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A magyar geotermikus energia szektor 
hozzájárulása a hazai fűtés-hűtési 

szektor fejlődéséhez, legjobb hazai 
gyakorlatok 



A hazai Megújuló Energia Cselekvési Terv előirányzatai 

2010 2020 Növekedés  
(2020/2010) 

Hőszivattyúk, szolgáltatott 
hőmennyiség/év 

0,250 PJ 5,99 PJ 5,740 PJ 23,96 

Hőszivattyúkon belül, 
földhőszivattyúk, szolgáltatott 
hőmennyiség/év 

0,208 PJ 4,48 PJ 4,272 PJ 21,54 

Hévíztermeléses 
hőszolgáltatás, szolgáltatott 
hőmennyiség/év 

4,23 PJ 16,43 PJ 12,2 PJ 3,88 

Földhő alapú áramtermelés, 
teljesítmény 

0 MW 57 MW 57 MW - 

Földhő alapú áramtermelés, 
energia/év 

0 GWh 410 GWh 410 GWh - 



EU tagállamok adatai 2010-ben és tervei 2020-ra 



Geotermikus energia európai jövőkép 

Az ismert megújuló energia (bio, 
geo, szolár) potenciál több mint az 
Európában 2050-re extrapolált 
fűtés-hűtési igény. 
 
Új technológiai irányok 
• Hőtárolás 
• Interszezonális 

energiamenedzsment: fűtés-
hűtés, a hűtés jelentőségének 
növekedése 

• Hibrid rendszerek 
• A villamos áram termelés kaszkád 

hőjének jelentősége növekszik 
• Geotermiában EGS 
. 



Geotermikus távfűtő rendszerek földtani lehetőségei 

3. Kis vagy nagy egységek (2 – 50 MWt)  

repedezett  karbonátos tárolók 

Mélység: 1.5 – 3 km 

Kútfej hőmérséklet: 80 – 140oC 

Hozam tartomány: 10- 120 liter/s 

1 – 4 termelő, 1 – 4 visszasajtoló kút. 

4. Geotermikus erőműből kilépő hévíz 
hőjének felhasználása  (5-20 MWt) 

Mélység: 2 – 5 km 

Erőműből kilépő hőmérséklet 
tartomány:  70 – 90oC 

Hozam tartomány: 80 – 120 liter/s 

2. Nagy egységek (5 – 50 MWt), 
mélyebb homokköves tárolók 

Mélység: 1.5-2.5 km 

Kútfej hőmérséklet: 80 – 110oC 

Hozam tartomány: 20 – 50 liter/s 

2- 6 termelő, 2 – 6 visszasajtoló kút. 

1. Kis egységek (0.5 – 5  MWt) sekélyebb 
homokköves tárlók  

Mélység: 0.7 - 1.5 km,  

Kútfej hőmérséklet : 60 – 100oC 

Hozam tartomány: 10 – 30 liter/s 

1 termelő 1 – 2 visszasajtoló kút. 



Az NCsT teljesítésének egy lehetséges modellje 

Geotermikus energia szegmens Egységek leírása  
Termelt energia 

2020-ban 

Kis méretű földhőszivattyú  17 000 db, átlag 10 kWth 2.48 PJ 

 Nagy méretű földhőszivattyú 550 db, 20 - 1000 kWth 2.0 PJ 

Kis méretű termálhő szolgáltató egység, 

erőműves hulladékhő egységekkel  
140 db, 1 - 5 MWth 8,0 PJ 

Nagy méretű termálhő szolgáltató egység, 

erőműves hulladékhő egységekkel  
 25 db, 5 – 50 MWth 

8,43 PJ (ebből 3,11 

PJ hulladékhő) 

Mikro és kis méretű geotermikus erőmű 12 db, 1 – 5 MWe 288 GWhe 

Közepes méretű geotermikus erőmű 3 db, 5 – 12 MWe 168 GWhe 



Jellegzetes hazai példák: kor és méret 

Szentes: A kórház fűtését  több mint 50 
éve földhővel végzik. 
A városban működik az Árpád-Agrár Zrt, 
amely 20 termelőkútjával Magyarország 
legnagyobb földhő termelője és 
felhasználója. Mezőgazdasági célra 
használják a geotermikus energiát. 

Hódmezővásárhely: 
15 MW-os kaszkádrendszert alakítottak 
ki. Jelenleg a legnagyobb hazai földhő 
alapú működő távfűtő rendszer. Összesen 
8 termelő és két visszasajtoló kút. 
Balneológia, gyógyvíz és használati 
melegvíz termelés is történik 



Mórahalom: 
A geotermikus kaszkádrendszernek 4 
termelő és 2 visszasajtoló kútja van. Két 
körben 12 intézményt fűtenek. 
Gyógyvizet termelnek, a rendszer a 
balneológiából indul ki. 
Gázmotorral a kísérőgázt is hasznosítani 
akarják. 

Orosháza – Gyopárosfürdő: 
Meglevő termelőkúthoz geotermikus 
fűtőrendszer, távvezérlés és két 
visszasajtoló kút létesítése. 
2 mikrométeres szűrés. 

Jellegzetes hazai példák: innováció 



Jellegzetes hazai példák: energia racionalizálás  

Cserkeszőlő: 
A fűtés a balneológiából indult ki. 
A településnek nincs hideg ivóvize. 
Korábban hűtőtoronnyal hűtötték a 
termelvényt, de most már lakóparkot 
fűtenek, és a fürdőbe is visszavezetik a 
hévizet. 

Csongrád: 
Termelőkút felújítás és a távfűtési 
rendszer felújítása történt,  így kevesebb 
hévízzel több lakást fűtenek,.A 40oC-ra 
lehűlt vizet a városi fürdőben kaszkád 
rendszerben tovább hasznosítják.   



Jellegzetes hazai példák: hatékonyság  javítása 

Hajdúszoboszló: 
A fürdőt 11 termálkút látja el és földhő 
energiával fűtik, csakúgy, mint a 
használati melegvizet. A termálvíz 
metángáz tartalmát gázmotorban 
használják fel. A  jobb 
energiahatékonyság érdekében 
hőszivattyút is használnak.  

Berekfürdő: 
Hévíz kísérő gázkén kitermelt földgáz 
320 kW elektromos teljesítményű 2 db 
gázmotorban való elégetését oldották 
meg. Ez hőenergiával kapcsoltan 
termelt villamosenergiát jelent. 



Geotermikus energia a társadalmi értékteremtésben 

Társadalmi érték mennyiség egység 

Import gáz kiváltás 669,6 millió m3 

Szén-dioxid kibocsátás csökkenés 1,285 millió tonna 

Munkahely teremtés 16 500 fő 

Az NCsT teljesülése esetén 2020-ban a geotermikus energia a következő 
értékeket teremti meg  

• Legdominánsabb szegmens a hévíztermeléses  hőszolgáltatás marad 
• Legmobilisabb a földhőszivattyús szegmens 
• Leginkább környezetkímélő a földhő alapú villamos áram termelés. 
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