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1. Bevezetés 

Amikor a szakdolgozat lehetséges témái kiírásra kerültek, azonnal felkeltette figyelmemet 

a geotermia. Már hallottam róla, hogy Mályiban fúrtak ilyen jellegű kutakat, de akkor még 

nem volt pontos információm arról, hogy mire és hogyan használják azokat. A 

környezettudatos életszemlélet mindig is fontos volt számomra, és éreztem, hogy ezt a 

témát kell választanom. Ekkor kezdődött érdekelődésem a geotermia iránt.  

Mikor később utánanéztem megtudtam, hogy a kutak a város távfűtéses lakásainak 

hőellátására szolgálnak. Így a nyári szakmai gyakorlatom helyszíne nem is lehetett volna 

más, mint a MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft., amely a város távfűtéséért felelős. A 

vállalatnál töltött hat hét alatt teljes mértékben megismerhettem annak felépítését és 

működését, bepillantást nyerhettem a távhőszolgáltatás mindennapos tevékenységeibe. 

Továbbá volt lehetőségem a MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. hőtermelő egységeit és 

a geotermikus fűtési rendszer főbb létesítményeit (hőközpont, termelő- és visszasajtoló 

kút) megismerni, amelyek partneri kapcsolatban állnak a MIHŐ Kft.-vel.  

A szakdolgozat megírásához az első lépés a geotermikus energia megismerése volt. 

Ezen belül megvizsgáltam a geotermikus energia hasznosításának előnyeit és hátrányait, 

valamint külön kitértem magyarországi helyzetére. Bemutatásra kerül hazánk geotermikus 

adottsága, valamint a geotermikus energiaforrások felkutatásának és kiaknázásának 

története. 

 A geotermikus energia felhasználása az ország területén a mezőgazdaság, a balneológia 

és a távfűtés területén jelentős. Az egyik legnagyobb geotermikus projekt a 2013-ban 

megvalósult MIHŐ Kft. és a PannErgy Nyrt. által közösen kivitelezett geotermikus 

távfűtési rendszer. A szakdolgozat során először bemutatom a MIHŐ Kft. hőszolgáltató 

tevékenységének történetét, aztán a jelenlegi helyzetének jellemzése következik. 

Részletesen ismertetem a geotermikus távfűtési rendszer felépítését és működését. Ezen 

belül bemutatom a távhőszolgáltató rendszert és hőforrásait, valamint a MIHŐ Kft. és a 

geotermikus távfűtési rendszer közös működését. 

A szakdolgozat befejező szakaszában számításokat végeztem a geotermikus távfűtési 

rendszer környezetre gyakorolt kedvező hatásiról. Meghatároztam, hogy 2015-ben 

mennyivel csökkent az üvegházhatású gázokkal ekvivalens szén-dioxid kibocsátás 

értéke. 
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2. A geotermikus energia Magyarországon 

2.1 A geotermikus energia alapfogalmai 

A "geotermikus" kifejezés görög eredetű, a "geo", föld és a "thermos", hő szavakból 

származik, jelentése pedig földi hő. Ha tágabb értelemben szeretnénk kifejezni, a 

geotermikus energia a földkéreg, a köpeny és a mag által tárolt hőenergia, amely a Föld 

belsejében található radioaktív elemek bomlása során keletkezett és a bolygóképződés 

során csapdázódott hőből táplálkozik. Ezt az energiát már az őskor óta fürdésre, a római 

birodalom idején pedig épületek fűtésére használták. Napjainkban a közvetlen 

hőhasznosítás mellett már villamos energia előállítására is alkalmazzák. 

A Föld közel 99 %-a melegebb, mint 1000 °C. Az ennél alacsonyabb hőmérsékletű régiók 

a földkéreg külső részén találhatóak és azoknak is mindössze kevesebb, mint 1 %-a nem 

éri el a 100 °C-ot [1]. A hőmérséklet-különbség hatására ezért a Föld belsejéből a hő 

szakadatlanul áramlik a felszín felé. „A hőenergia-áramlás kifejezője a földi 

hőáramsűrűség (röviden hőáram), amely az egységnyi földfelületen, egységnyi idő alatt 

átáramló hőmennyiség mutatója. Eloszlása a felszínen nem egyenletes, a kontinenseken 

65, az óceánok területén 101 mW/m2 átlagértéket vesz fel [2].” 

 

1. ábra A Föld belső szerkezete és hőmérséklete [3] 
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A globális átlagot Pollack és társai (1993) határozták meg számos mérés eredményét 

figyelembe véve, értékét pedig 87 mW/m2-ben jelölték meg. Ha ezt a felszín felé áramló 

energiát nem használjuk fel, akkor 40 millió MW teljesítménnyel távozik az atmoszférába 

[1]. 

„A XVII. század elején a bányák tárnamélysége elérte a néhány száz métert, ezekben a 

falak egyszerű tapogatása utalt arra, hogy a hőmérséklet annál nagyobb, minél távolabb 

vagyunk a felszíntől [4].” Ezt a jelenséget a geotermikus gradienssel jellemezzük, ami 

megmutatja, hogy egységnyi mélység csökkenéssel mekkora hőmérséklet-növekedés jár. 

Értéke világszerte 10 és 60 °C/km között változik és a Föld magja felé haladva 

folyamatosan csökken, 200 kilométeres mélységben már csak 0,5 °C/km. 

2.2 A geotermikus energia előnye-hátránya 

Úgy kell elképzelni a geotermikus energiát, mint egy tűzhely, ami sose alszik ki és a tűz a 

bolygónk belső magja. A Föld belső magjának hőmérséklete közel 6000 °C, ez az érték 

nagyjából ugyanakkora, mint a Nap felszínének hőmérséklete. Ez a hatalmas hő 

elképzelhetetlen mennyiségű fenntartható energiát és GW elektromosságot jelent. 

Műszaki szempontból ebből a megújuló forrásból addig állíthatunk elő energiát, amíg a 

bolygónk létezik. 

Becslések szerint akár 2 TW energiát is előállíthatnánk világszerte, ezt az értéket 

azonban megközelíteni se tudjuk. Akkor miért nem állítunk elő ekkora mennyiségű 

geotermikus energiát? Vizsgáljuk meg milyen előnyökkel és hátrányokkal járhat a 

geotermikus energia termelése egy háztartásnak, egy városnak vagy egy üzleti 

vállalkozásnak. 

Előnyei: 

 Környezetbarát 

o a CO2 kibocsátása rendkívül alacsony, egy átlagos geotermikus erőmű 122 

kg CO2-ot bocsájt ki minden MWh elektromos teljesítmény előállításáért, 

amíg egy szénnel működő erőmű ennek a nyolcszorosát, 

o a jelentősebb megújuló energiaforrások közül a legkisebb zöld területet 

foglalja el. 

 Megújuló forrás 

o „A földhő, mint megújuló készlet, fenntartható módon használható [5],” 

o a geotermikus rezervoárok természetes úton pótlódnak. 
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 Hatalmas, kimeríthetetlen energiakészlet 

o „a Föld belső hőtartalma 10 x 1025 MJ nagyságrendű, a földkéregé 5 x 1021 

MJ [5],” 

o mivel a geotermikus energia a Föld belsejéből származik, amíg a Föld 

létezik hasznosítani tudjuk, ez nagyjából 4-5 milliárd évet jelent, 

o „a földkéreg felső tíz kilométere több mint ötvenezerszer annyi energiát 

tartalmaz, mint a ma ismert olaj- és földgázkészletek [6].” 

 Megbízhatóbb, kiszámíthatóbb a többi megújuló energiától 

o évszaktól, napszaktól és időjárástól független, 

o mindenütt jelen van, bár nem mindenhol nyerhető ki nyereségesen,  

o rugalmasan, széles teljesítmény skálán alkalmazható, 

o pontosan megbecsülhető a kinyerhető energiamennyiség és annak 

költségei, ezáltal stabil árakat biztosít, 

o használható fűtésre és hűtésre egyaránt, egy háztartás ilyen típusú 

költségeit 30-60%-al csökkentheti egy beruházással. 

Hátrányai: 

 Fajlagos energiatartalma kicsi 
o „amíg 1 kg földgáz elégetésekor 50 MJ energia szabadul fel addig 1 kg 

100 °C-os forró víz hasznosítható belsőenergia-tartalma a 15 °C-os 

környezeti szint fölött csupán 356 kJ [6].” 

 Beruházások okozta negatív környezeti hatások 

o kutak fúrása során üvegházhatást okozó gázok (SOx) kerülhetnek az 

atmoszférába, 

o a rezervoárok tartalmazhatnak toxikus nehéz fémeket, mint például 

higanyt, arzént vagy bórt, 

o hatással lehetnek a talajra, extrém esetekben süllyedést, földcsuszamlást 

is okozhatnak. 

 Magas beruházási költségek 

o egy 1 MW teljesítményű geotermikus erőmű teljes beruházási költsége 2-7 

millió dollár között mozog, melynek megtérülése akár 10-20 év is lehet, 

o egy átlagos családi háznak a fűtéséhez szükséges geotermikus 

hőszivattyú 10-20 ezer dollárba kerül, melynek megtérülése 5-10 év. 

 Fenntarthatóság 

o általában a kitermelésre alkalmas helyek messze vannak a sűrűn lakott 

területektől és ha forró vízként akarjuk szállítani, akkor jelentős 

energiaveszteség lép fel, 
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o a rezervoárok kimeríthetőek, ha vízkivétel meghaladja az utánpótlást, ez 

elsősorban a geotermikus erőműveknél fennálló veszély. 

Ahogy láthatjuk, a geotermikus energia számos rendkívül jó tulajdonsággal rendelkezik, 

alkalmazása mégsem terjedt el még világszerte. Ennek oka a világunk egyik 

mozgatóeleme, a pénz. A beruházások költsége magas és a megtérülése is sok évig tart. 

A technika fejlődésével ezek a kiadások csökkenthetőek és akkor több projekt valósulhat 

meg, ezzel kihasználva ennek a rendkívüli energiának az előnyeit [7]. 

2.3 Magyarország geotermikus adottságai 

Magyarország a Pannon-medencében való elhelyezkedésének köszönhetően kiemelten 

jó természeti adottságokkal rendelkezik, melynek kiaknázásával akár geotermikus 

nagyhatalom is lehetne. Az ország geotermikus gradiense a világ átlagánál körülbelül 

másfélszer magasabb, értéke 50 °C/km-re tehető. A mai tanulmányok szerint ez annak 

köszönhető, hogy a kontinentális medencék litoszférája a fejlődésük során 

kéregmozgások hatására elvékonyodott. A földkéreg a Pannon-medencében így 

mindössze 24-27 km vastag, amely a Föld 30-35 km-es átlagához képest jelentősen 

vékonyabb. Ennek a geológiai folyamatnak a következtében a magma a felszínhez 

jelentősen közelebb található. Továbbá, a felszín alatt nagy vastagságban jó 

hőszigetelésű képződmények és hatalmas területű (40000 km2) törmelékes üledékek vagy 

repedezett mészkő található, amelyek jó víztárolóként működnek. A több kilométer 

vastagságú üledékből az ország területének több mint 70 %-án legalább 30 °C 

hőmérsékletű termálvíz nyerhető ki, így a földhő kiváló közvetítői. Hazánk átlagos 

hőáramsűrűsége 80-100 mW/m2, amely a környező hegységekhez és az európai átlaghoz 

(60 mW/m2) képest magasabb, ezzel biztosítva a geotermikus energia felhasználására 

alkalmas területet. 

 

2. ábra A hőmérséklet 1000 m mélységben [8] 
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A térképen jól látható, hogy 1000 méteres mélységben a hőmérséklet magas az Alföld, a 

Dél-Dunántúl és a Tokaj-Eperjesi-hegység területén, a geotermikus gradiens nagysága 

ezeken a részeken meghaladja az országos átlagot. A Kisalföld és az Alpokalja átlagosnál 

valamivel alacsonyabb értékkel rendelkezik, míg a Dunántúli-középhegység országunk 

egyetlen része, amely jóval elmarad az országban tapasztaltaktól [9]. 

Az ország rendelkezésére álló geotermikus potenciálja alulról közelítő becslések szerint 

legalább 60 PJ/év [1], újabb becslések szerint azonban akár a 100-110 PJ/év értéket is 

elérheti [10]. Ennek az energiamennyiségnek a nagyságához képest a kinyerés és 

hasznosítás területén Magyarország még elmarad, de az jól látható, hogy kiemelkedő 

adottságokkal van megáldva. 

2.4 A geotermikus energia termelésének magyarországi története 

Magyarország első artézi kútját Ugod község határában fúrták, egy malom helyén. A 

korabeli leírások szerint a nagy esőzés elsodorta azt és egy mocsarat hozott létre. Ezen a 

területen a szóbeszéd szerint már a római korban is egy fürdő állt, ezt az árvíz 1801-es 

lehúzódása után megtalált kútkávák bizonyították. Az árhullám levonulása után három 

kristálytiszta savanyú víz tört elő a mocsár helyén. A község lakói felismerték annak 

gyógyító hatását és használni kezdték. Miután a forrás apadni kezdett, az Esterházy grófi 

család megbízásából az olasz mérnök, Bardio 1825-ben egy kutat fúrt a hozam növelése 

érdekében, ezzel létrehozva Magyarország első artézi kútját. A körülbelül 18 m 

mélységből 10 perc alatt 117 liter szénsavat, konyhasót, jódot és olajnyomot tartalmazó 

víz tört elő. Az uradalom később ezt felhasználva egy gyógyfürdőt épített a korábbi malom 

területére [11].  

 

3. ábra Az első magyar artézi kút Ugodon [11] 
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„Artézi kutakat ugyan nem Magyarországon fúrtak először, de nincs Európában ország, 

ahol gyorsabban terjedt volna a fúrásuk [12].”Ennek oka az ország komoly vízellátási 

problémája volt, különösen az Alföldön élők voltak rossz helyzetben, akiknek mindig is 

gondot okozott a hiányos vízkészlet. A források hiányában, a folyóvizek csupán 

jelentéktelen hányadát tudták biztosítani a szükségleteiknek.  

„A fejlődéshez szükséges első és elengedhetetlen lépés megtétele szokatlan módon 

történt: Nem törvényhozás, nem kormányintézkedés, nem is olyan nagyszabású 

vállalkozás, mint a Tisza két millió hektárnyi árterületének mentesítése oldotta meg szinte 

egycsapásra a vízgondokat. Egyetlen ember Zsigmondy Vilmos (1821-1888) 

találékonysága, kísérletezése, szívós kitartása nyitotta meg a fejlődés útját. Új és hasznos 

tant hirdetett arról, hogyan lehet a föld alól nagy mennyiségben jó vizet előteremteni. 

Nemcsak hirdette, de meg is valósította, példát mutatott és tudományosan is megalapozta 

tanítását [12].” 

1. táblázat  Zsigmondy Vilmos legjelentősebb kútfúrásai [13] 

 Település 
Mélység 

(m) 
Érdekesség 

1865 Harkány 38,7 
artézi kutak feltárásáról, hasznosításáról szóló 

elmélet kidolgozása, élete első artézi kútja 

1867 Margitsziget 119,5 
1500 m3 víz naponta, S-, H2SO4-, Ca-, Mg- 

tartalom 

1867 Alcsút 183 József főherceg kastélyánál található 

1870 Lipik 234,7 Európa első jódos, meleg vizes forrása 

 Váradszentmárton 47 
17000 m3, 49 °C-os gyógyvíz, 1,2g/l 

sótartalom, Félixfürdő 

1878 Pest (Városliget) 907,5 
akkoriban a világ legmélyebb kútja, 1200 m3; 

73,8 °C; Széchenyi fürdő 

1879 Petrozsény 729,3 gazdag kőszéntelepek 

1880 Orow 215 kísérleti kőolajfúrás 
 

 

Számos kút fúrását vezényelte le, de mind közül a leghíresebb a városligeti, amely 1878-

ban készült el és 970 m mélységével a világ legmélyebb artézi kútja lett. További 

csodálatra adott okot a kútból feltörő napi 1200 m3 73,8 °C hőmérsékletű víz. 

Összehasonlításként az USA-ban abban az időben mindössze 25-30 m-es olajkutak 

működtek [14]. 
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4. ábra Zsigmondy Vilmos és az általa fúrt városligeti kút [15] 

 

A Zsigmondy Vilmos családja tovább vitte az örökségét, méltó utódja lett unokaöccse 

Béla (1848-1916), aki a mélyfúrás területén kiemelkedő szakembernek számított. Az első 

igazán kiemelkedő munkája az Alföldön, Hódmezővásárhelyen volt, ahol egy kiváló 

minőségű artézi kutat fúrt. Ennek köszönhető népszerűsége ugrásszerűen megnőtt és az 

egész ország területéről kapott felkéréseket fúrások kivitelezéséhez. „Ezek után 

gombamód jöttek létre artézi kutak az Alföldön és hazánk más tájain [16].” Sajnos nem 

minden kút tervezésével a Zsigmondy családot vagy más nagy tudású mérnököt bíztak 

meg, hanem akadtak hozzá nem értő emberek is akiket alkalmaztak, így előfordultak vizét 

vesztett és eredménytelen kutak is. A hibák általában abból adódtak, hogy a kutakat túl 

közel fúrták egymáshoz, ezzel csökkentve a hidrosztatikai nyomást, amely a víz 

hozamának csökkenéséhez vagy elapadásához vezetett és így csak szivattyú 

alkalmazásával volt felszínre hozható [16]. 

A XX. század elején hazánk számos nagy egyéniséggel rendelkezett, akik közül 

különösen kiemelkedtek azok, akik a műszaki tudásukkal az ország fejlődését is 

elősegítették. Ezekhez a remek szakemberek közé tartozik Pápai-Vajna Ferenc (1886-

1964) és Boldizsár Tibor (1913-1988). 

A kiváló geológus és a magyarországi kőolaj- és földgázkutatások úttörője, Pávai-Vajna 

Ferenc munkássága a tektonika, a kőolajföldtan és a vízföldtan területén is kiemelkedő 

volt. A vezetésével 1920 és 1940 között sikeresen megtörtént az ország földtani 

feltérképezése, amely során melegvíz jelenlétére utaló nyomokat talált és megállapította, 

hogy a Kárpát-medence területén a miocén idejében kiemelkedően magas hőmérsékletű 



9 
 

vizek törtek elő. Az elméletének köszönhetően számos jelentős hévíz kút létesült az 

Alföldön. További munkásságának egyik fontos eredménye a mélyfúrások vizének 

többlépcsős alkalmazása és a mezőgazdaságban, a kertészetek fűtésének bevezetése 

[17]. 

A Miskolci Egyetem egykori professzora Boldizsár Tibor munkásságával a magyarországi 

magas földi hőáram értékre hívta fel a figyelmet. A Dunántúlon található zobáki bányában 

132 mW/m2 teljesítménysűrűségű földi hőáramot fedezett fel, amivel megingatta a Kelvin-

féle statikus termodinamikai modellt. Ennek eredményeként, valamint a Kárpát-medence 

geotermikus anomáliájának feltárásáért az egész világban elismerést és hírnevet szerzett. 

Nagyságát kiválóan tükrözi, hogy az USA-ban a mai napig a "geotermia atyja"-ként 

emlegetik [14]. 

 

   

5. ábra Zsigmondy Béla, Pávai-Vajna Ferenc, Boldizsár Tibor [13][14] 

 

A két világháború között, miközben olaj után kutattak hazánkban óriási termálvíz 

készleteket fedeztek fel. Ebben az időszakban alkalmazták először a geotermikus 

energiát fűtési célokra is. A budapesti állatkert néhány lakását látták el a közeli 

termálvizes gyógyfürdők forrásaiból. 

Az 50-es és a 60-as évek alatt több száz geotermikus kutat fúrtak, melyek nagy részét a 

mezőgazdaságban alkalmazták. Üvegházak és fóliasátrak fűtésére, öntözésére 

használták, továbbá jelentős szerepet játszott az állattenyésztésben is. A nagy áttörést 

mégis, a geotermikus energia távfűtési célokra való felhasználása jelentette. Több 

távfűtési projekt is indult ebben az időben. Ilyen rendszer létesült Szegeden, 

Hódmezővásárhelyen, Makón és Kisteleken.  
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A 70-es évek végére a geotermikus tevékenység elérte a tetőpontját, összesen 525 

geotermikus kutat regisztráltak, melyek közül harminc termelési hőmérséklete meghaladta 

a 90 °C-ot. Ez a fellendülés a hatékony állami támogatás miatt jöhetett létre [18]. 

A 80-as évek közepétől a forráselvonások miatt csökkent a termálkutak fúrásának száma, 

ennek következtében az újabb termál rendszerek létesítése minimális szintre esett vissza. 

A 90-es évek piacgazdaságra való átállása során a vállalkozások működésének 

biztonsága előnyt élvezett a fejlesztésekkel szemben, így ebben az időszakban se 

létesültek új termálkutak. A prioritások az ezredfordulón ismét megváltoztak, egyre 

nagyobb teret nyert a geotermikus fűtési rendszerek és a gyógyfürdők támogatása [19]. 

2.5 Magyarországi áttekintés 

A mai Magyarország területén már az ókori római birodalom idején alkalmazták a földből 

feltörő termálvizet balneológiai és fűrési célokra, hasznosítása azóta is hasonló módon 

történik. Hazánkban geotermikus energiából történő villamos-energia előállítás nincs, a 

direkt hőhasznosítás teszi ki a felhasználás 100 %-át. 

Az ország aktív kútjainak száma 2011-es adatok szerint 595 [20], a későbbi, 2015-ös 

összefoglaló szerint 672 volt [18]. Azóta a nyilvántartás és a termálvíz adatbázis 

lényegesen javuláson esett át. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal és a Magyar 

Földtani és Geofizikai Intézet összevetette adatbázisainak tartalmát és az eredmény, a 

nemzeti geotermikus adatbázis most körülbelül 850 aktív kútról tartalmaz adatot és évente 

frissül [21]. 

 

  2. táblázat 2012 és 2015 között létesült új kutak [21] 

 2012 2013 2014 2015 

Visszasajtolás 5 3 0 4 

Mezőgazdaság 1 3 2 1 

Épületek fűtése 3 1 0 5 

Fürdők 3 4 0 3 

Egyéb / ismeretlen cél 3 5 6 5 

Új kutak összesen 15 16 8 18 
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Az új kutak számának állandó növekedése jól látható a 2. táblázatban, ez leginkább a 

fürdőknek és az új távfűtési és mezőgazdasági projekteknek köszönhető. Pozitív 

előrelépés látható a visszasajtoló kutaknál is, amelyek még mindig technikai kihívásokkal 

szembesülnek. 

Magyarország az utóbbi években jelentős fejlődést mutat a távfűtés területén, amely 2 új, 

nagy projektnek (Miskolc, Győr), valamint néhány kisebb kaszkád és távfűtési rendszer 

építésének és bővítésének (Szeged, Tamási, Veresegyháza, Vasvár, Szentes) 

köszönhető. Ezekkel 2016-ban összesen 21 városban található geotermikus távfűtés. 

2015-ben összesen 51 termelő kútból 10,36 millió m3 termálvizet biztosítottak a különböző 

fűtési rendszereknek, amelyeknek a becsült beépített kapacitása 209,3 MWth és termelése 

350,5 GWhth/év. A távfűtési rendszerek mellett 72 kút biztosít hőt egyéni épületek, 

többnyire fürdők fűtésére. Az összesített telepített kapacitásuk körülbelül 28 MWth. 

A közvetlen hőhasznosítás legjelentősebb szektora továbbra is a mezőgazdaság. 2015-

ben üvegházak, plasztik sátrak fűtésére és egyéb célokra (halastavak, baromfikeltetők, 

istállók temperálására) összesen 146 kútból 7,74 millió m3 termálvizet hasznosítottak, 

amelyeknek összes kapacitása körülbelül 292 MWth, a bejelentett éves felhasználása 

pedig 723382 GJ volt. További 47 kútból nyertek ki termálvizet egyéb mezőgazdasági 

célú felhasználásra (öntözés, talajfűtés, stb.). Ez nagyjából 15,6 MWth telepített kapacitást 

és éves szinten 60 TJ felhasználást jelent. 

Az ipari célú alkalmazáshoz 18 kút biztosít termálvizet, 18 MWth telepített kapacitással és 

196 TJ éves felhasználással elég jelentéktelen a direkt hőhasznosítás ezen módja. 

A balneológiai Magyarországon több száz éves múlttal és számos híres fürdővel 

rendelkezik. A fürdőket 255 kút látja el, a telepített kapacitásuk 255 MWth, az éves 

felhasználásuk pedig 1375 TJ. Magyarország ivóvizének 90 %-a langyos (30-35 °C) 

termálvízből van ellátva, ezt több mint 100 kút biztosítja, továbbá 65 hasonló kút "egyéb 

felhasználás"-ként került regisztrálásra, alkalmazásukról nincs információ. Ezeknek a 

kutaknak az összkapacitása 16,6 MWth. 

A sekély geotermikus szektor sajnos nem mutat fejlődést, 2010 óta a földhőszivattyúk 

számának növekedése visszaesett, becsült számuk 5500. Ezeknek a kapacitása 61 MWth, 

termelése pedig 122 GWhth/év. 
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6. ábra Telepített kapacitások megoszlása 2016 (saját szerkesztés) 

 

A jelentős energia-import függőség (a szénhidrogének 83%-a, körülbelül 20 milliárd m3/év 

földgáz nagyrészt Oroszországból) következtében az ország ellátásbiztonsága 

sebezhető, különösképpen a fűtési szektorban. Ezért a Nemzeti Energiastratégia 2030 

arra törekszik, hogy az ország energiaforrásait jobban kihasználja, amelyben a megújulók 

arányának növekedése egy fontos pillér.  

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve szerint a 2020-ra kitűzött 

minimum célja az ország energiafogyasztásának 14,65 %-nak megújuló 

energiaforrásokból való előállítása, amelynek 17 %-a geotermikus energia [21]. 

2.6 Példák 

A Budapest XV. kerületében található Raiffeisen Bank fűtési és hűtési igényét 

Magyarország egyik legnagyobb hőszivattyús rendszere biztosítja. A beruházást az épület 

melletti saroktelken alakították ki. A próbafúrások során 100 méteres mélységben 10-15 

°C-os hőmérsékletet mértek. A gondos előkészítésnek és tervezésnek köszönhetően az 

egész épület fűtését és hűtését kizárólag geotermikus hőszivattyúk szolgáltatják. Az 

irodaházhoz méretezve 3 db kompresszoros hőszivattyú üzemel, amelyeknek összes 

fűtőteljesítményük 854 kW, míg hűtőteljesítményük 776 kW. A hőellátásukat egy teljesen 

zárt, függőleges szondarendszer biztosítja. Az energetikai hatékonyság szempontjából 

rendkívül fontos volt a szondarendszer méretének pontos meghatározása. Ha nem 

egyezik a gépek teljesítményével az a rendszer energetikai hatékonyságának 
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csökkenéséhez vezet, amely a gazdaságos és környezetbarát üzemeltetés kárára mehet. 

A rendszert egy korszerű vezérléssel irányítják, amely az üzemi paramétereket 

folyamatosan méri és tárolja. A megvalósított projekt kiválóan reprezentálja a hőszivattyú 

alkalmazásának műszaki és gazdasági előnyeit [22]. 

Az ország délkeleti részén elhelyezkedő Hódmezővásárhely geotermikus szempontból az 

Alföld ideális adottságival rendelkezik. A geotermikus fűtési rendszer az évek során 

számos fejlesztésen és bővítésen esett át. Az első és az utolsó kút fúrása között több 

mint 50 év telt el. Jelenleg 8 termelő és 2 visszasajtoló kútból áll. A termelő kutak közül 3 

gyógyvíz-minősítésű. A kutak mélysége 1100 és 2400 m között mozog, többségük 

búvárszivattyúval működik, de van amelyik pozitív kútfej-nyomású. Átlagosan 60 m3/óra 

térfogatáram jellemző a kutakra és évente körülbelül 1.5 millió m3 vizet vesznek ki belőlük. 

 

7. ábra A kitermelt éves vízmennyiség megoszlása [23] 

 

 A felszínre érkező termálvíz hőmérséklete változó (40-87 °C), felhasználása kaszkád-

rendszerű, a fogyasztók sorba vannak kapcsolva a geotermikus rendszerben. A magas 

hőmérsékletű víz először a város fűtési aztán a balneológiai és használati melegvíz-

ellátási igényeit látja el. A távfűtési rendszer 2 hőközpontból áll és négy fűtési körzetet lát 

el, amely a lakosság hetedét, 2725 lakást és 130 közületi fogyasztót jelent. Az éves 

szinten hasznosított geotermikus energia becsült értéke 125925 GJ, ezáltal a rendszer 

4,5 millió m3 földgázt és 4680 tonna szén-dioxidot takarít meg. A hazai geotermikus 

energiafelhasználás egyik legkitűnőbb példája a magyar mérnöki tudással készült 

hódmezővásárhelyi fűtési rendszer [23]. 
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A Csongrád megyei Szentes és környékén található a legtöbb termálkút országunkban, 

összesen 32 db, ezzel Európa egyik legsűrűbb geotermikus mezője. A termálvízre olaj 

után kutatva találtak 1958-ban, a korház területén mélyített 1735 méter mélységű kút 

percenként 1700 liter 71 °C-os vizet adott, amit magas ásványtartalma miatt később 

gyógyvízzé nyilvánítottak. A kutak vízének hőmérséklete meghaladja a 60 °C-os 

hőmérsékletet, közülük 12 a 90 °C-ot is. A város termálvizes fűtési rendszere már 30 éve 

működik, kezdetben csak használati melegvizet állítottak elő, később azonban a jobb 

kihasználtság miatt már fűtésre alkalmazták. Jelenleg körülbelül 1300 lakás és 1500 

lakással egyenértékű középület fűtését látják el. A másik elsődleges felhasználási területe 

a geotermikus energiának a mezőgazdaság. Az Árpád-Agrár Zrt. szentesi termálvíz 

komplexuma 60 hektár üvegház és fóliasátor, valamint gabonaszárítók, pulykaólak és 

keltetők temperálását biztosítja. A koncentrált nagyüzem mellett a szentesi termelő 

családokat is kisegítik. A másodlagos hasznosítás területe a gyógyászat. A szentesi 

korházhoz kapcsolódó gyógyfürdőben mozgásszervi, reumatikus és nőgyógyászati 

betegségek kezelésére és ellátására alkalmas. A termálvíz a hasznosítás után a nagy 

kiterjedésű termál hűtőtavakba kerül, amelyek vízi sportoknak és szabadidős 

tevékenységeknek adnak otthont, valamint a költöző madaraknak biztosítanak 

pihenőhelyet. A szentesi rendszert szeretnék a későbbiekben tovább fejleszteni, a 

meglévő berendezéseket pedig korszerűsíteni [24]. 

 

 

8. ábra Szentesi termáltó [24] 

 

A magyarországi geotermikus energia felhasználásának egyik legkiválóbb példája a 

MIHŐ Kft. és a PannErgy Nyrt. által kivitelezett projekt, amely a miskolci lakosok távfűtési 

igényét látja el geotermikus forrásból. A következő fejezetekben bemutatásra kerül 

először a MIHŐ Kft hőszolgáltató tevékenysége, utána pedig a geotermikus távfűtési 

rendszer felépítése és működése. 
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3. A MIHŐ Kft. hőszolgáltató tevékenysége 

3.1 Szervezeti környezet 

A szervezet küldetése: „Megtisztelő felelősségünk, hogy Miskolc városában biztosítsuk a 

jó minőségű, biztonságos, energiatakarékos és hatékony távhőszolgáltatást. 

Tevékenységünk végzése során felhasználóink magas szintű kiszolgálására törekszünk, 

szolgáltatási tevékenységünk folyamatos fejlesztésével [25].” 

Szlogenjük: „Környezetbarát energia a JÖVŐNKÉRT [25].” 

 

 

9. ábra A szlogenjük [26] 

 

Jövőkép: „Törekszünk arra, hogy Miskolc városában a hőszolgáltatás területén jelenlegi 

pozícióinkat megtartsuk, illetve Miskolcon és környékén a szolgáltatási tevékenységünket 

bővítsük. 

Energetikában szerzett jártasságunkkal a város energiapolitikai és energiagazdálkodási 

célkitűzéseinek megvalósításában részt kívánunk vállalni. 

Célkitűzésünk – a kiválóság kultúrájának figyelembevételével – egy vonzó, környezetbarát 

távhőszolgáltatás megvalósítása, amely megteremti és működteti a belső 

vevőközpontúság szemléletét, hozzájárul a felhasználók elkötelezett, igényes kiszol-

gálásához [25].” 

3.2 A kezdetektől napjainkig 

1967. október 16.-án Miskolc Városi Tanácsa és a Lenin Kohászati Művek megállapodást 

kötött, hogy a város távfűtött lakásainak nagy részét a Lenin Kohászati művek hőbázisáról 

látják el. A távfűtéshez szakmailag közel álló, központi fűtésű lakások már hosszú évek 

óta léteztek a városban. Ezek üzemeltetésével és kezelésével a Miskolci Ingatlankezelői 

Vállalat foglakozott. Így amikor 1969-ben átadták a Vörösmarty úti első házgyári épületet, 

természetes volt, hogy a vállalatot bízták meg annak fűtés- és melegvíz-szolgáltatásának 
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ellátásával. Az épület kazánháza a Mester utcán volt található, aminek üzemeltetését a 

MIK Gépészeti osztálya végezte, amit később a Hőszolgáltatási Főosztály vett át. 

1973-ban kezdődött az avasi lakótelep építése, amely a több ezer embert foglalkoztató 

diósgyőri kohászat dolgozóinak és családjainak épült. A város népességének körülbelül a 

25%-a élt itt. A 70-es évek végére a panellakások megépítésével megnövekedett a 

távfűtéses lakások száma. A lakásszám felfutásával egyidejűleg a feladatok is 

megnövekedtek, amelyek már meghaladták a Hőszolgáltatási Főosztály kereteit (7. ábra). 

 

 

10. ábra A távfűtött lakások számának alakulása [26] 

 

Szükség volt egy megyei szintű szakvállalat létrehozására, amely képes ellátni az 

üzemeltetési, karbantartási és fejlesztési feladatokat. 1979. január 1.-jén végül meg is 

alakult a B.-A.-Z. Megyei Távhőszolgáltató Vállalat, a Borsodtávhő. A megyei vállalat tíz 

közeli település távfűtött lakásainak és intézményeinek fűtését és használati melegvíz-

szolgáltatását látta el több mint 10 éven át, Miskolcon kívül, Kazincbarcika, 

Sajószentpéter, Tiszaújváros, Ózd, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Emőd, Putnok és 

Mezőkövesd települését [27]. 

A rendszerváltással egyidejűleg az állami tulajdonú távhőrendszerek önkormányzati 

tulajdonba kerültek. A Borsodtávhő a fentiekben felsorolt településeknek átadta vagyonát 

és jogutód nélkül megszűnt. Ennek a döntésnek a következtében 1992. október 1-jén 

megalapították a Miskolci Hőszolgáltató Vállalatot, amit később az önkormányzat 1996. 
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január 1-jén a társasági törvényhez igazodva Kft.-vé változtatta. Három évvel később 

csatlakozott a város legnagyobb hőtermelője a Miskolci Fűtőerőmű Kft., amelynek 

egyetlen vevője a MIHŐ Kft. volt [25]. 

„A 2010-et követő években a távhőszolgáltatás földgáz függőségének oldására a 

megújuló energiák felé fordult a szakma. Ennek egyrészt politikai okai vannak. Az orosz 

földgáz ellátás bizonytalanná válása és az árak monopol helyzete miatt, másrészt mert az 

atomenergia használatával szemben felmerült ellenérzések kikényszerítették a 

természetes energiaforrások felértékelődését. 

A távhőszolgáltatás rendelkezik azzal az előnnyel mindenfajta fűtési móddal szemben, 

hogy képes befogadni különféle eredetű energiákat, mint például a biomassza, biogáz, 

geotermikus energia, hulladékégetők hője stb. Az utóbbi 5-6 évben lendületet vett a 

megújuló energiák felhasználása, amelyet vissza nem térítendő Európai Uniós pályázatok 

is támogatnak [29].” 

A miskolci távfűtési rendszer 2015-ben több mint a hőmennyiségének felét értékesítette 

megújuló energiaforrásból, ezeknek a részaránya a 11. ábrán látható.  

 

 

11. ábra A MIHŐ Kft. 2015. évi hőfelhasználása [28] 
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A jövőt tekintve a vállalkozás egyre inkább alkalmazkodik a szakterület változó 

igényeihez. Teszi mindezt úgy, hogy közben vevőközpontúsága is javul. 

Napjainkban a társaság, a távhőszolgáltatást a város lakásállományának 42%-ban, 31579 

db lakásban, 974 db közületi felhasználó ingatlanjában biztosítja. 

 

 

12. ábra MIHŐ Kft távfűtési rendszerének bemutatása [29] 

 

Miskolc hőellátását jelenleg a Tatár úti Fűtőmű és 8 db szigetüzemű kazánház biztosítja, 

amely hőközpontokon keresztül juttatja el a fűtési hőt és melegvizet a lakossághoz, illetve 

a közületekhez. A megújuló energiák felhasználása tekintetében a biogáz saját, a 

biomassza és a geotermikus energia vásárolt hőnek tekintendő. 

3.3 Szervezeti kapcsolatok 

A társaság tevékenységi köréből adódóan sokrétűen kapcsolódik közvetlen 

környezetéhez (3. táblázat). 
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3. táblázat A társaság tevékenységi köre [30] 

ALAPTEVÉKENYSÉG 

hőtermelés és hőellátás 

ALAPTEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁSOK 

 kazán és szállítótartály javítása 
 fémszerkezet technológiai szerelése 
 fémmegmunkálás és felületkezelés 
 gépek és berendezések javítása, illetve technológiai szerelése 
 villamosipari gépek és berendezések, valamint műszeripari termékek 

javítás,  
 mélyépítőipar 
 épületépítési és épületgépészeti szerelőipar 
 épületfenntartás és korszerűsítés 

 

 

Alaptevékenységük a tiszta profilú hőszolgáltatás. A tevékenységi körükben fölsorolt 

egyéb tevékenységek kiegészítik az alaptevékenységük ellátásához szükséges 

szolgáltatásokat [30]. 

A cég költségvetését tekintve bevételei a vevőknek nyújtott fűtés- és használati melegvíz-

szolgáltatásból származnak. Költségei a beszállítók által biztosított energiavásárlásokból 

és egyéb speciális szolgáltatások igénybevételéből tevődik össze. A vevői-szállítói lánc 

működtetését az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv megfelelő fejezete szabályozza. 

 

 

4. táblázat Vevői és beszállítói partnerkapcsolatok [30] 

VEVŐI BESZÁLLÍTÓI 

Lakossági és közületi felhasználók 

 MVM MIFŰ Kft. 
 MIGE Zrt. 
 KUALA Kft. 
 FŐGÁZ Zrt. 
 BIOMI Kft. 
 MÁSZ Kft. 

 

 

A támogató folyamatok részfeladatait ellátó beszállítók: vállalkozások és alvállalkozások, 

számlavezető- és hitelező bank az Unicredit Bank Zrt. 
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A szakmai szervezetük a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSzSz) 

szakmai és politikai szintű képviseletet lát el, amelynek alapító és aktív tagja a MIHŐ Kft. 

Rendezvényeiken nem csak résztvevői, de előadói szerepre is szívesen vállalkoznak. 

Az érdekképviseletet – az Üzemi Tanács mellett – a Hőszolgáltatási Dolgozók 

Szakszervezete 2000 (HŐDOSZ 2000) látja el. 

A Miskolci Hőszolgáltató Kft. közüzemi szolgáltató társaság, amelynek alapító és 

felügyelő szerve, valamint tulajdonosa a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete. 

2006. július 6-tól a tulajdonosi jogokat közvetlenül a Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja. A Holding szervezet tizenhárom önkormányzati tulajdonú 

tagvállalatot foglal magába. Létrehozásának legfőbb indoka, hogy a város költségvetési 

szerkezete a működés finanszírozását hatékonyabban valósítsa meg. 

A MIHŐ Kft. a Ptk. 70. §-a értelmében önálló jogi személyként működik, jogokat 

szerezhet, kötelességeket vállalhat, tevékenységi köre Miskolc város közigazgatási 

területére terjed ki. 

A jelenlegi szervezeti felépítést az 1. sz. melléklet tartalmazza [31]. 

A szervezeti felépítésük a változásokat követi, tekintettel a hatékonyság-növekedés, 

valamint a műszaki fejlesztések hatásai következtében megvalósult létszámcsökkenésre.  

A környezetükkel a kapcsolódásukat a 13. ábra mutatja be. 

 

13. ábra A MIHŐ Kft. partnerkapcsolata [32] 
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A belső folyamataik az Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyvben rögzített módon 

működnek. A vevői-szállítói lánc működtetését a Kézikönyv megfelelő fejezete 

szabályozza [32]. 

3.4 A szervezet főbb stratégiai kihívásai 

A 1970-es évek elején a racionális energiagazdálkodás kezdetleges volt. Az 

épületszerkezetek és a hőközponti szabályozók korszerűsítése, a fűtési rendszerek 

beszabályozottsága, automatizáltsága együttesen tette lehetővé a fajlagos 

energiafelhasználás fokozatos javulását. 

A miskolci távhőszolgáltatási rendszer kb. 100 km saját tulajdonban lévő távvezeték-

hálózatból, 11 hőforrásból valamint 337 db hőközpontból áll. Az üzembiztonság növelését, 

a műszaki állapot korszerűsítését, a távfelügyeleti és távműködtető rendszerük bővítését, 

kiterjesztését az Okos Miskolc programhoz való csatlakozásukat a jövőt tekintve a 

legfontosabb kihívások közé sorolják. Gazdaságosság és hatékonyság szempontjából a 

piac megtartását és szolgáltatási területünk bővítését elsődleges feladatuknak tekintik. 

Szakterületi szabványok, az Integrált Irányítási Rendszerük alkalmazása, valamint az 

EFQM alapú önértékelésük segíti a szervezetük kiválóságának az elérését [31]. 

A MIHŐ Kft. innovatív vállalkozásnak tekinthető, számos elismerő díj tanúskodik erről. 

3.5 A szervezet teljesítmény-fejlesztési rendszere 

Külső szakértői munka igénybevételével végeztek teljesítmény-elemzéseket és szervezeti 

átvilágításokat. A szervezeti ábra módosítását minden esetben előkészítő munka 

alapozza meg. A vezetési módszerek alkalmazásakor támaszkodnak a csapat munka 

által biztosított előnyökre. A stratégiai tervezésnél a célok lebontását is meghatározzák, a 

felelősök kijelölése pedig biztosítja a munkatársak bevonását. A TQM módszerek 

kiterjedtsége társaságon belül segíti a vezetői utánpótlás kinevelését. Az integrált 

irányítási rendszer alkalmazása a vezetői igények megvalósítását oldja meg.  

Legfontosabb célkitűzéseik a törvények, szabályok, szakmai-, technológiai-, biztonsági- 

és egyéb előírások betartásával megbízható és tartósan optimális minőségű, folyamatos 

szolgáltatás nyújtása, a szerződésben meghatározott feladatok és feltételek pontos, 

szakszerű teljesítése. A teljesítmény-fejlesztési célkitűzéseik eléréséhez a 

kulcsfontosságú eredményeket folyamatosan figyelik, folyamataikat javítják. Munkatár-

saikat egyénileg is érdekeltté teszik a közös célok elérésében, prémium rendszer 

működtetésével. A hosszú ideje náluk dolgozó munkatársaik hűségét törzsgárda 

jutalommal honorálják [31]. 
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3.6 A miskolci távhőszolgáltatás történeti fordulópontjainak összefoglalása 

A jelentősebb változásokhoz általában arculatváltás is társult (14. ábra). 

 

14. ábra A miskolci távhőszolgáltatás logóinak változása [30] 

 

1967. október 16. Megállapodás a Lenin Kohászai Művekkel, hogy a hőbázisukról látják 

el a távfűtéses lakásokat. 

1979. január 1. Megalakul a Borsodtávhő, amely 10 város távfűtését irányítja. 

1992. október 1. A rendszerváltással egyidejűleg önkormányzati tulajdonba kerülnek a 

távhőrendszerek, létrehozza a város önkormányzata a Miskolci Hőszolgáltató Vállalatot. 

1996. január 1. Társasági törvényhez igazodva Kft.-vé alakul a MIHŐ. 

1999. december 20. A város legnagyobb hőtermelője Miskolci Fűtőmű Kft. csatlakozott a 

MIHŐ Kft.-hez. 

2006. július 6. A tulajdonosi jogokat közvetlenül a Miskolc Holding Önkormányzati 
Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja [26]. 
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4. A MIHŐ Kft. geotermikus rendszere 

4.1 A geotermikus rendszer részei 

A MIHŐ Kft. szlogenjéhez hűen 2009-ben a PannErgy Nyrt.-vel közösen létrehozta a 

Miskolci Geotermia Zrt. projektcéget, annak érdekben, hogy az ország egyik legnagyobb 

városát megújuló forrásból származó hőenergiával lássa el. 

Az első kút megfúrása során kedvező eredmények (kiváló hozam és hőmérséklet) 

születtek és megkezdődhetett a megtervezett projekt első ütemének kivitelezése. A 

Mályiban található első kút mellé egy újabb termelő kutat, valamint Kistokaj térségében 3 

db visszasajtoló kutat fúrtak. Az 5. táblázatban láthatóak a kutak paraméterei.  

 

5. táblázat A kutak paraméterei [33] 

Termelő kút Mélység (m) Hőmérséklet (°C) Vízhozam 
termeléssel (m3/h) 

MAL-PE-01 2305 101-103 500 
MAL-PE-02 1514 90 600 

 
Visszasajtoló kút Mélység (m) Nyelőkapacitás (m3/h) 

KIS-PE-01 1737 96 
KIS-PE-01b 1093 363 
KIS-PE-02 1058 420 
 

A visszasajtoló kutak közelében, szintén Kistokajban egy hőközpont lett létrehozva, ahová 

a termelő kutakból származó termálvíz csővezetékeken keresztül be lett vezetve, továbbá 

a visszasajtoló kutakhoz tartozó vezetékrendszer is ide csatlakozik. A termelő kutaktól a 

hőközpontig létrehozott vezetékek hosszát és a bennük szállított víz hőmérsékletét a 6. 

táblázat mutatja. 

 

6. táblázat A vezetékek hossza és a szállított termálvíz hőmérséklete [33] 

 Vezeték hosszúsága (m) Vízhőmérséklet (°C) 
MAL-PE-01 kút - Kistokaj 3188 102,5 
MAL-PE-02 kút - Kistokaj 2428 89,2 
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15. ábra Vezetékek fektetése a termelő kutaktól a kistokaji hőközpontig [34] 

 

Az első projekt zárásaként az avasi és a kistokaji hőközpontot összekötő, körülbelül 9 km 

hosszúságú szekunder oldali vezetéket létesítették. A második ütemben a belváros és az 

egyetem részleges geotermikus energiával történő ellátása érdekében egy új hőátadó 

állomást építettek a Tatár utcai Fűtőmű mellett, valamint a közel 4 km-es összekötő 

vezetéket az avasi hőközponttal. 

 

  
 

16. ábra Tatár utcai hőközpont [34] 

 

A miskolci távfűtés mellett a geotermikus rendszerbe más jelentős fogyasztók is 

becsatlakoztak.  A Miskolci Agrokultúra Kft. 7000 m2 területű fóliasátrának fűtését és a 

Takata Safety System Hungary Kft. hőigényének teljes egészét geotermikus forrás fedezi. 

Továbbá Kistokajban a Geo-Wendung Zrt. a miskolci fűtési rendszerből visszatérő víz 

hőenergiáját felhasználva lehetőség nyílik a térségben lévő lakossági és ipari fogyasztók 

bekapcsolásával a piac bővítésére [33]. 
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17. ábra A megvalósult rendszer pontjai [34] 

 

4.2 A geotermikus rendszer működése 

A geotermikus rendszert működése szempontjából a következő részekre lehet bontani: 

 Termelő kutak és a hozzájuk tartozó szivattyúházak 

 Kistokaji hőközpont és a visszasajtoló kutak 

 Avasi hidraulika állomás és a Tatár utcai hőközpont 

 Automatika 

4.2.1 Termelő kutak és a hozzájuk tartozó szivattyúházak 

A 5. táblázatban látható termelő kutakból a víz kiemelése a talajszint fölé a kutakban 

található mélykúti szivattyúkkal történik, amelyek a kút béléscsövében a víz szintje alatt 

vannak elhelyezve. A szivattyúk biztonságos üzemeltetéséhez fontos a következő adatok 

mérése: motor-, csapágy-, beszívott víz hőmérséklete, csapágyrezgés, tengely 

elmozdulás, nyomáscsonki nyomásmérés. Ha az értékek közül valamelyik rendellenes a 

védelmi elektronika csökkenti a löketszámot vagy leállítja a szivattyút.  
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18. ábra Szivattyúház felépítése [34] 

 

Megfelelő üzem esetén a kiszivattyúzott víz a nyomó vezetékbe kerül, amelyben egy 

elzáró és egy nyomásszabályozó berendezés került beépítésre a megfelelő kútfejnyomás 

tartása érdekében. A termálvíz ezen keresztül bekerül a légköri nyomásnál magasabb 

nyomású tartályba, ahol a gáztalanítás történik. A tartály nyomása a hőenergia veszteség 

és a gázelvezetés melletti vízgőz elvezetés mérséklése érdekében 0,1 bar-ral magasabb, 

mint a beérkező víz hőmérsékletéhez tartozó telítési nyomás.  

A gáztalanítás után a termálvizet a tartályból 3 db nyomásfokozó szivattyú (2 üzemi, 1 

tartalék) egy közös DN 450 szívóvezetékbe juttatja, amelyben egy a kútszivattyú 

indításával automatikusan bekapcsolódó nagyfrekvenciás vízkő átalakító berendezés 

található. A nyomásfokozó szivattyúk fontos feladata a kistokaji hőközpontban kialakított 

hőcserélők és a szivattyúház közötti vezetékben a minimális, 3,5 bar nagyságú nyomás 

biztosítása. A szivattyúházban végbemenő folyamat utolsó részeként a hőmérséklet és 

víz mennyiség mérésére is sor kerül egy-egy hitelesített mennyiségmérő segítségével 

[35]. 

4.2.2 Kistokaji hőközpont és a visszasajtoló kutak 

A kutakból kivett víz a 6. táblázatban található vezetéken keresztül jut el a kistokaji 

hőközponthoz. A beérkező termálvíz a lemezes hőcserélőkön keresztül átadja a hőjét az 

avasi hőközponthoz csatlakozó zárt rendszerű, távvezeték párban található, kezelt 

sótalanvíznek. A keringtetését a Kistokajban található szivattyúk végzik, amelyek nyomó 
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vezetékei szűrőkkel rendelkeznek a víz tisztítása érdekében. További feladatuk a 

hidraulikai veszteségek pótlása és a megfelelő vízmennyiség cirkuláltatása.  

Ha a város hőigénye kicsi, akkor van lehetőség a hőközpontban található hőcserélőt 

megkerülő vezeték kinyitására, így a termálvíz azonnal a puffertartályba kerül, ahonnan 

külső hőigényeket elégíthetnek ki.  

7. táblázat A hőcserélők adatai [34] 

 Hideg oldal Meleg oldal 
Belépő hőmérséklet (°C) 45,8 102 
Kilépő hőmérséklet (°C) 100 47,8 
Tömegáram (kg/s) 133,75 133,75 
Nyomásveszteség (kPa) 105 105 
Üzemi nyomás (bar) 2-9,6 3,5-6 
Átadandó hőteljesítmény (MW) 30 
Közeg kezelt sótalanvíz termálvíz 
 

 

A hőcserélőktől kilépő, meleg oldali vezetékekbe szabályzó szerelvényeket helyeztek, 

amelyek hőcserélőkbe kerülő termálvíz mennyiségét szabályozzák a két oldal 

hőmérsékletének mérése alapján. A szerelvény annyi termálvizet enged át a 

hőcserélőkön, hogy a megadott kb. 2 °C legyen a hőmérsékletkülönbség a kutakból 

érkező termálvíz és a kilépő sótalanvíz között.  

Miután a termálvíz átadta a hőt a két kút által közösen használt hőszigetelt, hegesztett 

puffertartályba kerül, ahol koaguláló szereket adnak a vízből kicsapódó anyaghoz. A 

tartályból a visszasajtoló kutakhoz egyenként 3-3 db (2 üzemi, 1 tartalék) szivattyúval 

rendelkező csoportok nyomják vissza a vizet a földbe, miközben mérik annak 

mennyiségét.  

 

19. ábra A visszasajtoló kutak helyei [34] 



28 
 

A szivattyúk közös nyomó vezetékeibe folyamatosan üzemelő finomszűrők lettek 

beépítve, amelyek a 20 μm-nél nagyobb méretű vízkő szemcséket kiszűrik a lehűlt 

termálvízből. A szűrők automatika segítségével tisztítódnak, beállítástól függően a 

tisztítás történhet bizonyos időközönként, átfolyt vízmennyiség vagy szűrőellenállás 

alapján. Ilyenkor a rendszer automatikusan visszamossa a szűrőkosarat a már leszűrt 

vízzel. A visszamosás idejére a vízelvezető vezetékben az elzáró szerelvény kinyílik az 

automatika által, így a szűrőn fennragadt szennyeződés és a mosóvíz egy iszapleválasztó 

tartályba kerül. Az iszapleválasztó tartályban az iszap a tartály aljára, a mosóvíz pedig a 

felső részébe kerül. A mosóvizet ezután visszajuttatja egy centrifugál szivattyú a 

visszasajtoló szivattyúk nyomó vezetékébe. A sűrű iszap a tartály aljáról egy tartályautóba 

kerül lefejtő szivattyú által [35].  

 

20. ábra A geotermikus rendszer működésének sematikus ábrája [28] 

 

4.2.3 Avasi hidraulika állomás és a Tatár utcai hőközpont 

A kistokaji hőközpont hideg oldali vize egy 9 km hosszú vezetékén keresztül érkezik az 

avasi hidraulikai állomáshoz. A beérkező vezetékbe elzáró szerelvény és a hőmennyiség 

mérésére alkalmas elszámolási mérő van beszerelve. Az állomás, a kistokaji 

hőközponthoz hasonlóan, lemezes hőcserélőkkel van felszerelve. Ezeken a 

berendezéseken kerül sor a geotermikus hőenergia betáplálására az Avas távfűtési és a 

Tatár utcai hőközpont rendszerébe. A víz cirkuláltatását a hidraulikai állomásra beépített 
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keringtető szivattyúk végzik, amelyek nyomó vezetékén a kiadott hőt mérik. A rendszer 

pótvíz ellátása is az állomásról történik. 

 Az avasi hidraulikai állomástól 4 km hosszú összekötő vezetéken keresztül jut el a víz a 

Tatár utcai hőközpontban található hőcserélőkhöz, amelyek működésük szempontjából 

megegyeznek az eddigiekkel. Az átvett hő a belvárosi hőkörzet ellátásáért felelős. Az 

állomás szivattyúi cirkuláltatják a vizet a belvárosi fűtési rendszerben, valamint betáplált 

hőmennyiséget is mérik.  

4.2.4 Automatika 

A geotermikus fűtési rendszer teljes egészében automatizált, a központi vezérlő a 

kistokaji hőközpontba van telepítve. Beavatkozás csak a megszabott időközönkénti 

ellenőrzés céljából, üzemmód váltásakor és a nem automatizált feladatok (iszapkiadás 

tartályautóba, vegyszeres töményoldat készítés, helyi mintavételezés) elvégzésekor 

szükséges. A szivattyúházakban és a hidraulikai állomásban mobil kezelőfelületek 

találhatóak, hogy a helyszínen is elérhető legyen az automatika. A folyamatos 

távfelügyelet és a rendszer üzemeltetése a Miskolci Fűtőerőmű Kft. telephelyén kialakított 

kezelőfelületen történik, állandó személyzet csak itt tartózkodik [35]. 

 

21. ábra Az automatika kezelőfelülete [34] 
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4.3 Távhőszolgáltató rendszer és a hőforrások általános bemutatása 

Az ország egyik legnagyobb távhőrendszerét jelenleg a Geotermikus Távhőrendszer és a 

Miskolci Fűtőerőmű Kft. hőtermelő berendezései látják el. A két rendszer (gázos, 

geotermikus) egymástól függetlenül képes hőenergia beadására a város felé, de közös 

üzem is megvalósítható, azonban ezeknek az összehangolt működése bonyolult, 

mindenképpen a hőtermelő berendezések összehangolását igényli. 

Eredetileg csak a Miskolci Fűtőerőmű berendezései biztosították a hőenergiát a város 

számára, azonban a megvalósult geotermikus kutakkal bővültek a lehetőségek és így a 

távfűtési rendszer már négy különböző hőtermelő berendezésének alkalmazásával 

lehetséges a fogyasztói hőigények biztosítása. 

„A hőforrások, illetve a termelő egységek a következők: 

 40 MW névleges nettó villamos teljesítményű és 34,4 MW névleges nettó 

hőteljesítményű gázturbinás, kombinált ciklusú egység (továbbiakban KCE). 

 Gázmotoros gépcsoport, amely 5 db, egyenként 3,75 MW névleges nettó villamos 

teljesítményű és 4,2 MW névleges nettó hőteljesítményű gázmotorból áll 

(továbbiakban GM). 

 PTVM típusú forróvíz kazánok, melyek 2 db 58 MWth és 2 db 116 MWth hasznos 

hőteljesítményű egységekből állnak (továbbiakban PTVM). 

 Geotermikus hőellátó rendszer összkapacitása 50 MW. Az Avas körzetbe a Geo 

beépített kapacitása 50 MW, a Belvárosba 30-35 MW (továbbiakban GEO) [36].” 

A miskolci távhő rendszer két hidraulikailag önálló távfűtő körrel rendelkezik, amelyek az 

avasi és belvárosi hőkörzeteket látják el. A két kör hidraulikailag egymástól független 

nyomástartással, keringtetéssel rendelkezik. Ennek legfőbb oka, hogy az Avasi hőkörzet 

egy hegytető, amelynek nyomástartása és keringtetése nyomásviszonyok tekintetében 

jelentősen eltér a Belvárosi hőkörzettől. 

A hőtermelő egységek tekintetében a korábbi bővítések eredményeként a rendszer 

meglehetősen összetetté vált. A geotermikus hőkinyerő kutak és betápláló rendszerük 

kivételével a hőtermelő egységek a Tatár utcai fűtőműben találhatók. 

A fentiek alapján a kialakult távhőrendszer különböző hőfoklépcsőjű hőforrásokkal 

rendelkezik, melyek a két különböző nyomású távfűtőkör különböző pontjain csatlakoznak 

a rendszerhez [36]. 
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4.3.1 Hőforrások kapacitása, megoszlása, hőfokviszonya: 

Belváros: 
 „17-25 MW KCE, hőfok maximálisan 90 °C (KCE hőteljesítményének 50%-a, 

turbina terhelésfüggő) 

 0 – 21 MW GM, hőfok maximálisan 90 °C (a motorok hidraulikusan 

átkapcsolhatóak a másik körzetre) 

 58 + 116 MW PTVM, hőfok maximálisan 125 °C (a kazánok üzembevétele 6 MW 

blokkokban égővezérléssel történik) 

 0 – 35 MW GEO, hőfok maximálisan 89 °C (de GEO összesen 50 MW) 

Avas 

 17-25 MW KCE, hőfok maximálisan 90 °C (KCE hőteljesítményének 50%-a, 

turbina terhelésfüggő) 

 0 – 21 MW GM, hőfok maximálisan 90 °C (a motorok hidraulikusan 

átkapcsolhatóak a másik körzetre) 

 58 + 116 MW PTVM, hőfok maximálisan 125 °C (a kazánok üzembevétele 6 MW 

égőkkel részben szabályozott módon történhet) 

 0 – 50 MW GEO, hőfok maximálisan 90 °C (de GEO összesen 50 MW) [36]” 

 

A rendszer hőtermelő berendezésinek teljesítmény szabályozásánál két szempontot 

vesznek figyelembe. Az elsődleges szempont a fogyasztók hőigényének kifogástalan 

ellátása, amellett, hogy a rendszer gazdaságosan üzemeljen. Ez a hőtermelő 

berendezéseknél a kapcsolt energiatermelés elsődleges üzemét jelenti, utána a 

geotermikus hőforrások és a harmadlagos kazánok üzeme következik. Az elsődleges és 

másodlagos üzemeltetők között időszaki megállapodás köthető, ezzel felfüggesztve a 

kapcsolt hőtermelés elsődlegességét. Ilyenkor a megállapodásnak megfelelő kapcsolt 

hőenergia termelhető. 

Mivel a geotermikus forrásból származó hőenergia szállító távvezetéken érkezik az avasi 

hidraulikai állomásra, így azzal a gazdaságosság szempontjából az avasi hőkörzet 

ellátása célszerű. 

A fenti leírás szerint megoldandó az avasi és belvárosi hőkörzetek ellátását biztosító 

különböző hőforrások gazdaságos működése, az ehhez szükséges optimális 

terheléselosztása [36]. 
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4.4 Felső Folyamatirányító Rendszer 

Az FFR folyamatosan gyűjti és feldolgozza a hőellátásban lényeges szerepet játszó 

egységekből származó adatokat (a rendszerek között folyamatos adatcsere történik) és 

az FFR-hez tartozó támogató szoftverek segítségével utasításokat ad az egységek, illetve 

az egységeket üzemeltető kezelők felé. Az egységeknek a kiadott utasításokat, az önálló 

irányítástechnikai rendszerük segítségével végrehajtják, amelyről visszajelzéseket adnak. 

 

Az FFR rendszer a pillanatnyi külső hőmérsékletből és a fenti szabályozási elvek 

figyelembevételével a hőfok menetrend alapján meghatározza az egyes távfűtőkörök 

beállítandó előremenő hőmérsékletét, kiszámítja az adott időjárási viszonyoknak 

megfelelő, az egyes távfűtőköröknél várható számított összes hőteljesítmény igényt 

hőkörzetenként [36]. 

4.5 MIFŰ-MIHŐ-GEO közös üzem működése, üzemállapotok és azok szabályozásai 

A város hőtermelői a következő célokat tűzték ki a távfűtési rendszer megfelelő működése 
érdekében: 

 „Elsődleges cél az Avas és a Belvárosi hőkörzet végponti nyomáskülönbség fix 

értéken tartása, ezzel a fogyasztói igények maximális kiszolgálása. Ez a MIHŐ 

által megadott képlet szerinti előremenő vízhőmérsékletekkel történik. Cél a 

szabályozások üzemmód váltásai, átkapcsolásai ne okozzanak ugrásszerű 

változásokat a rendszeren, hideg vezetékszakaszok (hidegdugó) ne kerüljenek 

bekapcsolásra a szolgáltatásba üzemállapot váltás esetén! 

 Másodlagos cél a gázmotorok (GM) és a kombinált ciklusú fűtőerőmű (KCE) által 

(együtt CHP) kapcsoltan előállított hőenergia mindenkori átvétele az avasi és 

belvárosi távhőrendszer hőigényeinek mértékéig. 

 Harmadlagos cél a GEO által beadható hőenergia átvétele[37]." 

 

A hőkörzetek hőellátására alkalmazott üzemmódokat az FFR a menetrend tervezés során 

a következő napra előzetesen meg kell határozni, menetrend változtatás naponta egyszer 

lehetséges, az időjárás előrejelzés alapú frissítés azonban naponta négyszer frissíti a 

várható üzemállapotokat. 

4.5.1 Az avasi hőkörzet nyári, átmeneti és téli üzemállapotai 

Az avasi hőkörzet nyári üzemállapota május 15-től szeptember 15-ig tart, és a következő 

három üzemi működés választható: 
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A. „Önálló GEO üzem, amíg a GEO üzemében nincs zavar, addig a GEO képes a 

hőigények maradéktalan kielégítésére. Tatár utcán a gáztalanítással betett hő 

elvezetése érdekében a szivattyú állandó minimális térfogatáram keringtetéssel 

üzemel. 

B. Párhuzamos üzem GEO + GM vagy PTVM termelő berendezéssel. 
C. Önálló MIFŰ üzem (pl. GEO üzemzavar, vagy GM üzem esetén) [37]." 

 

A fenti B és C üzemállapot alkalmazása esetén a MIFŰ egy gázmotorjának 50 %-os 

üzeme is képes ellátni az Avas hőigényét, így a GM és a PTVM együttes üzeme 

kizárható. 

Az átmeneti üzemállapot időjárásfüggő, ugyanabban az időszakban tart mint a nyári 

üzemállapot és a geotermikus rendszer által beadható vízhőmérséklettől a parancsolt 

előremenő hőmérséklet nem magasabb: 

A. „Önálló GEO üzem, amíg a GEO üzemében nincs zavar és a hőigény kisebb, mint 

a GEO teljesítménye, valamint a GEO avasi előremenő hőmérsékleténél nem 

magasabb a külső hőmérséklet alapján parancsolt előremenő hőmérséklet az 

avasi hőkörzet felé. 

B. Párhuzamos üzem GEO + CHP és/vagy PTVM termelő berendezéssel. 

C. Önálló MIFŰ üzem, CHP és/vagy PTVM (pl. GEO üzemzavar esetén) [37]." 

 

A téli üzemállapot szintén időjárásfüggő, megközelítőleg október 15-től április 15-ig tart. 

Ebben az időszakban a geotermikus rendszer beadható hőmérséklete alacsonyabb a 

parancsolt előremenő hőmérséklettől: 

 

A. „Önálló GEO üzem, tehát átmeneti üzem alkalmazható amíg a GEO üzemében 

nincs zavar és a hőigény kisebb, mint a GEO teljesítménye, valamint a GEO avasi 

előremenő hőmérsékleténél nem magasabb a külső hőmérséklet alapján 

parancsolt előremenő hőmérséklet az avasi hőkörzet felé. 

B. Párhuzamos üzem GEO + CHP vagy PTVM termelő berendezéssel. 
C. Önálló MIFŰ üzem, Tatár utcai hőtermelés (pl. GEO üzemzavar, vagy GM üzem 

esetén). 

D. Visszafűtés (GEO előfűtés) [37]." 

Az avasi hőkörzetet a következő hőtermelő egységek látják el: 

 A Miskolci Fűtőerőmű CHP és PTVM berendezése. 

 A GEO, valamint a Belvárosból visszatáplált hő (KUALA). 
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Az avasi hőkörzetben fűtési idényben 24 órás előrejelzés alapján órai bontású külső 

hőmérsékleti érték alapján számított a MIHŐ által meghatározott képlet szerint kell a 

hőtermelőknek az előremenő vízhőmérsékletet tartani, a keringtetési holtidőket 

figyelembe véve. Előrejelzés hiányában, illetve korrekcióra a kiépített külső hőmérséklet 

mérések alkalmazhatóak. A hőközpontok kiszolgálásához szükséges víz mennyiségének 

biztosítása egy jellemző hőközpontban mért nyomáskülönbség állandó értéken tartásával 

történik. A végponti nyomáskülönbség a 2 bar értéket semmi esetben sem haladhatja 

meg [37]. 

4.5.2 A belvárosi hőkörzet nyári, átmenti és téli üzemállapotai 

A belváros körzet nyári és átmeneti üzemállapota megegyezik: 

 

A. „Önálló geotermikus üzem, amíg a GEO képes a hőigények kielégítésére és nincs 

CHP üzem. 

B. Soros üzem GEO + CHP és/vagy PTVM hő termelő berendezéssel. 

C. Önálló MIFŰ üzem CHP és/vagy PTVM (pl. GEO üzemzavar, vagy GM üzem 

esetén) [37]." 

 

A belváros téli üzemállapotai: 

A. „Önálló geotermikus üzem már nem lehetséges a magas hőigények miatt. 

B. Soros üzem GEO + CHP és/vagy PTVM hő termelő berendezéssel. 

C. Önálló MIFŰ üzem CHP és/vagy PTVM (pl. GEO üzemzavar, vagy GM üzem 

esetén) [37]." 

 

Az belvárosi hőkörzetet a következő hőtermelő egységek látják el: 

 

 A Miskolci Fűtőerőmű CHP és PTVM berendezése 

 A Belvárosból visszatáplált hő (KUALA)  
 

A belvárosi hőkörzetben is egy külső hőmérsékleti érték alapján számított képlet szerint 

kell a hőtermelőknek az előremenő vízhőmérsékletet tartani. A hőközpontok 

kiszolgálásához szükséges víz mennyiségének biztosítása egy jellemző hőközpontban 

mért nyomáskülönbség állandó értéken tartásával történik. A végponti nyomáskülönbség 

a 2 bar értéket semmi esetben sem haladhatja meg [37]. 
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4.6 Külső cégek felé történő hőkiadás 

A geotermikus rendszerben van lehetőség külső cégek ellátására abban az esetben, ha a 

város hőigénye alacsonyabb a termálkutak teljesítményénél. A hőcserélőket megkerülő 

szabályozó szeleppel felszerelt vezeték segítségével ilyenkor a termálvizet azonnal a 

puffertartályba juttatjuk. A külső cégek jelzik a szükséges előremenő víz hőmérsékletet és 

az automatika a puffertartályban található hőmérsékletmérő segítségével a kívánt értéket 

előállítja a termálvíz és a tartályban található víz keverésével. A rendszer a következő 

külső cégeket látja el [35]. 

4.6.1 Geo-Wendung Kft. 

A 2016-ban megvalósult projekt célja Kistokaj és a térségében található mezőgazdasági 

és ipari terület geotermikus energiával való ellátása. A kistokaji hőközpontban található 

visszasajtolás előtt álló, puffertartályban lévő termálvízből a szükséges hőmennyiséget 

kiadják ami egy DN 450-es vezetéken eljut a Geo-Wendung által kialakított hőközpontba. 

A szükséges előremenő hőmérsékletet itt előállítják és a hőközpontból a primer vezetéken 

keresztül eljut a fogyasztókhoz [38]. 

4.6.2 Agrokultúra Kft. 

Az Agrokultúra Kft. által üzemeltetett fóliasátrak az avasi és a kistokaji hőközpontot 

összekötő távvezeték mellett találhatóak. Az avasi hőcserélőkön átment termálvizet 

hasznosítja ez a rendszer. Az előreláthatólag körülbelül 55 °C-os visszatérő vizet egy 

keringtető szivattyú átnyomja egy 30 m hosszú DN 200-as vezetéken az üvegház 

hőközpontjának számító előre gyártott hidraulikus váltóba, majd onnan egy gyűjtőbe, 

amelyből ellátják hővel a sátrakat [39]. 

4.6.3 Takata Safety System Hungary Kft. 

Az Agrokultúra fóliasátrai közelében lévő Takata hőellátása szintén az avasi hidraulika 

felé tartó vezetékről történik. A rendszerhez 3 vezetékkel kapcsolódik, ezek közül 2 a 

visszatérő vezetékhez, 1 pedig az előremenőhöz. A hőbetáplálás a gyár mindkét 

hőfokszintű rendszeréhez csatlakozik. A megfelelő vízhőfok a geotermikus gerincvezeték 

visszatérő és előremenő vizéből keverés útján kerül előállításra. A szükséges 

vízmennyiséget a frekvenciakonverterrel fordulatszám szabályozott két beemelő szivattyú 

biztosítja a fogyasztó oldali előremenő vízhőfokról vezérelve. 
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5. 2015-ben a MIHŐ Kft. által megtakarított szén-dioxid kibocsátás 

5.1 Kiotói Egyezmény 

A fejlett országok a 90-es évek elején elkötelezték magukat az üvegházhatást okozó 

gázok kibocsátásának csökkentésére. 1992-ben Rio de Janeiroban aláírták az éghajlat-

változási keretegyezményt(UNFCCC), majd 1997-ben Kiotóban annak kiegészítő 

jegyzőkönyvét, amelyet 2012-ben 2020-ig meghosszabbítottak. Az EU tagországok is 

ratifikálták, így jött létre az EUETS rendszer. 

 

 

22. ábra A kiotói jegyzőkönyvet aláíró országok (zöld ratifikálta) [41] 

 

Ezen dokumentumban az aláíró országok vállalták, hogy meghatározott százalékos 

arányban csökkentik az általuk kibocsátott üvegházhatást okozó gázok mennyiségét, 

annak érdekében, hogy a globális felmelegedést visszaszorítsák. A bázis évnek 1990-et 

jelölték ki.  

A jegyzőkönyvben szerepelnek azon anyagok, melyek felelősek az üvegházhatásért: 

szén-dioxid (CO2); metán (CH4); dinitrogén-oxid (N2O); hidro-fluor-karbonok (HFC); 

perfluor-karbonok (PFC); és kén-hexafluorid (SF6). Ezek mennyiségét egységesen szén-

dioxid ekvivalensben fejezik ki, melyet „kibocsátási egységnek” hívnak. 

Az egyezményt aláíró országoknak megvan a számszerűsített célja, melyet több módon 

lehet elérni. Ennek érdekében három innovatív működési mechanizmust hoztak létre: a 

közös kivitelezést, tiszta fejlesztési mechanizmust és a kvóta kereskedelmet. Ezeket azért 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_%C3%A9ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_keretegyezm%C3%A9nye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_ENSZ_%C3%A9ghajlat-v%C3%A1ltoz%C3%A1si_keretegyezm%C3%A9nye
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alkották, hogy segítsenek a résztvevő államoknak elérni saját vállalásaikat, valamint hogy 

pénzben mérhető értéket adjanak a környezetszennyezésnek. 

1. Közös kivitelezésű projektek: Az országok kvótát nyerhetnek zöld területek 

létesítésével, bővítésével, vagy közös, energia hatékonyságot növelő projektek 

megvalósításával. Az így nyert kvóták, vagyis kibocsátást csökkentő egységek 

szabadon felhasználhatóak, lehet velük kereskedni vagy hozzáadódnak az adott 

ország kvóta mennyiségéhez. 

2. Tiszta fejlesztési mechanizmus: A tiszta fejlesztési mechanizmus keretén belül 

olyan országok területén, amelyek nem vesznek részt a szerződében vagy nem 

vállaltak kötelezettséget van lehetőség projekt kivitelezésére, amely csökkenti az 

ottani üvegházhatást okozó gázok kibocsátását és ezt hivatalosan elismert 

kibocsátás csökkentésként jóváírják a résztvevő országnak. 

3. Kvóta kereskedelem: A szén-dioxid kvótákkal az országok tudnak kereskedni, 

abban az esetben, ha egy ország nem tudja a kötelezettségét teljesíteni,akkor a 

többletszennyezést pótlólagos kvótákkal kell lefednie, ha pedig tudja és marad 

kvótája,azt eladhatja [42]. 

Magyarország, mint résztvevő ország térítésmentesen szétosztotta a kvótákat olyan 

vállalatoknak, akik az EUETS hatálya alá tartoznak (20 MWth bemenő hőteljesítmény 

fölött). A MIHŐ Kft. is a Diósgyőri kazánházával az EUETS hatálya alá tartozik, így részt 

vesz a kiotói egyezmény vállalásainak teljesítésében.  

5.2 A MIHŐ Kft. geotermikus energia általi CO2 megtakarítása: 

Ahogy korábban a 2.2-es pontban említettem a geotermikus energia megújuló 

energiaforrás, továbbá használata nem bocsát ki üvegházhatást okozó káros gázokat. 

Ezen környezetkímélő értékét lehet számszerűsíteni, egészen pontosan meg lehet 

határozni a fosszilis energiahordozókhoz képest, hogy mennyivel kevesebb szén-dioxid 

ekvivalensnek megfelelő káros gázt bocsájtunk ki. 

Feladatom a MIHŐ Kft. által a 2015-ös évben a geotermikus energia használatával 

kiváltott szén-dioxid kibocsátás kiszámolása volt. Hónapra lebontva megkaptam a MIHŐ 

Kft. által a fogyasztóknak kiadott hőenergia mennyiségét. Ezen értékeket hasonlítottam 

össze, a MIHŐ Kft. fosszilis alapú technológiájával (földgáz tüzelés).  

A MIHŐ Kft. a diósgyőri kazánházában csak jogerős határozat birtokában végezhet 

üvegházhatású gáz kibocsátásával járó tevékenységet a megadott feltételek mellett. Ezt 

az engedélyt a vállalat megkapta (engedélyazonosító: UHG5379-1). Tehát a 

létesítményben folytatható ilyen jellegű tevékenység. 
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8. táblázat Létesítményben folytatható tevékenység 

A tevékenység megnevezése: 
Tüzelőberendezések 20 MWth-ot 

meghaladó bemenő hőteljesítménnyel 
lakossági célra 

A tevékenység azonosítója: I. 

A létesítmény bemenő hőteljesítménye: 44,7 MWth 

Tüzelőanyag azonosítója és megnevezése: 31 földgáz 

CO2-kibocsátás meghatározására 

jóváhagyott megközelítés 

Számítás (felhasznált mennyiségen 

alapuló) 

 

 

A számoláshoz szükséges kibocsátási adatokat a 601/2012/EU rendelet szerint besorolt 

adatmeghatározási szintekből és az UHG5379-1 engedély alapján határozta meg a 

vállalat. 

9. táblázat Jóváhagyott meghatározási szintek és módszerek 

A fosszilis tüzelőanyag fajtája: földgáz 

Kibocsátási adatok Adatmeghatározási 
szint értéke 

Fűtőérték meghatározása 3 beszállítói adatszolgáltatás 

Kibocsátási tényező meghatározása 3 601/2012/EU rendelet 32-
35. cikkek alapján 

Oxidációs tényező meghatározása 1 601/2012/EU rendelet II. 
melléklet 2.3. alapján 

Konverziós tényező - 3,664 (UHG5379-1 
határozat alapján) 
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5.3 A számítás lépései 

A. Geotermikus energiával ekvivalens földgáz mennyiség 

Első lépésként a hálózatba betáplált hőenergia mennyiségből (GJ) ki kell számolni, hogy 

mennyi földgázra lenne szükség ugyanekkora hőenergia előállításához. Ehhez szükség 

van a földgáz beszállító által megadott nettó fűtőértékre (MJ/m3). A gázkazán hatásfokát 

figyelembe kell venni számítás során, értéke 0,89. 

𝑓𝑓ö𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙á𝑧𝑧 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑙𝑙 (𝑚𝑚3) =  
𝑘𝑘𝑚𝑚𝑘𝑘𝑙𝑙𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑔𝑔𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑔𝑔𝑙𝑙𝑚𝑚𝑘𝑘 (𝐺𝐺𝐺𝐺) × 1000

ℎ𝑘𝑘𝑘𝑘á𝑚𝑚𝑓𝑓𝑘𝑘𝑘𝑘 × 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘ó 𝑓𝑓ű𝑘𝑘őé𝑔𝑔𝑘𝑘é𝑘𝑘 �𝑀𝑀𝐺𝐺
𝑚𝑚3�

 

 

10. táblázat Geotermikus energiával ekvivalens földgáz mennyiség 

Hónap 

Kiadott geotermikus 
energia Nettó fűtőérték Földgáz 

mennyiség 

GJ MJ/m3 m3 

Január 92256 33,89 3058672,97 

Február 86912 33,74 2894307,43 

Március 97087 33,98 3210315,39 

Április 65451 34,61 2124832,40 

Május 25649 34,33 839472,80 

Június 19760 34,97 634894,11 

Július 18645 34,32 610414,87 

Augusztus 17139 34,23 562585,55 

Szeptember 21672 34,99 695929,17 

Október 87459 34,53 2845648,55 

November 96211 34,50 3133356,24 

December 105788 34,63 3432180,69 

Összes 734029  24042610,16 
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B. Összes karbon tartalom meghatározása 

A beszállító földgáz specifikációja tartalmazza a földgáz fajlagos karbon tartalmát (kg/m3), 

melyet megszorozva az előző pontban kiszámolt földgáz mennyiségével megkapjuk az 

összes karbon tartalmat. 

ö𝑚𝑚𝑚𝑚𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘.  (𝑚𝑚3) = 𝑓𝑓ö𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙á𝑧𝑧 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚é𝑙𝑙 (𝑚𝑚3) × 𝑓𝑓ö𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙á𝑧𝑧 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘.  �
𝑘𝑘𝑙𝑙
𝑚𝑚3� 

 

11. táblázat Összes karbon tartalom meghatározása 

Földgáz mennyiség Földgáz karbon tartalom Összes karbon tartalom 

m3 kg/m3 kg 

3058672,97 0,5328 1629599,79 

2894307,43 0,5300 1534011,88 

3210315,39 0,5350 1717647,14 

2124832,40 0,5421 1151829,15 

839472,80 0,5530 464236,85 

634894,11 0,5401 343261,85 

610414,87 0,5493 335306,99 

562585,55 0,5496 309202,64 

695929,17 0,5371 373783,56 

2845648,55 0,5333 1517584,37 

3133356,24 0,5295 1659112,13 

3432180,69 0,5298 1818369,33 

24042610,16 Összes 12853945,68 
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C. Összes szén-dioxid meghatározása 

Az összes karbon tartalmat megszorozva a konverziós (3,664 t CO2/t C), valamint az 

oxidációs tényezővel megkapjuk az összes megtakarított szén-dioxid mennyiségét. 

𝐶𝐶𝐶𝐶2 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑔𝑔𝑚𝑚𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚ó𝑚𝑚 (𝑘𝑘) =
ö𝑚𝑚𝑚𝑚𝑧𝑧𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑔𝑔𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑘𝑘𝑚𝑚 (𝑘𝑘𝑙𝑙) × 𝐾𝐾𝑘𝑘𝑚𝑚𝐾𝐾. 𝑘𝑘é𝑚𝑚𝑚𝑚. �𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶2

𝑘𝑘
 𝐶𝐶� × 𝐶𝐶𝑂𝑂𝑚𝑚𝑙𝑙. 𝑘𝑘é𝑚𝑚𝑚𝑚.

1000
 

 

12. táblázat Összes szén-dioxid meghatározása 

Összes karbon tartalom Konverziós 
tényező 

Oxidációs 
tényező CO2 (korrekciós) 

kg t CO2/t C  tonna 

1629599,79 3,664 1 5970,85 

1534011,88 3,664 1 5620,62 

1717647,14 3,664 1 6293,46 

1151829,15 3,664 1 4220,30 

464236,85 3,664 1 1700,96 

343261,85 3,664 1 12457,71 

335306,99 3,664 1 1228,56 

309202,64 3,664 1 1132,92 

373783,56 3,664 1 1369,54 

1517584,37 3,664 1 5560,43 

1659112,13 3,664 1 6078,99 

1818369,33 3,664 1 6662,51 

12853945,68 Összes 47096,86 
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5.5 Eredmény 

A számításom főbb értékei a következőek: 

 Összes kiadott geotermikus energia: 734029 GJ 

 A kiadott energiával ekvivalens földgázmennyiség: 24 millió m3 

 CO2 megtakarítás: 47097 t 

A geotermikus energia meghatározó szerepét a távhőszolgáltatásban jól reprezentálják a 

számításom eredményei. 

A 2015-ben a MIHŐ Kft. által felhasznált geotermikus energia részaránya a 11. ábrán 

látható, közel 53 %-át teszi ki a teljes hőfelhasználásnak. Ez az érték 734029 GJ, ami az 

egyik legnagyobb az országban.  

Az energia geotermikus forrásból történő előállításával óriási mennyiségű, 24 millió m3 

földgázt takarít meg a vállalat. Ez azért fontos, mert a távfűtés nagymértékben függ a 

földgáztól, így annak beszerzésével kapcsolatos bizonytalanságok veszélyeztetik a 

felhasználók folyamatos és probléma nélküli ellátását. A geotermikus energiával, ennek a 

függésnek a csökkentése érhető el. A geotermikus távfűtési rendszer üzemeltetési 

költségei is jóval alacsonyabbak, mint például egy földgáztüzelésű kazánházé, ami 

további költség csökkenést von magával. 

A másik fontos szempont az, hogy a geotermikus energia használatával kiváltott földgázt 

nem égetjük el, így az üvegházhatást okozó gázok nem jutnak az atmoszférába. Ezeknek 

a gázoknak a szén-dioxiddal ekvivalens értékét határoztam meg. Az eredmény 47 ezer 

tonna szén-dioxid megtakarítás lett, ezt szabad felhasználású kvótákban megkapja a 

vállalat és akár kereskedhet is vele. 
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6. Összefoglalás 

A szakdolgozatom készítése során részletes ismereteket szereztem a geotermikus 

energiáról. Tanulmányoztam ennek az energiaforrásnak az előnyeit és hátrányait. Ennek 

tudatában, úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelmet érdemel ez a megújuló 

energiaforrás. Számos, rendkívül pozitív tulajdonsága van. Szinte kimeríthetetlen 

készlettel rendelkezik, környezetbarát, mindenhol jelen van és még a többi megújuló 

energiától is megbízhatóbb. 

A geotermikus energia előnyeinek és Magyarország kiváló geotermikus adottságainak 

ismeretében a miskolci geotermikus projekthez hasonlóan más városokban is meg 

lehetne valósítani ilyen jellegű rendszereket. A MIHŐ Kft. kiválóan reprezentálja a 

geotermikus energia távfűtésében való alkalmazásának előnyeit.  

A környezetünk védelme érdekében nagyon fontos, hogy a légszennyezést ne növeljék a 

fűtés során kibocsátott gázok, erre a legalkalmasabb energiaforrás a geotermikus 

energia. A számításaim során kapott érték is alátámasztja azt, hogy egy Miskolc 

nagyságú város hőellátásának több mint 50%-át is biztosító geotermikus energiaforrás 

óriási mennyiségű, 47 ezer tonna szén-dioxid megtakarítással jár. 

Az ország földgázigénye nagymértékben csökkenne, ha szélesebb körbe el tudna terjedni 

ez a típusú energiafelhasználás. Azért van nagy jelentősége, mert így energia ellátásunk 

nem függene más országoktól és a változó energiaáraktól.  

Magyarország az Európai Unió tagállamaként ratifikálta a Kiotói Egyezményt, melyben 

vállalta, hogy csökkenti az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását. Ehhez járult hozzá a 

miskolci projekt is. 
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7. Summary 

In the course of writing my thesis, I gained an inside view of geothermal energy. I studied 

the advantages and disadvantages of this type of energy source. Being aware of these 

facts, I believe that this renewable energy source deserves much more attention. It has 

got many positive qualities. Its supply is almost inexhaustible and environment-friendly; it 

can be found everywhere, in addition, it is more reliable than the other renewable energy 

sources. 

Being familiar with the advantages of the geothermal energy and the excellent geothermal 

conditions of Hungary, such systems as in the geothermal project of Miskolc could be 

established in other cities as well. The MIHŐ Ltd. provides an outstanding example of 

using the geothermal energy in district heating. 

The country’s demand for natural gas would decrease, if the consumption of geothermal 

energy became widespread. It would be of importance, because in this way, our energy 

supply was independent of other countries and the floating prices. 

Hungary as a member of the European Union has ratified the Kyoto Protocol in which it 

shouldered the responsibility for reducing the greenhouse-gas emission. The project of 

Miskolc has also contributed to this agreement. 
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