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Absztrakt: A cikkben a kockázatokat a geotermikus beruházások korábban meghatározott 

megvalósítási szakaszainak megfelelő sorrendben, gyakorlatilag a projektben való várható 

megjelenésük szerint, időrendben soroltuk fel. Mind a kutatási és a tervezési, mind a megva-

lósítási és az üzemeltetési szakasznak megvannak az adott fázisra jellemző kockázatai, ame-

lyek jelentősen befolyásolják az egész projekt kimenetelét. 
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1. BEVEZETÉS 

Egy geotermikus projekt tervezésekor sokféle, különböző tudományterület ismeret-

anyagát használják fel. Ebben a folyamatban egy-egy döntés megalapozásához geo-

lógiai, műszaki, gazdasági információkra van szükség egy időben.  

 

Ilyen geológiai, műszaki információk például: 

– az áram- és hőtermelés fogyasztói potenciáljának mértéke; 

– a lelőhely geológiai, geotermikus paraméterei. 

 

A gazdasági, pénzügyi adatok közül szükséges kiemelni azokat az információkat, 

melyek a geotermikus beruházások finanszírozásához tartoznak: 

– a geotermikus energiatermelés felszín feletti létesítményeinek költségei; 

– a kutató fúrások, a termelő, visszasajtoló kút fúrásának költségei. 

 

A gazdasági adatok között vesszük figyelembe a különböző politikai, jogi, közigaz-

gatási feltételeket, illetve azt, hogy ezek hogyan befolyásolják egy projekt megvaló-

síthatóságát, milyen hatással vannak a befektetők döntéseire. 

Egy geotermikus beruházást sok bizonytalanság övez, mind a kutatási és terve-

zési, mind a megvalósítási és az üzemeltetési időszakban is. Mindegyik szakasznak 

megvannak az adott fázisra jellemző kockázatai, amelyek jelentősen befolyásolják 

az egész projekt kimenetelét. A beruházás szakaszaiban felmerülő kockázatok két fő 

csoportba oszthatóak, geológiai és gazdasági kockázatok. Az üzemeltetés során cél-

szerű a gazdasági kockázatok mellett értelmezni a műszaki kockázatok és a vis maior 

kockázatok fogalmát is. A továbbiakban tehát röviden értelmezzük a geotermikus 
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beruházásokkal kapcsolatosan felmerülő különböző típusú kockázatokat. Hangsú-

lyozni kívánjuk, hogy a geológiai kockázat egyúttal gazdasági kockázat is. Mégis, a 

gazdasági rendszertől független, a természet „generálta” kockázatokat célszerű, sőt 

szükségszerű önálló, geológiai kockázatként kiemelni. 
 

1.  táblázat 

Geotermikus beruházások szakaszaiban felmerülő kockázatok 

Geotermikus beru-

házások szakaszai 
Fennálló kockázatok típusai Geotermikus beruházások kockázatai 

Kutatási szakasz 

Geológiai kockázatok 

Rezervoár hőmérséklete és a folyadékok hő-

mérséklete; Geotermikus rezervoár áteresz-

tőképessége; Geotermikus folyadék gáztart-

alma, gázösszetétele; Geotermikus folyadék 

sav-, sótartalma; Visszasajtolási kockázat; 

Projektterület ellenőrzési/tulajdonjogának 

hiánya. 

Gazdasági kockázatok 

Infláció; Hitelkamatláb-kockázat; Árfo-

lyamkockázat; Energiapiaci kockázatok; 

Szabályozási adminisztrációs kockázat. 

Tervezési szakasz Ebben a szakaszban nincsenek sem geológiai, sem gazdasági kockázatok 

Megvalósítási sza-

kasz 

Geológiai kockázatok 

Rezervoár hőmérséklete és a folyadékok hő-

mérséklete csökken; Geotermikus rezervoár 

áteresztőképessége csökken; Geotermikus 

folyadék gáz-, sav-, sótartalma megnő, a 

gázösszetétele megváltozik; A termelő, 

visszasajtoló kút teljesítményének csökke-

nése. 

Gazdasági kockázatok 

Felhasználói szándéknyilatkozat hiánya a 

megtermelt energia megvásárlásáról; Terve-

zett beruházási költségek túllépése; Fővál-

lalkozói szerződés kockázata; Vissza nem 

térítendő támogatások hiánya (állami támo-

gatás, pályázati pénzek); Beszállítói szerző-

dések: árváltozás, késedelmes teljesítés/szál-

lítás; Késedelmes projektbefejezés. 

Működési szakasz 

Geológiai kockázatok 

A próbaüzem kockázatainak megfelelő geo-

lógiai kockázatok léphetnek fel; Lásd: Meg-

valósítási szakasz geológiai kockázatai. 

Gazdasági kockázatok 

A működési költségek jelentősen megnő-

nek; Működés alatt lecsökken az árbevétel; 

A kormányzati döntések, melyek megvál-

toztatják az engedélyek, jóváhagyások meg-

szerzésének követelményeit; Környezetvé-

delmi problémák merülnek fel, melyek bün-

tetés megfizetéséhez, az erőmű bezárásához 

vezethetnek.  

Műszaki kockázatok 

Az erőmű egyes egységei, eszközei meghi-

básodnak, tönkre mennek; Nem kielégítő 

teljesítményszint az építkezés befejezése 

után. 

Vis maior kockázatok 
Katasztrófák: tűz, robbanás stb. bekövetke-

zésének lehetőségei. 
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Geológiai kockázatok alatt azokat a kockázatokat értjük, amelyek fizikailag kapcso-

lódnak a rezervoár meglétéhez, elhelyezkedéséhez, méretéhez, a rezervoárból ki-

nyerhető termálvíz fizikai, kémiai jellemzőivel függnek össze. 

Gazdasági kockázat alatt azokat a kockázatokat értjük, melyek a geotermikus 

projekt finanszírozásához kapcsolható kockázatok, és amelyek a megvalósítás költ-

ségeit befolyásolják. 

Műszaki kockázatok alatt a beruházás megvalósítása során a műszaki berendezé-

sek, hálózatok, eszközök nem várt idő előtti tönkremenetelével, teljesítményük csök-

kenésével kapcsolatos jelenségeket értjük. 

Vis maior kockázatként értelmezzük azokat a jelenségeket, amelyek emberi erő-

vel elháríthatatlanok, megakadályozhatatlanok. Bekövetkezésük után az adott jogvi-

szony vagy kötelezettség már tovább nem áll fenn, vagy a felelősség alóli mentesülés 

az eredménye. 

Az 1. táblázatban összefoglaltuk azokat a kockázatokat, melyek egy geotermikus 

beruházás során annak egyes szakaszaiban felmerülhetnek. 

A továbbiakban, a táblázatban felsorolt, a beruházások megvalósítása során fel-

merülő, lehetséges kockázatokat és a kockázatok kezelésére alkalmazható módsze-

reket E. R. YESCOMBE [10] könyve, illetve a RÖDL & PARTNER [8] és a COMBS [3] 

által készített tanulmányok, valamint HALÁSZNÉ et al. [4] által készített kutatási je-

lentés felhasználásával állítottuk össze. A kockázatok kezelésére szolgáló lehetséges 

megoldásokat az egyes kockázatok után közvetlenül megadjuk. 

 

2. KUTATÁSI SZAKASZ KOCKÁZATAI 

A geológiai kockázatokat a RÖDL & PARTNER [8] és HALÁSZNÉ et al. [4] alapján 

állítottuk össze. 

 

2.1. Geológiai kockázatok 

A geotermikus rezervoár hőmérséklete és a geotermikus folyadékok hőtartalma  

A geotermikus kút egyik legfontosabb jellemzője a kútban található folyadék hőmér-

séklete. A hőmérséklet határozza meg azt, hogy az adott rezervoárban lévő termál-

vizet milyen módon lehet hasznosítani. A hasznosításról pedig csak akkor lehet dön-

teni, amikor a próbafúrások tényleges eredményei már rendelkezésre állnak. A geo-

termikus hőtermelés mély kutaknál abban az esetben lehet nyereséges, amikor a hő-

mérséklet legalább 70 °C, és a termelékenység legalább 100 m3/óra. Áramtermelés 

minimum 120 °C hőmérsékletű víz felhasználásával lehetséges. 

Geotermikus rezervoár áteresztőképessége  

Az áteresztőképesség a porózus anyagnak az a tulajdonsága, hogy a folyadék milyen 

hozammal képes a geotermikus rezervoáron áthaladni. A geotermikus rezervoárnak 

megfelelő összefüggő áteresztőképességgel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a víz által 

a hő kivonása a kőzetből hatékonyan megtörténjen. Annak érdekében, hogy jelentős 

vízhozamot lehessen elérni, egyedi geotermikus kutak esetén az elvárás az, hogy 
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minél nagyobb legyen az áteresztőképesség a rezervoárban. Azonban figyelemre 

méltó kihívás adott rezervoár területén megtalálni a legáteresztőképesebb zónát, hi-

szen a kutatási területen különböző pontokon megfúrt kutak hozama különböző le-

het. Egy geotermikus rendszeren belül a felszín alatti áteresztőképesség előre jelez-

hető a geológiai adatok tanulmányozása révén, geofizikai mérések felhasználásával, 

illetve a különböző szeizmikus módszerek alkalmazásával. Ezeknek a módszereknek 

az eredményeként előálló adatok nagyon hasznosak lehetnek a legnagyobb áteresz-

tőképességű zóna meghatározásához, a kutató fúrások megkezdése előtt. 

Geotermikus folyadékok gáztartalma, gázösszetétele  

Magas hőmérsékletű rezervoárok esetén a geotermikus folyadékok ún. nem konden-

zálható gáz, elsősorban szén-dioxid és 5% körüli kén-hidrogénekből áll. Ez a gáz-

mennyiség ritkán halálos és sosem tűzveszélyes. A gőz/folyadék gáztartalma idővel 

változhat, a rezervoárban zajló folyamatok hatására, illetve a geotermikus folyadék 

kitermelésével, visszasajtolásával. 

A magas gáztartalom geotermikus folyadékok esetében az alábbi három ok miatt 

nemkívánatosak: 

– Gyakran nagymértékű ásványi anyaglerakódás a kísérőjelensége. 

– Ez a jelenség fokozott terhelést jelent az erőművi berendezésekre, ezért cél-

szerű a gázt elkülöníteni. 

– Az ártalmatlanítás környezeti problémákat vet fel. 

Az erőmű felszíni elemeinek kezelése függ a gázösszetételtől. A H2S nagymér-

tékű korróziós hatással bíró gáz, mely jelentősen befolyásolja a felépítményhez fel-

használt anyagok kiválasztását. A CO2 tartalom a rendszer felszíni részeiben jelenik 

meg karbonátkicsapódás formájában; csökkenti az áteresztőképességet és károsítja 

a csővezetéket. 

Geotermikus folyadékok sav- és sótartalma  

A geotermikus rendszerekben megjelenő sav komoly problémákat okoz a geotermi-

kus erőművek fejlesztésénél, működtetésénél. A savas korrózió súlyos károsodást 

okozhat a kút bélelésében, a felszíni csővezetékrendszerben. A savasság előfordulá-

sát előre lehet jelezni a felszíni termáljelenségek geokémiai vizsgálatával. A mé-

lyebb rétegekben fellelhető vizek sótartalma erősen változó; függ a vizek földalatti 

megőrzésének az idejétől, a vándorlási útvonalaktól, a hőmérsékleti-nyomási körül-

ményektől és főként a környező kőzetektől. A sótartalom közvetetten olyan összete-

vőket tartalmaz, mint például a klór, magnézium, ammónium és nitrátok. Ezek lé-

nyegesen befolyásolják a vizek korróziós hatását, mely fontos tényező a megfelelő 

építési anyagok kiválasztásánál. 

Geotermikus folyadékok visszasajtolása  

Egy új geotermikus rendszer megvalósításakor a lehűlt termálvizet visszasajtolják a 

földfelszín alá. A legtöbb geotermikus projekt esetében a visszasajtolás a következő 

okok miatt szükséges, ezért a visszasajtolás elmaradása kockázatként értelmezendő. 
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– Nagy mennyiségű termálvíz állandó (visszasajtolás nélküli) kitermelése (ösz-

szevetve a balneológiai célú kitermeléssel, melyhez jóval kisebb mennyiség 

szükséges) a tározó nyomásának csökkenését eredményezi, ezáltal veszélyez-

teti a tározó működését. 

– Gyakran az elhasznált termálvíz elhelyezése a felszíni vizek vagy sekély ta-

lajvizek hő- és kémiai szennyezését okozza. A lehűlt víz hőmérséklete általá-

ban magasabb, mint a természetes felszíni vizeké. A folyadék esetleges só- és 

savtartalma a természetes vizek élővilágára jelent veszélyt. 

– Az új geotermikus üzemek létesítése visszasajtolás nélkül nem valósítható meg. 

 

A magyar szabályozás szerint kötelező a visszasajtolás, ha ezt nem tartják be, akkor 

ennek jelentős összegű díja van mind a vízkitermelésnek (vízkészlet-hozzájárulás), 

mind a lehűlt víz felszíni vizekbe történő visszajuttatásának (pl. szennyvíz elhelye-

zési bírság). 

Ebben a szakaszban a geológiai kockázatok a geotermikus folyadék minőségével 

függnek össze. Így az előbbiekben felsorolt kockázatokra a megfelelő kockázatke-

zelési válaszokat együtt adjuk meg. Attól függően, hogy a geotermikus folyadékot 

közvetlenül vagy közvetetten hasznosítjuk, az energiatermelésben és a hőellátásban 

a vízminőségre vonatkozó követelmények, valamint a vízkezelési feladatok eltérőek. 

A vízkezelési feladatokat befolyásolja az is, hogy a víz visszatáplálása a felhasználás 

után visszasajtolással a felszín alatti rétegbe, vagy vízelvezetéssel az élővízfolyásba 

történik. Mivel a termálvíz energetikai hasznosítása csak visszasajtolással lehetsé-

ges, az élővízfolyásba történő elvezetés feltételeivel a cikkben nem foglalkozunk.  

A hasznosításra kerülő hévíz kémiai összetételétől, az elővizsgálatok ismeretében a 

felhasználás módjától, az energetikai rendszerekben alkalmazott anyagoktól függően 

a következő vízkezelési feladatok válhatnak szükségessé: 

– vas- és mangántartalom csökkentése, 

– pH-beállítás, 

– oxigénmentesítés, 

– vízstabilizálás,  

– lágyítás, 

– visszasajtolás előtt vegyszeradagolás, szűrés, fertőtlenítés. 

 

A cél, hogy a visszasajtolásra kerülő hévíz minősége lehetőleg közel azonos legyen 

a fogadó rétegben lévő víz minőségével. A termálvíz energetikai hasznosítása során 

érintkezhet a megszokottnak tekinthető szénacél és a réz mellett öntöttvassal, alumí-

niummal, műanyagokkal, illetve a fémek különböző ötvözeteivel. Ennek során azok-

kal reakcióba léphet. Míg fémeket elsősorban a korrózió és a vízkőképződés ellen 

kell védeni, addig a műanyagoknál, műanyag csöveknél a műanyag oxigénáteresztő 

képességére kell figyelmet fordítani. Műanyag csövek alkalmazásakor csak olyan 

csöveket célszerű használni, amelyeknek oxigénáteresztő képessége minimális.  

A geológiai kockázatok kezelésére alkalmazható módszerekről általánosságban az 

elmondható, hogy az „ideális” kulcsjellemzők a geotermikus folyadékkal kapcsolat-

ban az alábbiak: 
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– magas hőmérséklet és jó áteresztőképesség, kombinálva a megfelelő nagyságú 

nyomással, 

– ahol a rezervoárban található geotermikus folyadék nem savas, és nem okozza 

nagyobb mennyiségű ásványi anyag kicsapódását. 

A projektterület ellenőrzési/tulajdoni jogának hiánya  

A geotermikus projekt megkezdésekor kiemelt fontossága van a földterület használat 

jogcímének. Ez a jogcím lehet bérlet, tulajdon vagy koncesszió. A három lehetőség 

közül az ingatlan vagy földterület megvásárlása a megoldás, mert egy megfúrt ter-

melőkút akár 50 évig is használható. Hosszú távon tehát egy geotermikus projekt 

akkor üzemeltethető biztonságosan, ha a földterület, ahol a beruházás megvalósul, a 

beruházó(k) tulajdonában van. 

 

2.2. Gazdasági kockázatok  

Ebben a szakaszban elsősorban makrogazdasági kockázatok figyelembevétele törté-

nik. Ezek a „külföldi” befektetők, beruházók által viselt olyan kockázatok, amely a 

célország makrogazdasági stabilitásának a hiányából származnak. A befektetések jö-

vedelmezősége összefügg a nemzetgazdasági folyamatok alakulásával. Ha a makro-

gazdasági folyamatokban kedvezőtlen előjelű változások következnek be, például 

csökkenő ütemű gazdasági növekedés, vagy romlanak a külső és belső egyensúlyi 

pozíciók, akkor a befektetők, beruházók ezektől a kedvezőtlen hatású folyamatoktól 

nem tudják függetleníteni magukat. Ezt még akkor sem tudják megtenni, ha a mak-

rogazdasági kockázatok nem közvetlenül a projektre vannak hatással, hanem inkább 

annak környezetére. 

A fentiek alapján áttekintjük a főbb makrogazdasági kockázatokat, amelyeket E. 

R. YESCOMBE [10] alapján állítottuk össze. 

 

Infláció 

Az egyes beruházásoknál néha kockázatot jelent az infláció, de előfordul, hogy néha 

nyereséget hozó lehetőség. A projektköltségek alakulására lehet negatív hatása, azok 

esetleges túllépése miatt. A projektköltségek nagyobbik része előre meghatározott 

fixáras díjak, amelyek a kivitelezés alatt változatlanok maradnak. Ami változhat a 

megvalósítás idején, azok elsősorban a bérköltségek, és olyan beszerzések, szolgál-

tatások árai, melyek semmilyen szerződésben nem voltak előre rögzítve. Ha a meg-

valósult beruházás működése alatt kell az inflációval, mint kockázattal számolni, ak-

kor annak elsősorban a befektetések megtérülésére van hatása.  

Ez kivédhető azzal, ha a befektető a hosszú távú üzemeltetési szerződését úgy 

köti, hogy a bevételek egy előre meghatározott díjszabás szerint változnak, melyek-

nek része a várható éves inflációval történő indexálás. Az üzleti tervben kell tervezni 

a működési költségek és a bevételek infláció miatti növekedését. 
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Hitelkamatláb-kockázat  

Ha a beruházás finanszírozása fix kamatozású külső források bevonásával történik 

(kötvénykibocsátás, hitelfelvétel), akkor ezzel a kockázattal nem kell számolni. 

Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a hitelezők hosszú távra nem nyújtanak hitelt 

fix kamatláb mellett, mert az ráfizetéses lenne számukra. A projekt finanszírozására 

folyósított hitelek kamatát gyakran valamelyik bankközi piac kamatainak alakulásá-

hoz kötik. A hitelek kamatlábát úgy állapítják meg, hogy a BUBOR, LIBOR kamatra 

tesznek egy ún. felárat, amelyen a hitelt kihelyezik. A hitelszerződésben pedig rög-

zítik, hogy negyedévente, félévente változtatható a kamatok nagysága a mindenkori 

BUBOR, LIBOR szerint. Ha a kivitelezésre adott hitelek nem fix kamatozásúak, és 

a kamatköltségek a tervezettől eltérően nagyobb mértékben nőnek, akkor az építési 

költségek túllépéséről van szó, mert a kivitelezés alatt fizetett hitelkamatok beleszá-

mítanak a beruházás megvalósítási költségeibe. Ugyanez a helyzet a projekt működ-

tetése során is, hiszen a kamatköltségek növekedésével csökken a beruházás nettó 

pénzáramlása, romlik a befektetés megtérülése.  

A hitelkamatláb növekedésének kockázatát kivédeni nem lehet. Az üzleti tervben 

a hitel fennállásának idejére kamatnövekedéssel számolni kell. 

Árfolyamkockázat  

Mind a kivitelezés, mind az üzemeltetési idő alatt számolni kell az árfolyamkocká-

zattal, ha a hazai devizán kívül más külföldi devizában is finanszírozzák a projektet. 

Abban az esetben nőnek a költségek, ha a hazai deviza meggyengül a külföldi devi-

zához képest, ekkor megint csak a beruházási költségek túllépéséről van szó, ami 

maga után vonja azt a tényt, hogy csökken a befektetés megtérülése is. 

Az árfolyamváltozásból adódó költségnövekedés kockázatát úgy lehet kikerülni, 

vagy csökkenteni, hogy a külföldi devizában történő beszállítói és hitelszerződések 

megkötését minimálisra csökkentik. Törekedni kell arra, hogy mind a megvalósítás 

során, mind az üzemeltetés során helyi devizában történjen a tevékenység finanszí-

rozása. 

Szabályozási, adminisztrációs kockázat  

A hazai jogi szabályozási környezet gyakori változásai hatással lehetnek a befekte-

tők üzleti tevékenységére, az elérhető adózás előtti eredményre, a beruházás megva-

lósíthatóságára, annak idejére, költségeire. A környezetvédelmi, műszaki, technoló-

giai, önkormányzati, finanszírozási, közbeszerzési előírások kedvezőtlen változásai 

hátrányosan érinthetik a beruházás megvalósítását. 

Az állami szabályozás változásából eredő kockázatokat előre jelezni nem lehet, 

így a kockázatkezelés lehetséges módját sem lehet előre meghatározni. A beruházási, 

későbbiekben a működési költségekre gyakorolt hatását sem lehet kiszámolni. Azon-

ban a jogszabályi változásokból eredő költségnövekedést elsősorban a beruházónak 

kell finanszíroznia, még abban az esetben is, ha fővállalkozói szerződés keretében 

történik a beruházás kivitelezése. Azt már a beruházónak kell eldöntenie, hogy a 

végfelhasználókra továbbterheli-e a költségnövekedést vagy nem. 
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Energiapiaci kockázatok  

A geotermikus energiával történő elektromos áram előállítása és hőtermelő beruhá-

zások az energiapiacon, mint energiaszolgáltatás jelennek meg. Ennek a piacnak a 

jelenlegi szabályozása és annak változásai (gázárszabályozás, átvételi árak változása 

stb.) a befektetők számára jelentős, előre nem látható piaci környezetváltozásokat 

eredményezhetnek. A változások magukban foglalják az ágazatot érintő liberalizá-

ciós folyamatokat is, melyek hatásai a gazdálkodási környezetre, a fogyasztókra, va-

lamint a szolgáltatókra jelenleg nem jelezhetőek előre teljes körűen. 

Az energiapiaci változások, hasonlóan a jogi, adminisztrációs kockázatokhoz, a 

beruházás jövedelmezőségét, megtérülését befolyásolják. Ezeket a változásokat ki-

kerülni nem lehet, a kérdés az, hogy a változások által generált költségnövekedést ki 

fogja a megfizetni: a beruházó, vagy tovább terhelve a fogyasztói árban a fogyasztó. 

 

3. TERVEZÉSI SZAKASZ KOCKÁZATAI 

Mivel a kutatási szakaszban a geológiai adatok kiértékelésre kerültek, a hidrogeoló-

giai modell megadja a lehetséges hasznosítási módot, ezért a tervezési szakaszban 

geológiai kockázatok nem lépnek fel. 

A tervezési szakaszban a műszaki tervek mellett elkészül az üzleti terv is. A gaz-

dasági kockázatokat éppen az üzleti terv megvalósulásához viszonyítva fogjuk értel-

mezni. Ennek megfelelően gazdasági kockázatokkal ebben a szakaszban nem kell 

számolni. 

A geológiai kockázatokra adható válaszok gyakorlatilag magában a kutatási sza-

kaszban történnek meg; a kockázatokra adható válaszok nem mások, mint azoknak 

a döntéseknek a sorozata, melyet a beruházó hoz arról, hogy lesz-e beruházás és ha 

igen, milyen jellegű lesz beruházás; áram- és hőtermelés, vagy csak hőtermelés.  

A gazdasági kockázatok egy része a projekt indításában, illetve leállításában érte-

lemszerűen benne foglaltatik, de a kockázatok másik részének a kezelése az üzleti 

terv készítése során valósul meg. 

 

4. MEGVALÓSÍTÁSI SZAKASZ KOCKÁZATAI 

4.1. Geológiai kockázatok 

A geotermikus beruházásnak ebben a szakaszában geológiai kockázatok a próbaü-

zemelés során merülhetnek fel. Ezek a kockázatok a próba-termelő kutak, próba-

visszasajtoló kutak tesztelése során nyert eredmények vártnál kedvezőtlenebb irányú 

eltéréseit jelentik. A kockázatok meghatározásánál itt is a RÖDL & PARTNER [8] és 

COMBS [3] által készített tanulmányokat használtuk fel.  

 

A geotermikus rezervoár hőmérséklete és a geotermikus folyadékok hőtartalma csökken  

Ennek egyik oka lehet, hogy a visszasajtolás helyét, mélységét nem jól választották 

meg, így a kihűlt, visszasajtolt víz lehűti a rezervoárban található vizet. A másik ok 
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lehet, hogy a kitermelt termálvíz helyére a szomszédos tároló kőzetek pórusterét ki-

töltő víz áramolhat be, ami esetleg alacsonyabb hőmérsékletű, mint az eredeti ter-

málvíz a rezervoárban, így annak lehűlését okozhatja. 

Ha geotermikus rezervoár hőmérséklete és a geotermikus folyadékok hőtartalma 

csökken, akkor kiegészítő energiaforrás felhasználásával lehet beüzemelni az eredeti 

(a már megépült és próbaüzem alatt álló) létesítményt. Át kell számolni a geotermi-

kus rendszer teljesítményét és a csökkentett teljesítményhez kell meghatározni köz-

vetlen felhasználás esetén a fogyasztók számát. Ha elektromos áramtermeléshez nem 

megfelelő a hőmérséklet, akkor távhőellátásra kell a termálvizet felhasználni. 

Amennyiben műszakilag lehetséges, akkor meg kell próbálni az egyes részrendsze-

rek üzemben tartását. 

A geotermikus rezervoár áteresztőképessége lecsökken  

Ebben az esetben a lehetséges probléma, hogy a visszasajtoló kút helye nem megfe-

lelő, a visszasajtolt „fáradt” víz nem a rezervoárba folyik vissza, hanem elfolyik más 

irányba. További lehetséges okok: a termálvíz kitermelésével és visszasajtolásával a 

rezervoárban megindított áramlás miatt, a vízáramlással együtt mozgó szemcsék tö-

míthetik el a rezervoár pórusait, vagy a visszasajtoló kút szűrői nem működnek jól, 

és idegen anyagok kerültek a rezervoárba, amelyek eltömődést okozhatnak. 

A geotermikus rezervoár áteresztőképességének csökkenése a termelő és a visz-

szasajtoló kút „hozamát” érintő probléma. Ebben az esetben az épített elemek (ku-

tak) átjárhatóságának felülvizsgálata, ha szükséges, tisztítása történik. Ha a további-

akban is fennáll az áteresztőképesség csökkenése, akkor a csökkentett teljesítményt 

kell felhasználni olyan módon, ahogyan azt lehet, főleg közvetlen hőtermelésre.  

A csökkentett teljesítményre kell meghatározni a fogyasztók számát. 

A geotermikus folyadékok gáz-, sav-, sótartalma megnő, gázösszetétele megváltozik  

Ezeknek a változásoknak az oka lehet például az áteresztőképességnél már említett 

ok, hogy a termálvíz kitermelésével és visszasajtolásával a rezervoárban megindított 

áramlás miatt olyan változások indultak el, amelyek a geotermikus folyadékban ol-

dott anyagok arányának a megváltozásához vezetnek. Például a kitermelt termálvíz 

helyére a szomszédos tároló kőzetek pórusterét kitöltő víz áramlik be. Ha ez utóbbi 

oldott anyag tartalma jelentősen különbözik a kitermeltétől, akkor intenzív és folya-

matos termelés során a víz minősége jelentősen megváltozik. 

A geotermikus folyadékok gáz-, sav-, sótartalom megnövekedése, a gázösszetétel 

megváltozása általában egy geotermikus rendszer esetében nem egyszerre fordulnak 

elő. A változások bekövetkezése esetén fel kell készülni arra, hogy költségesebb mű-

szaki megoldásra van szükség (például a gáztalanító megépítése, a vízkőlerakodás 

megelőzése kémiai módszerekkel, stb.). 

A termelő, visszasajtoló kút teljesítményének csökkenése  

Ennek lehet az oka az, hogy nem a megfelelő kőzetbe fúrták a visszasajtoló kutat, 

amely kőzet nem nyeli el a visszasajtolt vizet. A földalatti részek eldugulásának, 
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beomlásának oka lehet, hogy nem megfelelően történt meg a felszínalatti kútrészek 

kialakítása. 

Ha a visszasajtoló kút teljesítménye lecsökken, az első lépés a kúthoz tartozó ele-

mek működőképességének felülvizsgálata, tisztítása. Ha a teljesítménycsökkenés to-

vábbra is fennáll és geológiai szempontból lehetséges, akkor a visszasajtoló kútra 

szivattyút kell szerelni, ami segíti a kút teljesítményének javítását. 

 

4.2. Gazdasági kockázatok  

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a kockázatokat, melyek általában felmerülhetnek 

egy-egy beruházás megvalósítása folyamán. Azért szükséges ezeknek a kockázatok-

nak a kiemelése, mert a felmerülésük, bekövetkezésük esetén nőhetnek a beruházás 

megvalósítási költségei, illetve a kivitelezési idő. A gazdasági kockázatokat E. R. 

YESCOMBE [10] és TAKÁCS [9] munkái alapján állítottuk össze. 

 

Szándéknyilatkozat hiánya a végfelhasználótól a megtermelt energia megvásárlásá-

ról (volumen- és árkockázat)  

Egy projekttel kapcsolatban felmerülő kérdés, hogy működése során a tevékenysé-

géből származik-e annyi bevétel, hogy a felmerülő működési és finanszírozási költ-

ségeket tudja-e fedezni. A geotermikus projekttel kapcsolatban felmerül az a kérdés, 

hogy a rendszer által megtermelt hőenergiát el lehet-e adni hosszú távon, előre meg-

határozott algoritmus szerint képzett áron. A volumenkockázat egy geotermikus be-

ruházás esetén az, hogy van-e megfelelő számú lakossági, ipari, mezőgazdasági fo-

gyasztó.  

Ez a kockázat kikerülhető, ha már a beruházás tervezési szakaszában köthetőek 

olyan szerződések, szándéknyilatkozatok a leendő fogyasztókkal, melyek biztosítani 

fogják a megfelelő számú fogyasztói kört. 

A tervezett beruházási költségek túllépése  

Ha a kivitelezés költségei meghaladják a tervezett költségvetési összeget, annak 

pénzügyi, műszaki következményei lehetnek. Ezért a projekt megvalósításakor fo-

lyamatosan vizsgálni kell, minként lehet az egyes költségcsoportokat ellenőrizni, mi 

a költségtúllépés valószínűsége az egyes tételek esetében. A főbb költségcsoportok 

a következők lehetnek: fővállalkozói díj, beruházás költségei, biztosítási díjak, fi-

nanszírozási költségek, egyéb projektköltségek. 

A kockázatok elemzésekor a beruházás költségvetésének az előbbiekben említett 

főbb költségcsoportjait kell vizsgálni. Az egyes költségcsoportok összegének meg-

határozásakor bizonyos százalékban tartalékot kell képezni, az esetleges előre nem 

tervezhető kiadások fedezetére. 

A fővállalkozói szerződés kockázata  

A fővállalkozói kockázatok elemzésekor azt vizsgálják, hogy a fővállalkozónak az el-

vállalt munkához megvan-e a szakértelme, kellő tapasztalattal rendelkezik-e a munka 



Kockázati források elemzése geotermikus beruházások megvalósítási szakaszaiban          57 

 

elvégzéséhez, megfelelően történt-e a fővállalkozói munkadíj kiszámítása, jó-e a fő-

vállalkozó általános hitelképessége. A fővállalkozói szerződésben a fővállalkozóval 

megállapodnak abban, hogy az üzembe helyezett geotermikus rendszert átadja a be-

fektető(k)nek a megállapodott áron, az eredetileg rögzített ütemterv szerint.  

A fővállalkozói szerződés kötése elterjedt és gyakorlattá vált geotermikus beru-

házások kivitelezésével kapcsolatban, mivel bebizonyosodott, hogy ezzel a szerző-

désfajtával kezelni lehet a kockázatokat a fejlesztési, építési fázisban. Ha nem fővál-

lalkozói szerződés szerint történik a beruházás kivitelezése, akkor TAKÁCS [9] sze-

rint, a legkorszerűbb beruházásszervezési mód a projektszemléletű kivitelezésirányí-

tás. Ebben az esetben, adott feladatra kialakított szervezetet hoznak létre a beruhá-

zásban érintettek. A projektszervezetben meghatározott, a szakmai feltételeknek 

megfelelő személyek tevékenykednek, a projekt megvalósításához fontos tárgyi fel-

tételek, körülmények a sikeres befejezésnek biztosítottak. A projektszervezet fel-

adata a vállalkozók, a beszállítók, a gyártók tevékenységének a koordinálása, to-

vábbá méri és igazolja a vállalkozók tevékenységének előrehaladását az ütemtervek-

hez viszonyítva. 

Vissza nem térítendő támogatások hiánya  

Minden szervezetnek, amelyik valamilyen beruházás megvalósításán gondolkodik, 

az egyik fő kérdése az, miből finanszírozzák az adott beruházást, milyen forrásokat 

tud bevonni a projekt megvalósításához. A mai gazdasági környezetben nincs olyan 

beruházó szervezet, amelyiknek ne kellene szembenéznie azzal, honnan szerez 

külső, bevonható pénzügyi forrásokat. 

Ma Magyarországon elsősorban önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú 

gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók), valósítanak meg geotermikus energiára 

alapozott hőszolgáltatást. Az önkormányzatoknak saját forrásuk ilyen nagy tőkeigé-

nyű beruházásra nincs, ezért nagy szükségük van az uniós támogatásokra. 

A beruházók a támogatásokhoz pályázati rendszer keretében juthatnak hozzá.  

A támogatás intenzitása a megújuló energia hasznosítására irányuló pályázatok ese-

tében 10–80% közötti lehet, a végleges támogatási intenzitás költséghatékonysági 

elemzés elvégzése után, projektenként határozzák meg.  

Amennyiben nem sikerül uniós pályázati forrásokhoz jutnia a beruházó(k)nak, 

akkor az adott geotermikus projekt nem valósulhat meg. 

Beszállítói szerződések módosítása árváltozás, késedelmes teljesítés miatt 

A beszállítók különböző indokokra hivatkozva (infláció, energiaárak növekedése 

stb.) a tőlük vásárolt eszközök, anyagok árát a projekt megvalósítása közben meg-

növelhetik. Ez növelheti a tervezett beruházási költségeket. 

Az árváltozás kockázata úgy védhető ki, ha a beszállítóval hosszú távú beszállítói 

szerződést kötnek, a projekt megvalósításához szükséges anyagok, eszközök beszer-

zésére. Ebben a szállítói szerződésben rögzítik a szállítandó anyagok, eszközök 

mennyiségét úgy, hogy közben hosszú távra meghatározzák egy képlet szerint a be-

szerzési árakat. 
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A beszállítók teljesítése vagy nem teljesítése miatt is előfordulhat késedelem.  

A projekt megvalósítása sokszor függ külső személyektől, hatóságoktól, beszállítók-

tól, akik nélkül a beruházás nem valósítható meg. 

Ha a harmadik fél nem érintett közvetlenül a projektben, akkor nincs különösebb 

érdekeltsége a határidők betartásában. Azonban, ha bizonyítható, hogy a beruházás 

a harmadik fél mulasztása miatt késik, akkor kötbér megfizetésére kötelezhető. 

Késedelmes projektbefejezés  

A befejezési határidő túllépésének több oka lehet: 

– A fővállalkozó nem tesz eleget a fővállalkozói szerződésben foglalt kötele-

zettségeinek. 

– Kívülállók késedelme miatti csúszás. 

– Előre nem látható akadályok kockázata. 

 

A határidő eltolódásának következményei lehetnek: 

– Kivitelezési költségek növekedése, finanszírozási nehézségek. 

– Az üzemeltetésből származó bevételek késnek, kiesnek. 

– A késedelemből származó kártérítések fizetése. 

 

A határidő túllépés következtében a költségek megnőnek, a befektetés megtérülése 

csökken. 

 

5. MŰKÖDÉSI SZAKASZ KOCKÁZATAI 

5.1. Geológiai kockázatok 

Az itt figyelembe vehető kockázatok gyakorlatilag megegyeznek a próbaüzemelés 

során felsorolt kockázatokkal. A próbaüzemelésnél már ismertetett kockázatokat itt 

már nem részletezzük újra. 

 

5.2. Gazdasági kockázatok 

A működési költségek jelentős mértékben megnőnek 

Meg kell vizsgálni azt, hogy a költségek növekedése miből adódik, és annak megfe-

lelően kell megtalálni a költségcsökkentő megoldásokat. A működési költségekbe 

beletartoznak a beruházási hitelek után fizetendő kamatok, ezek növekedésére sem-

milyen különösebb befolyással nincs a beruházó. A működési költségek többi része 

leginkább valamilyen szerződés alapján, szükség szerint merülnek fel (például kar-

bantartási, javítási költségek). A geotermikus rendszer technológiai adottságai révén 

külső anyagokat, eszközöket, elsősorban a javítási és karbantartási munkákhoz hasz-

nálnak fel.  

Nincsenek olyan beszállítói szerződések, amelyek esetében a működési költsége-

ket csökkenteni lehetne szerződésmódosítás révén. A megoldás az, hogy minden év-

ben az üzleti tervben kell limitálni a működési költségeket, az adott évi működési 

bevételeket figyelembe véve. 
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Működés alatt lecsökken az árbevétel 

A működés során az árbevétel csökkenésnek két oka lehet. Az egyik az értékesítési 

ár csökkenése, a másik ok lehet, ha csökken a fogyasztók száma, vagy igénye.  

Az esetleges árcsökkenés elkerülésére hosszú távú szolgáltatási szerződések kö-

tése lehet megoldás úgy, hogy a szerződésben rögzítik a megtermelt hő díjának a 

számítását. Például a kisteleki fogyasztók a mindenkori földgáz árának 95%-át fize-

tik a távhő szolgáltatási díjként. PRIVÁNSZKI [7]  

A fogyasztók számának csökkenése adódhat abból, hogy az adott fogyasztó be-

szünteti a tevékenységét, helyette új fogyasztókat kell meggyőzni arról, hogy a geo-

termikus hőenergiát használja.  

A geotermikus energia jellemzője, hogy helyhez kötött energia, nagy távolságra 

nem szállítható, így új, potenciális fogyasztókat a geotermikus forrás közvetlen kör-

nyezetében kell keresni a rendszerből kilépők helyett. 

A kormányzati döntések, melyek megváltoztathatják a működéshez szükséges enge-

délyek beszerzésének feltételeit, a hatósági jóváhagyások követelményeit 

A hatósági előírások megváltozásának hatása lehet például működési költségnöve-

kedés úgy, hogy az engedélyek beszerzésének díja növekedhet, ezt kikerülni nem 

lehet. 

Környezetvédelmi problémák merülhetnek fel, melyek esetleg büntetés megfizetését, 

vagy az erőmű bezárását, a szolgáltatás beszűntetését vonhatják maguk után  

Ha a beruházó birtokában van a működéshez szükséges engedélyeknek, a jogi sza-

bályozási feltételek (károsanyag-kibocsátás mértékének megváltozása, veszélyes 

hulladék elhelyezés feltételének megváltozása stb.) változására mindig számítani 

kell. A vonatkozó jogszabályi változásokat be kell tartani, még abban az esetben is, 

ha működési költségeket növelik ezeknek az intézkedéseknek a teljesítése. 

 

5.3. Műszaki kockázatok 

Az erőmű egyes részeiben a berendezések, gépek meghibásodhatnak, használhatat-

lanná válhatnak  

A kockázatok okaként felléphet a kivitelezés hiányossága, azaz nem a tervszerinti 

anyagok beépítését végzik el a megvalósítás alatt. 

Tipikus műszaki kockázatnak számít egy turbinalapát törése, vagy a hálózatok 

esetén a csövek és vezetékek törése, a szigetelési hiányosság miatti zárlat, szivárgás 

kialakulása, anyagfáradás, az eszközök, berendezések meghibásodása, vagy a tech-

nológia nem megfelelő alkalmazása stb. 

Ha a kivitelezés hiányosságaiból adódik az eszközök, a berendezések meghibá-

sodása, akkor a fővállalkozót kell kötelezni a hiba elhárítására. Ha a technológia nem 

megfelelő alkalmazásából adódik a probléma, akkor az üzemeltetőt kell kötelezni a 

hiba kijavítására, vagy a javítás költségeinek megtérítésére. 
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Nem kielégítő teljesítményszint az építkezés befejezése után  

A jólteljesítési kockázatoknak (rossz tervezés, nem megfelelő technológia alkalma-

zása) tudható be az, ha a projekt befejezéskori teljesítménye nem éri el a tervezett 

szintet.  

Ilyenkor a fővállalkozó teljesítményhez kötött kárátalányt kell fizetnie. A beru-

házás befejezésekor mért teljesítmény csak arra az egy adott pillanatra vonatkozó 

eredmény. Feltehető, hogy a teljesítmény még idővel változhat, amire már nincs kár-

átalány megállapítva. 

 

5.4. Vis maior kockázatok 

Katasztrófák – tűzkár, árvíz, viharok, robbanás stb. – bekövetkezésének lehetőségei  

Tűzkár, árvíz, viharok stb. előre nem tervezhető események, melyek megrongálhat-

ják az erőmű berendezéseit. A károkat csak jelentős költségekkel lehet helyre hozni.  

A megoldás ebben az esetben az, hogy minél szélesebb körű biztosítást kell kötni. 

Ezek formái lehetnek ingatlan- és vagyonbiztosítás, általános felelősségbiztosítás. 

Megjegyezzük, hogy ezek a biztosítási formák nem minden esetben fedik le teljesen 

a felsorolt kockázatokat, azt azonban senki sem tudja jelenleg megmondani, hogy a 

biztosítók mikor fognak olyan biztosítási ajánlatokat adni, melyek nagyobb mérték-

ben fedhetik le a befektetők számára felmerülő kockázatokat. De azért az sem mind-

egy, hogy ezeknek az új biztosítási formáknak mennyi lesz a költsége, és milyen 

futamidő mellett lehet majd megkötni őket. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A cikkben a szakirodalom felhasználásával összegyűjtöttünk geotermikus beruhá-

zásra jellemző kockázatokat. Ezekhez a kockázatokhoz hozzárendeltünk olyan meg-

oldásokat, melyek az adott kockázat kezelésére alkalmazhatóak. Ezeket a kockáza-

tokat és a hozzájuk rendelt kockázatkezelési tevékenységet a geotermikus beruházá-

sok szakaszai szerint soroltuk fel. Az egyes szakaszokon belül jellemzőik szerint 

tovább csoportosítottuk geológiai, gazdasági, műszaki és vis maior kockázatokra az 

adott szakaszban felmerülő kockázatokat. 

A geotermikus rendszerek esetén a kockázatoknak és azok kezelésének a külön-

böző sajátosságai vannak. A kutatási szakaszban például az igen-nem döntések ke-

rülnek előtérbe egy-egy kockázat bekövetkezésekor. Vannak azonban a megvalósí-

tási és üzemeltetési szakaszokban olyan „megszokott” gazdasági kockázatok, me-

lyek más típusú beruházások esetén is felmerülhetnek, például a késedelmes projekt-

befejezés, vagy a működési szakaszban a csökkenő árbevétel, vagy a növekvő mű-

ködési költségek. 

Ki kell emelni, hogy általában a cikkben felsorolt kockázatok egyszerre, egy geo-

termikus beruházás esetében nem merülnek fel. De fel kell készülni arra, hogy bár-

melyik kockázat megjelenése esetén más, költségesebb gazdasági és műszaki meg-

oldásra van szükség. 
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