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Absztrakt: Hazánk geotermikus adottságai jól ismertek, a geotermikus gradiens igen ked-

vező, átlagos értéke körülbelül 0,05 °C/m [1]. Ez a kiváló adottság a relatív vékony (~ 25 km) 

földkéregnek köszönhető, melyhez az ország nagy részén a lerakódott üledékek (homok, 

agyag) hőszigetelő hatása is hozzájárul. Ahhoz, hogy a rendelkezésünkre álló geotermikus 

energiát a legnagyobb hatásfokkal használjuk fel, innovatív megoldásokra és komplex gon-

dolkodásra van szükség. 
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1. BEVEZETÉS 

A cikkben elsőként a geotermikus rezervoárok csoportosításáról írok, melyet rövid 

példákon keresztül is bemutatok. Az egyik a Veresegyházán üzemelő karbonátos, 

felső triász korú mészkőbe telepített, a másik pedig az Orosháza-Gyopárosfürdőn, 

felső pannóniai korú homokkőbe telepített geotermikus fűtési rendszer. Ezt követően 

a termálvíz kitermelésének és gazdálkodásának minél hatékonyabb felhasználására 

irányuló javaslatokat fogalmazok meg. 

 

2. A VIZSGÁLT JELENSÉG, MUNKAFOLYAMAT 

A geotermikus rezervoárok alapvetően két típusba sorolhatók. Az egyik típusba (mű-

ködő termál kutak közel 20%-a [2]) tartoznak a repedezett, karsztosodott, karbonátos 

rezervoárok, melyek az általában jobb vízvezető képességük és csekélyebb eltömő-

désre való hajlamuk miatt kedvezőbbek egy geotermikus rendszer telepítését te-

kintve. Ilyen termelő-visszasajtoló rendszer működik többek között Veresegyházán 

és Miskolcon is. 

A másik típusba a (működő termál kutak közel 80%-a) porózus, homokos, ho-

mokköves medenceüledékekben lévő rezervoárok tartoznak. Ebben az esetben a ki-

sebb pórusméret és ásványkiválások miatti eltömődés veszélye miatt nehezebb a 

fenntartható geotermikus fűtési rendszer kiépítése és működtetése. Mégis számos 

ilyen típusú rendszer üzemel, ilyen például szarvasi, szegedi és orosházai geotermi-

kus rendszer is. 
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A visszasajtolás szemszögéből a két típus közötti legnagyobb különbség a visz-

szasajtolás során fellépő nyomás nagysága. A legtöbb porózus rezervoárba telepített 

kútpár vagy kútcsoport visszasajtoló kútjaiban a rétegbe való visszainjektáláshoz 

energiabefektetés szükséges, míg a karsztos, repedezett rendszereknél ez a folyamat 

legtöbbször gravitációsan, energiabefektetés nélkül üzemelhet. 

 

3. A VERESEGYHÁZI GEOTERMIKUS RENDSZER 

A veresegyházi geotermikus rendszer folyamatosan bővül, jelenleg 3 termelő és 1 visz-

szasajtoló kútból áll. A körülbelül 67 ºC-os termálvizet (melyet 2008-ban gyógyvízzé 

minősítettek) felső triász korú mészkőből termelik és ide is táplálják vissza. Az 1. táb-

lázat mutatja a geotermikus rendszer által termelt energia mennyiségi változását, me-

lyet többek között templomok, közintézmények, innovációs központok, gyárak, kerté-

szetek, lakóparkok, sportlétesítmények és társasházak fűtésére használnak. 

 
1. táblázat 

A veresegyházi geotermikus rendszer [3] 

 Jelenleg 2014-es bővítés után 
2015-ös bővítés 

után 

Termálkutak 

száma 

2 termelő,  

1 visszasajtoló 

3 termelő,  

1 visszasajtoló 

3 termelő,  

1 visszasajtoló 

Beépített  

teljesítmény 
7300 KW 12 100 KW 14 200 KW 

Felhasznált  

geotermikus 

energia 

75 TJ 115 TJ 130 TJ 

Kiváltási arány 98% 98% 98% 

 

 

4. AZ OROSHÁZA-GYOPÁROSFÜRDŐI GEOTERMIKUS RENDSZER 

Orosházán a 2010–2011-es években egy termelő- és két visszasajtoló kúttal üzemelő 

geotermikus rendszer épült ki. A termelőkút kifolyóvíz hőmérséklete közel 90 ºC-

os, melyet 6 helység fűtésére használnak fel. A termelés és a visszasajtolás ugyan-

azon a felső pannóniai korú, újfalui homokkő-formáció vízadó rétegébe történik.  

A visszasajtolt víz körülbelül 45–50 ºC közötti. A termelő és a V-2 visszasajtoló kút 

vízösszetételében nincs lényegi különbség (beoldódás, ásványkiválás), mely egy jól 

összerakott rendszert mutat [3].  

A termelt vízmennyiség 15–30 m3/óra, melynek a 100%-a visszasajtolásra kerül 

[4]. Az 1. ábrán látható a visszasajtoló kutak kútfejnyomásai és tömegáramai az idő 

függvényében. A termelőkút kútfejnyomása a termelt vízmennyiség függvényében 



64                                                               Kerékgyártó Tamás 

 

  

3–6 bar között változik [3]. Az 1. ábrán látható, hogy a V-1 visszasajtoló kút kútfej-

nyomása november 30. és december 3. között 5 bar-ról 0 bar-ra csökkent, s azt kö-

vetően (a mai napig) is 0 bar közelében maradt. Ezen esemény bekövetkeztére még 

nincs pontos magyarázat, de mindenképp érdemes továbbkutatni, mert egy új lehe-

tőséget biztosíthat a jövőbeni, porózus rendszerbe kivitelezendő geotermikus rend-

szerek tervezésében. 

 

 
1. ábra  

Visszasajtolási nyomás csökkenése a 2011-es év végén [2] 

 

 

5. INNOVATÍV LEHETŐSÉGEK A TERMÁLVÍZ HASZNOSÍTÁSÁBAN 

Magyarország geotermikus potenciálja mind Európában, mind a világban kiemel-

kedő. Ahhoz, hogy ezt a potenciált minél nagyobb hatásfokon felhasználjuk (és ne 

kihasználjuk), elengedhetetlen, hogy a természethez igazodjunk. A CH-kutató fúrá-

soknak köszönhetően Magyarország igen jól megkutatott régiónak számít. A geoter-

mikus energiacélú kutatások és hasznosítások már az 1800-as évek végén is voltak 

(Zsigmondy Vilmos tevékenységei), ami azt jelenti, hogy a jó megkutatottság mellett 

nagyszámú tapasztalat is rendelkezésre áll.  

Az orosházi példán bemutatott nyomáscsökkenés részletes kivizsgálása lehetősé-

get adhat a porózus rezervoárba telepített geotermikus rendszerek biztonságosabb és 

gazdaságosabb működésének fejlesztéséhez. Fontos, hogy a vízadó réteg nyomását 

fenntartsuk, mely csak visszasajtolással lehetséges. Az erre alkalmas rétegek pontos 

helyének meghatározásához érdemes lehet 3D szeizmikus vizsgálatot végeztetni.  

A termelő-visszasajtoló kútpár vagy kútcsoport hosszú távú működésének fenntar-

tása érdekében érdemes a regionális áramlásokat figyelembe venni a kutak helyének 

megválasztásakor (lásd később: geotermikus védőidom). Célszerű a geotermikus 
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rendszer közelében lévő kutak feltérképezése monitoring céljából, mely hasznos in-

formációkat nyújthat a rendszer működésének regionális hatásairól, mely a rendszer 

jövőbeni működésének biztonságát növelheti. 

Az innovatív fejlesztéseket a geotermikus védőidom kijelölés is támogatja, mely 

a 2012/146 (VII. 5.) Korm. rendelet (Bt-VHR módosításáról, 8/A. §) szerint a védő-

idomot annál hatástávolságnál kell meghatározni, ahol a kinyerni tervezett geoter-

mikus energia mennyiségének utánpótlódása biztosított [5]. Ez egy részletes felmé-

rést és vizsgálatot igényel, melynek kijelölésében az MFGI szakértői kompetensek. 

Célszerű lenne a geotermikus energia hasznosításának helyszínen rendelkezésre 

álló egyéb megújuló energiaforrások komplex kezelésének vizsgálata, illetve a ki-

termelt hévízzel esetlegesen felszínre törő metán hasznosíthatóságának felmérése. 

Jelenleg Magyarországon a termálfürdők balneológiai célra használt elfolyó vizei 

sok esetben kihasználatlanul kerülnek elvezetésre a felszíni vizekbe. Előfordul, hogy 

a környezetbe engedett víz hőtartalma és nagy összes oldottanyag-tartalma miatt 

szennyezést okoz, mely bírságot von maga után. A termálfürdők, kertészetek, mező-

gazdaságok, haltenyészetek együttműködésével a szennyezés mértékének csökkené-

sén, illetve megszűnésén túlmenően lehetőség nyílna az elfolyó víz hőtartalmának 

(néhány esetben összetételének) hasznosítására. 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Magyarország geotermikus adottságai kellően ismertek ahhoz, hogy innovatív fej-

lesztésekkel, komplex gondolkodással, megfelelő együttműködéssel a kiváló föld-

tani adottságainkat nagyobb hatásfokkal felhasználjuk. Innovatív megoldásokat kí-

ván a hőenergia felszínre hozatalának és felhasználásának földtani/vízföldtani minél 

pontosabb megismerésén túlmenően a hatásfoknövelő technológiai kutatásokon ke-

resztül a már meglévő termelések jobb hasznosítása is. A geotermikus „energiakész-

letek” hasznosításának növekvő tendenciája a károsanyag-kibocsátás és az import 

energiafüggőségünk csökkenését jelenthetné. 
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