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Távfűtési helyzetkép Európában forrás: Heat Road Map Europe 

2050 projekt 

(www.euroheat.org) 

Összes lakossági hőigény 12% DH 

hőbetáplálás DH rendszerekbe: 

hőerőmű: 17% (ipari fogyasztók is) 

hulladék: 7% 

ipari hulladékhő: 3% 

biomassza: 1% 

geotermia: 0,001% 

http://www.euroheat.org/


EU-27 lakosság aránya 

NUTS-3 régióban, ahol 

2000 m-ben  

4%: T> 200 °C 

8%: 200 °C >T> 100 °C 

19%: 100 °C >T> 60 °C 

 

EU-27 lakosság 26%-a 

lenne elérhető Geo-DH 
pl. Hamburg, Berlin, 

Munich, Frankfurt am 

Main, Hanover, Stuttgart, 

Aalborg, Groningen, 

Amsterdam, Rotterdam, 

Paris, Lyon, Strasbourg, 

Barcelona, Budapest, 

Bratislava 
forrás: Heat Road Map Europe 2050 projekt 

(www.euroheat.org) 

A földtani adottságok alapján a GE sokkal nagyobb mértékben 

hozzájárulhatna a távfűtő piac dekarbonizációjához! 

http://www.euroheat.org/


Geotermikus alapú távfűtő rendszerek Európában 

2011: 212 üzemelő rendszer, 

összkapacitás kb. 4,700 MWth  

2014-re 200 új rendszer, kb. 4000 MWth 

EGEC: Geothermal district heating market in Europe, Market Report, 2011 

Magyarország az élmezőnyben 



Geo-DH projekt cél: olyan internetes felület kialakítása, amely 

interaktív módon mutatja a kedvező geotermikus adottságú 

ÉS hőpiaccal rendelkező területeket 

 regionális értékelések, átnézetes térkép (~ 1: 500 000 – 1: 1 000 000) 

 nem konkrét helyszín kiválasztása 

 figyelem felkeltése a geotermikus távfűtés és hűtés szempontjából 

kedvező régiókra (pl. támogatások) 

ArcGIS felület 

menüből választható 

tematikák  



Adatgyűjtés a geotermikus potenciál megjelenítéséhez 

Kérőívek  

 Geo-DH projekt partnerek 

 EGEC nemzeti kapcsolattartók 

 IGA országjelentések készítői 

 Nemzeti geológiai szolgálatok / földtani intézmények 



felszíni hőáramsűrűség (mW/m2) 

hőmérséklet 1000 m-ben 

hőmérséklet 2000 m-ben 

Geothermal Atlas of Europe (2002) 

Adatgyűjtés a geotermikus potenciál megjelenítéséhez 

térképek beszkennelése, raszteres térképek georeferálása 

illesztési pontok: koordinátaháló, országhatár, partvonal, stb 

felszíni hőáramsűrűség (mW/m2) 



hőmérséklet 1000 m-ben 

hőmérséklet 2000 m-ben 



Adatgyűjtés a geotermikus potenciál megjelenítéséhez: 

földtani információk 



 Thermogis – Hollandia (www.thermogis.nl) 

 Geotis – Németország (www.geotis.de) 

 Szlovákia geotermikus atlasza 

 Lengyelország geotermikus atlasza 

publikációk, internet, stb. 

Adatgyűjtés a geotermikus potenciál megjelenítéséhez: 

ország specifikus információk 

Írország 

Szlovákia 

Hollandia 

http://www.thermogis.nl/
http://www.geotis.de/


Térképek szkennelése, 

georeferálása és 

beillesztése az ArcGIS 

rendszerbe 



Az ArcGIS rendszer térképi adatainak integrált 

értelmezése: egyszerűsített Geo-DH potenciál 

www.thermogis.nl/worldaquifer 

üledékes medencék körvonala, 

üledékvastagság, medence max. 

hőmérséklete, min. mélység adott 

hőmérséklet eléréséhez, fiatal 

vulkánok, stb. 

www.ademe.fr 

http://www.thermogis.nl/worldaquifer


EGEC Geo-DH market report (2011) alapján 

A meglevő GeoDH rendszerek megjelenítése 



Adatok megjelenítése 

Párizsi medence 

Milánó 



Adatok megjelenítése 

Szentlőrinc 

Cserkeszőlő 

Orosháza 



Köszönöm a figyelmet! 

www.geo-dh.eu 

 

http://www.geo-dh.eu/
http://www.geo-dh.eu/
http://www.geo-dh.eu/

