebb lenne bevonni az ambiciózusabb második és 

harmadik lehetőséghez szükséges beruházást: új geotermikus távfűtési projektek létrehozása Budapest rosszul 

ellátott részeire, valamint Magyarország geotermikusan ígéretes régióiban szétszórtan található több ezer 

felhagyott szénhidrogénkút újrahasznosítása. 

A geotermikus ipar nemzetközi szabványai szerint értékelve a magyarországi EGS projektek igen magas 

kockázatúak - körülbelül 6-7 technológiai felkészültségi szint (TRL) a hazai geotermikus projektek kezelhető 

kockázatát tekintve. Az ilyen EGS projektek vitathatatlanul fontosak a magyar akadémiai szintű geotermikus 

kutatások számára. Gazdaságilag azonban csak a távoli jövőben lennének hasznosak. 
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6 Köszönetnyilvánítás 

A tématerületi kutatás a Miskolci Egyetem „Társadalmi hasznosság növelő fejlesztések a hazai felszín alatti 

természeti erőforrások hatékonyabb kiaknázása és hasznosítása területén” című, az Innovációs és Technológia 

Minisztérium Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott  támogatásával, a Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési és Innovációs Hivatal által kibocsátott támogatói okirat (Támogatói Okirat ikt. száma: TKP-17-1/PALY-

2020) alapján zajló projektje részeként valósult meg.” 
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