
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

A TERMÁLVIZEK KÖRNYEZETTERHELÉSI  
ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doktori értekezés 
 
 

Hárs Titanilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest 
2006 





 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

A TERMÁLVIZEK KÖRNYEZETTERHELÉSI  
ÉS GAZDASÁGI HATÁSAI 

 
 
 
 
 
 
 
 

Doktori értekezés 
 
 

Hárs Titanilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budapest 
2006

 



 
 
 
 
 
 
 
A doktori iskola  

megnevezése:   Biológia Tudományi Doktori Iskola  
 
 
tudományága:  Biológia 
 
 
vezetője:   Dr. Tuba Zoltán  
    tanszékvezető, a biológiai tudomány doktora 
    SZIE Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar 
    Növénytani és Növényélettani Tanszék 
 
  
témavezetők:   Dr. Pekli József  
    tanszékvezető, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa 
    SZIE Mezőgazdasági és Környezettudományi Kar 
    Trópusi és Szubtrópusi Mezőgazdasági Tanszék  
 
    Dr. Várallyay György  

konzulens témavezető 
    kutatóprofesszor, az MTA rendes tagja 
    MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete 
 
 
 
 
 
 
 
  ……………………………….    ……………………………… 
    Dr. Tuba Zoltán          Dr. Pekli József  

 a doktori iskola vezetője     témavezető 
 
 
 

……………………………….. 
Dr. Várallyay György  

témavezető



5

TARTALOMJEGYZÉK 
 
I. BEVEZETÉS _____________________________________________________________________ 7 

II. MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS JELLEMZŐI____________________________________ 9 

2.1. A GEOTERMIKUS GRADIENS _______________________________________________________ 9 

2.2. MAGYARORSZÁG HÉVIZEI________________________________________________________ 11 

2.3. A FELSZÍN ALATTI VIZEK OSZTÁLYOZÁSA ___________________________________________ 14 
2.3.1. A víz fizikai összetevői _________________________________________________________ 15 
2.3.2. A víz kémiai összetevői _________________________________________________________ 16 

2.4. TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÁS KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI – NEMZETKÖZI KITEKINTÉS _______________ 20 
2.4.1. Elsődleges hasznosítás __________________________________________________________ 24 
2.4.2. Komplex hasznosítás___________________________________________________________ 29 

2.5. TERMÁLVÍZ KITERMELÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI – HAZAI PÉLDÁK ______________________ 29 
2.5.1. Karbonátos, hasadékos alaphegységi hévíztárolók, lokális nyomáscsökkenés _______________________ 30 
2.5.2. Porózus (törmelékes) medencebeli hévíztárolók, regionális nyomáscsökkenés _______________________ 31 
2.5.3. Nyomásváltozások az utóbbi évtizedben ______________________________________________ 32 

2.6. A TERMÁLVÍZHASZNOSÍTÁS KÖRNYEZETVÉDELMI VONATKOZÁSAI _______________________ 33 
2.6.1. Vízszennyezés _______________________________________________________________ 33 
2.6.2. Hasznosított termálvíz elhelyezésének módjai ___________________________________________ 35 

2.7. A GEOTERMIKUS ENERGIA KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐNYEI______________________________ 40 
2.7.1. Energiapolitikai kérdések _______________________________________________________ 42 

III. ANYAG ÉS MÓDSZER__________________________________________________________ 45 

3.1. A HASZNOSÍTOTT TERMÁLVIZEK SÓTARTALMÁNAK MENNYISÉGI VÁLTOZÁSA _______________ 45 

3.2. A TERMÁLVIZEK HELYE ÉS SZEREPE A SZÉN CIKLUSBAN ________________________________ 50 

3.3. A KÖRNYEZETTERHELÉSI MODELL_________________________________________________ 52 

3.4. A TERMÁLVÍZJELENLÉT ÉS -HASZNOSÍTÁS GAZDASÁGOSSÁGI SZEMPONTJAI _________________ 55 

IV. EREDMÉNYEK________________________________________________________________ 59 

4.1. A SÓTARTALOM CSÖKKENÉSE, AZ IZOLÁCIÓS TÁVOLSÁG________________________________ 59 

4.2. A TERMÁLVIZEK SZÉNTARTALMÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSEI _________________________________ 60 

4.3. A KÖRNYEZETTERHELÉS MÉRTÉKE ________________________________________________ 61 

4.4. A TERMÁLVÍZJELENLÉT KÖRNYEZETTERHELÉSÉNEK KÖLTSÉGEI_________________________ 64 

V. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK_______________________________________________ 70 

VI. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK ____________________________________________ 71 

       JOGI SZABÁLYOZÁS ___________________________________________________________ 76 

VII. ÖSSZEFOGLALÁS _____________________________________________________________ 83 

VIII. IRODALOMJEGYZÉK_________________________________________________________ 85 

MELLÉKLETEK __________________________________________________________________ 91 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS________________________________________________________ 115 



6

 

 

 



Bevezetés 

7

I. BEVEZETÉS 

Magyarország geológiai adottságaiból fakadóan európai viszonylatban, sőt a világ más országaival 
összehasonlítva is egyedülálló geotermikus adottságokkal rendelkezik. Ez a ténymegállapítás mindenki 
számára ismert és elfogadott. A termálvizek kutatásával, hasznosításával és elhelyezésével kapcsolatban 
azonban léteznek még megválaszolandó kérdések.   

A geotermális energia egyike a regeneratív, megújuló energiaforrásoknak. Ezekből nem lehet készleteket 
megállapítani, mivel a Nap vagy a Föld energiájából származnak. A Föld atmoszféra-hidroszféra-
litoszféra-bioszféra áramlási rendszerein belül természetes átalakulással egy sor különböző energiaáram 
jön létre. Ezek az energiaforrások a fosszilis tüzelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz) kiváltására 
alkalmasak, ezáltal környezetvédelmi szempontból energianyerési alternatívát jelentenek. Az alternatív 
energiaforrások a következők:   

▪ a napenergia 
▪ a biomassza (tárolt napenergia) 
▪ a vízenergia 
▪ a szélenergia 
▪ a tengerek (mozgási) energiája  
▪ a Föld hője (geotermikus energia) 
▪ a bolygók vonzása (Föld-Hold) keltette gravitációs ár-apály. 

A fent említett energiák az Európai Unió tagállamaiban egyértelműen megújulóknak tekintendők. A 
környezetkímélő és megújuló energiaforrások hasznosításának fokozatos növelésére az EU direktívát 
készített, amely irányértékeket ad meg a tagországonként 2010-ig elérendő eredményekre, figyelembe 
véve azok eltérő energetikai, társadalmi, politikai és technikai viszonyait. 

Magyarország különböző formában kívánja hasznosítani termálvíz készletét (mezőgazdaság, energetika, 
balneológia, stb.). Az egyre szaporodó fürdők lehet, hogy fellendítik a turizmust, de számos megoldatlan 
problémát okoznak. A mértéktelen kitermelés csökkenti felszín alatti vízkészleteinket, az elengedett 
vizek szennyezik élővizeinket, az elfolyások ki nem használt energiatartalmát pedig elpazaroljuk. A 
geotermális energiáról és legfőbb hordozójáról, a termálvízről alkotott elképzelések gyakran elszakadnak 
a realitásoktól. A termálvíz készlet nem kimeríthetetlen kincs, ezért a gyógyfürdők elhasznált fürdővize 
sem csak csatornába való szennyvíz. 

Ezek a tendenciák is hátteret adtak, hogy kutatómunkám során a hazai geotermikus energiára fordítsam 
figyelmem. Ennek az energiaforrásnak a megléte Magyarország számos adottságainak egyike, kiaknázása a 
XIX. század fordulóján vette kezdetét, ipari méreteket az 1970-es években nyert.  

A termálvíz jelenlétének, kitermelésének és felhasználásának számos aspektusa kínál lehetőséget 
tudományos kutatás végzésére. A vizsgálatok kiterjednek geológiai, hidrológiai, műszaki, energetikai, 
mezőgazdasági területekre. Mindezen tényekre és irodalmi adatokra támaszkodva célul tűztem egy újfajta, 
interdiszciplináris szemlélet kialakítását és igazolását.  

Bemutatom az ország geotermikus jellemzőit, a felszín alatti vizek fő ismérveit, a termálvíz hasznosítási és 
elhelyezési módozatait. A hasznosítás komplexitása – és a dolgozat terjedelmi kerete – miatt csak áttekintő 
kép bemutatására adatik lehetőségem. A konkrét, elsődleges hasznosítási formákon túlmutat egy komplex, 
többlépcsős termálvíz- és hőenergia-hasznosítás. A felsorolt módozatok mellett az energetikai 
szempontokra is figyelmet fordítok. A témakörhöz kapcsolódó nemzetközi irodalom áttekintése 
segítségemre volt a geotermikus energia sokoldalúságának megismerésében.   

Fő célként a felszínre kerülő termálvizek környezeti hatásainak vizsgálata, igazolása és kvantifikálható 
módon történő bemutatása szerepel. Az általam kidolgozott környezetterhelési hatásvizsgálat során a 
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sótartalom és a szén-körforgalom vált kiemelt paraméterré. A feldolgozott irodalomra hagyatkozva 
ismertetem a Fuzzy Logic módszert és alkalmazásának eredményeit. A modell alapján értékelt adatok 
kiemelt eredményei megalapozzák az ország termálvízkészletével történő gazdálkodás reálisabb 
szemléletét. Ehhez ad igazolást a fejezetek végén bemutatott, a feltárás, a hasznosítás és az elhelyezés 
lépéseit is nyomon követő gazdaságossági elemzés.  

A különálló jogi fejezet fontos részét képezi a kutatómunkának. Ismertetem a hazai és az Európai Uniós 
szabályozási rendszereket és jogi hátterüket. A jogszabályok és rendelkezések gyűjteménye fontos alapul 
szolgál a téma mind teljesebb megértéséhez.  

A végzett vizsgálatok és a levont következtetések segítségül szolgálnak egy nagyon komplex, 
Magyarország előrelépése szempontjából nem elhanyagolható energiaforrás minél hatékonyabb és 
környezetbarát alkalmazásához. Mindez előrevetíti, hogy a bemutatott eredmények további kutatómunkát, 
több szempontú megközelítést, nemzetközi tapasztalatok átvételét, elemzését teszik szükségessé.  
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II. MAGYARORSZÁG GEOTERMIKUS JELLEMZŐI 

Bolygónkon a víz az élet egyik alapeleme. Ez az értékes természeti kincs nemcsak az ember puszta 
létének, hanem minden gazdasági tevékenységnek is előfeltétele, és egyúttal következménye, hogy 
világszerte számos területen okoz gondot a vízkészletek korlátozott volta.  

A Föld hidroszférája mintegy 1000 millió éve létezik. A Föld kialakulása során övezetessé vált, az 
egyes kőzetövezetek (SiAl, SiMg) határfelületének elhelyezkedését a földrengéshullámok vizsgálata 
során állapították meg. Ezek között szerepel az ún. Mohorovičić-féle határfelület, mely a kéreg alsó 
határa. Jelentősége – a vizsgált téma szempontjából – azzal magyarázható, hogy a víz tényleges 
jelenlétét csak ezen határfelület felett vehetjük biztosnak.  

A Föld vízkészletének megoszlása a következő: a tengerek és óceánok térfogata 1305x106 km3 

(97,2%). Az édesvíz tömege 2,8%, melyből a légkörben található 12700 km3 (0,001%), a többi a 
szárazföldön van jelen valamilyen formában. A folyók medrében lévő víz térfogata 12300 km3, az 
édesvizű tavak térfogata 125000 km3, és 28,5x106 km3 a gleccserekben és a sarki jégben 
felhalmozódott víztömeg. A víz maradék része a szárazföldön a felszín alatt található. A talajvízben, 
rétegvízben és karsztvízben összesen 106 km3 víz, vagyis a Föld vízkészletének 0,08%-a található. 
Ebben a víztömegben mintegy 5x104 km3 különböző elnyelt gáz van jelen, részben buborék 
formájában. A bolygó vízkészletének mindössze 1 %-a az emberi fogyasztásra alkalmas édesvíz.  

A világon alapvető szociális probléma, hogy kb. 1,2 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez. 
Lokalizálva és szűkítve a kört Európában az ivóvizek mintegy 65 %-a felszín alatti vizekből 
származik. A városi vízművek 60 %-a az utánpótlódást meghaladó mértékben termel ki felszín alatti 
vizet. Az Európai Unió felszíni vizeinek 20 %-át súlyos szennyezés fenyegeti, a talajvízszint káros 
süllyedése a terület vizes élőhelyeinek 50 %-át teszi veszélyeztetetté. 

A felszín alatti rétegvizek jellemzője, hogy a Föld olyan helyén is előfordulnak, ahol a fluidummal a 
földi hőáramok jelentős hőmennyiséget közölnek. Így nyerjük a geotermikus energiát, amely 
átmeneti, földfelszín közeli, mérsékelten sűrű és mérsékelten szabályos (félig megújuló) 
energiaforrásnak minősül. Újabb megítélés szerint a rendelkezésre álló földhő tároló típusú sűrűsége 
és szabályossága nagy és elvileg korlátlanul megújítható. A termálfluidummal kitermelhető földhő 
szintén tároló típusú, sűrűsége mérsékelt és függ a fluidum sajátosságaitól. Szabályosságát és 
megújíthatóságát természeti adottságok és művelési feltételek befolyásolják. Megjelenése vagy 
természetes úton (Izland hőforrásai) vagy (hő)bányászati úton, mesterséges kutak lemélyítésével 
lehetséges. [TÓTH-BULLA, 1999] 

A geotermikus energia  

− a Föld belső alkotói közötti radioaktív izotópok bomlása;  
− a felső kéregben vulkáni jelenségek, a kéregben maradó mélységi kőzetek ásványainak, illetve 

a kőzettextúrának fiziko-kémiai átalakulásai következtében jön létre.  

A geotermikus energia tehát egy meghatározott térfogatba zárt kőzet szilárd és cseppfolyós 
alkotóinak kezdeti zavartalan felső és választott alsó hőmérséklethatárok közötti hőtartalma 
(entalpiája).  

2.1. A geotermikus gradiens 

Ma már közismert ténynek számít, hogy a felszínről a Föld mélye felé haladva, növekszik a 
hőmérséklet. Ezen növekedést már a XVII. század folyamán észlelték angol és francia tudósok, 
különböző bányákban végzett méréseik, megfigyeléseik alapján. A víz és a szénhidrogén feltárása 
érdekében a múlt évszázadokban folytatott kutatómunka fokozatosan kifejlesztette a mélyfúrás 
technológiáját, és így mind mélyebb fúrások telepítésére került sor. A több ezer méter mélyre hatoló 
fúrások vizsgálata nemcsak a víz, az olaj vagy a gáz előfordulásáról adott hírt, hanem egyúttal 
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megállapíthatóvá tette a geotermikus energia létezését, annak fizikai paramétereit, vizsgálhatóvá vált 
ezek alakulása a különböző geológiai, hidrogeológiai adottságok függvényében. Beigazolódott, hogy 
a geotermikus energia jelenléte a Föld minden pontján megállapítható, de nagyságát a fenti, 
különböző adottságok jelentős mértékben befolyásolják.  

A Föld belsejében radioaktív bomlásból származó hő folyamatosan áramlik a felszín felé. A 
hőáramlásból származtatható a geotermikus gradiens:  

   
ϑ F

T

h
=

Δ

Δ  
amely a mélységváltozásra eső átlagos hőmérsékletnövekedést fejezi ki.  

A geotermikus gradiens földi átlagban mintegy 25 °C/km, kontinensünkön 30 °C/km. 
Magyarországon átlagban 50 °C/km, egyes helyeken ezt meghaladó. A geotermikus gradiens 
értékétől függően változik a felszín felé áramló, a felület egységére eső hő:  

                                
g

Q

AF
F=

.

     
Ezt nevezik geotermikus hőáramsűrűségnek [kW/km2]. Értéke földi átlagban 50 kW/km2. Ezzel a 
Föld teljes felszínére 32 TW hőteljesítmény kerül. Magyarországon a geotermikus hőáramsűrűség 90-
100 kW/km2, a világátlagnak közel kétszerese. Hazánk 93030 km2 területére számítva 90 GW 
hőteljesítmény jut, de ez igen kis sűrűségű energia, amelyet nem lehet hasznosítani, hanem 
veszteségnek kell tekinteni. A geotermikus energiát csak olyan helyeken lehet energiaforrásként 
számításba venni, ahol a geotermikus hő koncentráltan jut a felszínre: nagy a geotermikus gradiens, 
nagy a geotermikus hő mennyisége és magas a hőmérséklete. [TÓTH-BULLA, 1999] 

Egyéb irodalmi források szerint ezen melegedés értékének mérőszáma az úgynevezett „hőmérséklet 
gradiens” (°C/km), amely megmutatja, hogy 1 km mélység növekedéshez a vizsgált területen hány 
Celsius-fok hőmérséklet emelkedés tartozik. Ez világátlagban a Föld rádiuszán mérve a már említett 
30 °C, de egyes különleges geotermikus adottságú területeken ennél jóval magasabb, így például 
Magyarországon is 50-60 °C értékű és még nagyobb az úgynevezett posztvulkánikus területeken. A 
gyakorlatban a hőmérséklet gradiensnek („hg”) a reciprok értékét használják, amely megmutatja, 
hogy 1 °C hőmérsékletemelkedéshez hány méter mélységnövekedés szükséges. Például Szeged 
térségében a hg reciprok értéke 20 m/°C, vagyis minden 20 méteren emelkedik 1 °C-t a 
hőmérséklet, és így 1 km mélységben 50 °C meleg van. [BOLDIZSÁR, 1978] (1. ábra) 

 
1. ábra Geotermikus lépcsők Magyarországon [BOLDIZSÁR, 1978] 
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Magyarország területén a hőmérsékleti gradiens reciprok értékének nagysága 15-22 m/°C, amelynek 
18 m/°C középértéke nagyon kicsi – tehát igen előnyös – a környező országokban meghatározott 
átlagos gradiensekhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a Magyarországot magában foglaló Pannon-
medencében a földkéreg vékonyabb a világátlagnál (mindössze 24-26 km vastag, vagyis mintegy 10 
km-rel vékonyabb a szomszéd területekhez képest) és így a forró magma a felszínhez közelebb 
helyezkedik el, valamint az, hogy jó hőszigetelő üledékek (agyagok, homokok) töltik ki. Ilyen módon 
a magyar medencében lényegesen kisebb mélységből és költséggel lehet feltárni a forróvizet, mint a 
Kárpátokon kívüli környező országokban, ahol a gradiens 30-40 m/°C értékű. [GEOTERMIKUS 
ENERGIAHASZNOSÍTÁS I., 1986] A geotermikus gradiens a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb, 
mint az országos átlag, a Kisalföldön és a hegyvidéki területeken pedig ennél az értéknél kisebb. 

2.2. Magyarország hévizei 

A forróvizek kutatása Magyarországon több mint 140 éve folyik. 1866-ban az ismert bányamérnök, 
Zsigmondy Vilmos készítette az első fúrásokat Harkányban, és a budapesti Margit-szigeten, amikor 
37 és 118 m mélységből 61,2 és 43,8 °C hőmérsékletű vizeket sikerült feltárni. [BÉLTEKY, 1966] 

Ezután következett a 970 m-es budapesti városligeti fúrás, amely 1868-tól 1877-ig tartott. A 
termálvizek kutatásában ez úttörő vállalkozás volt, nemcsak magyar, de európai vonatkozásban is. A 
Budapest-városligeti 1. számú fúrás 375 liter/perc vízhozamot adott 74 °C hőfokkal. Az első fúrások 
vizei a mezozoikum repedezett karbonátos kőzeteihez kapcsolódnak. Az Alföld nagy mélységben 
települt üledékes kőzeteiből először 1925-ben Hajdúszoboszlón sikerült 70 °C-nál melegebb vizet 
felszínre hozni. Ezután következett a 944 m-es szegedi és a 949 m-es szolnoki fúrás. [STEGENA ET 
AL., 1980] 

A szénhidrogénkutatás eredményeként sok esetben forróvizet nyertek. Azokat a fúrásokat, amelyek 
nem adtak a szénhidrogénkutatás szempontjából pozitív eredményt, több helyen kiképezték 
víztermelő kúttá. Néhány helyen szénkutatás közben is értékes forróvizet tártak fel. 1953-ban a 35 
°C-nál melegebb vizet adó fúrások száma elérte a 80-at. A reménykeltő eredmények alapján az 
Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) az Országos Vízügyi Hivatallal (OVH) 
egyetértésben kezdeményezte a hazai geotermikus energiakészletek további kutatását és 
hasznosítását. Évente 6-8 energetikai célú új kút létesítéséhez nyújtott az OMFB különböző mértékű 
támogatást, és Szegedet – mint a geotermikus energiafeltárás és ipari felhasználás nagyon kedvező 
területét – kísérleti központtá jelölte ki. Ezen OMFB kezdeményezés eredményeként az 1969. január 
1-i állapot szerint Magyarországon – a természetes hévíz előfordulásokat (a forrásokat) nem 
számítva – már 338 db fúrás adott 35 °C-nál melegebb vizet. [BALOGH, 1981]  

Az elért eredmények azt mutatják, hogy a termálvizeknek - mint hőenergia szolgáltatóknak -, a 
feltárási lehetőségei az ország perspektivikus területein nagyon kedvezőek (2. ábra). Víznyerés 
szempontjából azok a geológiai képződmények jöhetnek számításba, amelyek erősen repedezettek, 
töredezettek, illetve összefüggő porozitással rendelkeznek, azaz reservoir rendszerként viselkednek. 
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2. ábra A termálvíz hőmérséklet szerinti területi megoszlása [BALOGH, 1981] 

A Kárpát-medencét kitöltő üledékes kőzetekben, általában a felső-pannonban és a felső- és alsó-
pannon határán helyezkednek el a legkedvezőbb porozitású víztartó rétegek. Ilyen vonatkozásban az 
Alföld nagy része és a Kisalföld jön számításba. Azok a rétegek, amelyekből a fúrások legalább 300 
liter/perc hévizet adnak – azaz olyan a vízhozamuk, amellyel a balneológiában és a fűtésben érdemes 
foglalkozni – már ipari jelentőséggel bírnak. Egyes alsó-pannon, miocén és oligocén üledékek a 
termálvizek szempontjából nem jelentősek, mert hozamuk a kis szemcseátmérő és rossz 
áteresztőképesség következtében kisebb 50-60 l/p-nél. A termálvízkutatás szempontjából 
legkedvezőbbek azok a területek, ahol a víztartók mélyen helyezkednek el, és ahol a geotermikus 
gradiensnek kicsi az értéke. (3. ábra) A fentiekben ismertetett felső-pannon üledékes kőzet után a 
triász repedezett, hasadékos, karbonátos kőzettömege az ország második legjelentősebb 
tárolórendszerét foglalja magában. [BALOGH, 1981] Ez földrajzilag két nagy és elkülönült egységben 
jelenik meg, úgymint:  

▪ a Dunántúli-középhegység és az Északi-középhegység csapásirányával párhuzamos, 
Délnyugat-Zalától egészen Sárospatakig húzódó alaphegység vonulat 

▪ a Mecsek és Villányi-hegység körzetébe települő alaphegység vonulat. 
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3. ábra Magyarország hévíztározói [VITUKI RT.] 

 

Az ásványvizek csoportosíthatók tárolókőzetük alapján is. (4. ábra) Eredetüket tekintve a víztároló 
kőzetek három csoportja különböztethető meg, melyek közül hazánkban az első két csoportnak van 
jelentősége: 

▪ tűz eredetű (magmatikus és vulkanikus) 
▪ üledékes 
▪ átalakult (metamorf) kőzetek. 

 

 
4.ábra A hévíztárolók különböző típusai [VITUKI RT.] 

 

A vulkanikus kőzetekből kitermelhető víz minősége jó vagy kitűnő, de Magyarországon nincs 
kiemelkedő szerepe. A gejzírek az aktív vulkanikus vidékek különleges jelenségei (hazánkban 
természetes előfordulásuk nincs). Olyan hévforrások, amelyek a felszín közelébe nyomult magma 
hatására felforrósodó, esetenként túlhevült talajvízből erednek; a túlhevült víz természeti 
látványosság jelleggel tör a felszínre sok vulkanikus vidéken (pl. Yellowstone, USA; Rotorua, Új-
Zéland). A gejzírek vize többnyire magas ásványtartalmú és a kitöréskor elvesztett nyomás, ill. a 
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hőmérsékletvesztés miatt erősen kicsapódó jellegű. Ezért a hőhasznosítás céljából csőrendszerben 
történő elvezetése nehézségekbe ütközik. Új-Zélandon megkísérelték, de a vállalkozás nem sok 
sikerrel járt. Mint a legtöbb hévforrás esetében, egyedül a fürdőkultúrás, turisztikai hasznosítás tűnt 
gazdaságosnak. Magas hőmérsékletű, gőz alakban jelentkező geotermikus előfordulások 
szempontjából Magyarország nincs olyan kedvező helyzetben, mint az aktív vulkáni tevékenységgel 
jellemezhető országok (pl. Izland, Olaszország, Oroszországon belül pl. Kamcsatka). 
 
A termálvizek eredetük, származásuk szerint a következő 3 fő csoportba sorolhatók: 

▪ juvenilis vizek (A Föld belsejéből származó magmás eredetű víz. Általában igen tömények, 
s kevés kivétellel alkalmatlanok bárminemű felhasználásra. Fölöttébb korrodáló hatásúak.) 

▪ meteorikus vagy vadózus vizek (A vízkörforgásban tevékenyen résztvevő víztípus. 
Gyakorlati szempontból a legnagyobb jelentőségű és fontosságú.) 

▪ fosszilis vizek (A körforgásból teljesen kirekesztett zárt típusú, stagnáló, statikus rétegvizek 
nagy csoportja. Ezek a vizek a tengeri, vagy beltavi üledékek lerakódásával egyidejűleg 
záródtak a porózus rétegekbe, és az impermeábilis rétegek által körbezárva fogva maradtak.) 

 

2.3. A felszín alatti vizek osztályozása  

A felszín alatti vizek osztályozásának számos módszere ismert, de a legtöbb esetben a szokásos 
bontás nem elég átfedő, és ilyenkor egyedi vizsgálatra van szükség. Példának okáért a talajvíz 
hidrofizikai jellemzőit nagymértékben befolyásolja a talajművelés, vagy a szezonalitás [FARKAS-
GYURICZA, 2004]. A vízkészlet vizsgálatakor alkalmazható egy gyakorlati osztályozás, mely során a 
felszín alatti vizeket a tárolókőzet, és a felszíni atmoszférikus jelenségek kapcsolata alapján az alábbi 
fő csoportokba sorolhatjuk: 

▪ talajvíz (Az első vízzáró réteg feletti, a felszínhez legközelebb eső, szemcsés, vagy kötött 
üledékében előforduló víz. E víztest közvetlen utánpótlást kap a csapadékból, vagy más 
felszíni vízből, folyóból vagy tóból.) 

▪ rétegvíz (Az első vízzáró réteg alatti üledékekben sokszor több ezer méter mélységig 
terjedően helyezkedik el. Közvetlen utánpótlása általában nincs.) 

▪ porózus tárolókőzet vize, karsztvíz (A karsztosabb kőzetek repedéseit, hasadékait és 
üregeit tölti be. Ezen belül nyílt és fedett, vagy mély karsztot különböztetünk meg.) 

▪ hasadékos tárolókőzet vize (A repedezett hasadékos kőzetek járatait tölti ki s ezekben 
áramlik.) 

 

A hazai ásványvizek túlnyomó részét a rétegvíz típusú vizek alkotják. Az 5. ábra a fenti 
osztályozásnak megfelelően az elmúlt két évtized vízkitermelését mutatja. 
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5. ábra A különböző típusú felszín alatti vizek kitermelése 1981 és 2003 között [VITUKI RT.] 

Hasadékos tárolókőzet vizének nevezzük a vulkanitok és egyéb szilárd kőzetek vizét, melyek az 
egyébként át nem eresztő kőzetek repedéseiben tárolódnak a felszín alatt úgy, hogy rájuk a 
meteorológiai viszonyok már gyakorlatilag nem hatnak. Speciális, és fontossága miatt külön 
kiemelkedő a karsztosodó kőzetek hasadékvize.  

A gyakorlati osztályozáson kívül leggyakrabban használt hét szempont közül kettőt emelnék ki, a 
vizek fizikai és kémiai tulajdonságát, mert a hévizek bármilyen célú felhasználását e két jellemző – a 
kitermelés, szállítás és tárolás körülményei mellett – nagymértékben befolyásolja. E tényezők 
változásainak eredményeként a vízben oldott gázok felszabadulása, a mész-szénsav egyensúlyi 
helyzetének módosulása, és egyéb vízminőségi alkotók kedvezőtlen változása következhet be.  

2.3.1. A víz fizikai összetevői 

Az alapvíz fizikai összetevőit öt nagy csoportba soroljuk: a hordalék, a szerves darabkák, a 
hőtartalom, a gáz és a radioaktív szennyezés. A jellemzők közül az alábbiakban a hőtartalomról adok 
bővebb leírást. A vizek hőtartalma, és az ebből következő hőszennyezés – egy bizonyos mértékben –
minden esetben jelenlevő tényező tekintve, hogy az alapvíz 0 °C-os. De amíg az ivóvízben kívánatos 
hőtartalom eredményeként a víz hőmérséklete célszerűen 10-16 °C, addig a fürdésre használt vízé 
35-38 °C, a fűtésre használté 60-90 °C között van. Ami tehát az egyik felhasználáskor káros 
szennyezés, a másiknál még a kívánatos minimumot sem éri el. A hőtartalom forrása a neutrális zóna 
alatt a földi hőáram, és az ennek hatására raktározott hő. A neutrális zóna felett ehhez még a Nap 
sugárzási energiája is hozzájárul.  

Magyarországon a 30 °C-nál melegebb kifolyóvizű kutakat és forrásokat tekintjük hévízkutaknak és -
forrásoknak. Ilyen hőmérsékletű víz az ország területének mintegy 70 %-án lenne feltárható. (Megj.: 
Arday Attila és Szőnyi Judit hidrogeológusok szerint a feltárhatóságról szóló mondat – mely 
évtizedek óta szerepel könyvekben és hangzik el a témával foglalkozó konferenciákon – már 
elcsépelt szlogen hazánkban. Szerintük számos tévhit és szakmailag meghaladott nézet él a 
köztudatban, és a felmerülő kérdésekre még a tudomány sem tud válaszolni.)  

A hőmérsékleti osztályozás eltérést mutat szerzők, felhasználási cél, és országok szerint is. Általában 
elmondható azonban, hogy két nagy csoportját különböztetjük meg a vizeknek: hideg és termális 
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vizek. F. A. MAKARENKO szerint azok a vizek termálisak, amelyeknek hőmérséklete meghaladja az 
illető hely évi középhőmérsékletét. Az orvosok közül sokan az emberi test hőmérsékletét, vagyis a 37 
°C-t meghaladó hőmérsékletet nevezik termálisnak. A román szabvány szerint: a víz hipotermális 26-
36 °C, izotermális 36-42 °C között, hipertermális 42 °C felett. Az építésügyi szabályzat - a víz 
hőenergiahasznosításának lehetőségét tartva szem előtt -, az alábbiak szerint osztályozza a nem hideg 
vizeket: 

▪ langyos víz  35 °C (308 K) - 60 °C (333 K) között  
▪ meleg víz  60 °C (333 K) - 90 °C (363 K) között  
▪ forró víz      90 °C (363 K) fölött. 

BÉLTEKY L. [1960], PAPP SZ. ET AL. [1957], SCHMIDT E. R. [1959] javaslatait figyelembe véve az alábbi 
beosztás javasolható: 

<   18 °C hideg víz  
18-25 °C langyos víz  
25-37 °C meleg víz 
     37 °C hévíz, melynek további csoportosítása:  

37-60 °C kevésbé forró víz 
60-90 °C forró víz 
>   90 °C igen forró víz 

Ha a felszínre érve a víz hőmérséklete a 100 °C-ot meghaladja, akkor gőzt kapunk. 

A fenti hőfokra alapuló csoportosítás általában a felhasználási lehetőségek szerint is határokat jelent. 
A hideg vizeket általában az ivó- és ipari vízellátás terén hasznosítják. A 25-37 °C-os vizeket strand 
és fedett fürdők – ritkán gyógyfürdők – céljaira hasznosítják, igen ritkán pedig ivó- és ipari 
vízellátásra. Sem a langyos, sem a meleg vizeknél a hőtartalom hasznosítása nem jöhet számításba. A 
37-60 °C-os hévizek felhasználási területe elsősorban a mezőgazdaság, ahol keltetők, melegházak 
fűtésére, talajfűtésre, a 60 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű víz is elegendő. A 60 °C feletti vizek 
fűtési célokra történő hasznosítása elsősorban ott jöhet szóba, ahol 18-20 °C hőmérsékletet kell 
biztosítani. A fűtési hőenergia elvonása után azonban e vizek a „kevésbé forró víz” kategória szerint 
használandók. Mindig a víz többlépcsős hasznosítása a cél. Forró gyógyvizeknél a kívánatos 
hőelvonást úgy kell biztosítani, hogy az a gyógytényezők értékét ne csökkentse. A 90 °C feletti, igen 
forró vizeknek jelenleg a hőtartalmát használják elsősorban. Sok közöttük a gyógyvíz. Használati 
vízként csak hőelvonás, vagy hideg vízzel való keverés után alkalmazható. [JUHÁSZ, 1987] 

2.3.2. A víz kémiai összetevői  

A felszín alatti vizek kémiai összetevők szerinti, ún. minőségi felosztása nem egyértelmű feladat. 
Osztályozására PAPP, GAÁL és HÓDOS [1957] rendszere igen alkalmas – némi kiegészítéssel –, mely a 
felszín alatti vizeket kémiailag három csoportba sorolja: 

▪ egyszerű víz, 
▪ ásványvíz, 
▪ gyógyvíz. 

Az egyszerű víz minőségi felosztására elfogadott osztályozás nincs. Szokás a legfőbb alkotók 
intervalluma és a felhasználás célja szerint osztályozni: például ivásra alkalmas, ivásra csak 
csírátlanítás, vagy valamely kémiai alkotójának részbeni kivonása után alkalmas stb., esetleg 
öntözésre alkalmas, nem alkalmas, hűtővíznek közvetlenül alkalmas, lágyítva alkalmas, alkalmatlan 
stb.  

A vizek egyes különleges fajtáját ásványvíznek, illetve gyógyvíznek nevezzük. Az ásványvíz - a 
hőmérséklettől függetlenül - az a természetben előforduló víz, mely több mint 1000 mg/l oldott 
szilárd alkotórészt vagy, egyes ritkán előforduló, de biológiailag aktív elemekből (lítium, bróm, jód, 
fluor, arzén, rádium, rádiumemanáció, stb.) kimutatható mennyiséget tartalmaz. Ugyancsak 
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ásványvíznek minősíthető az a víz, melyben az oldott szilárd alkotórészek mennyisége nem éri el a 
fenti határt, de oldott gáztartalma jelentékeny mennyiséget tesz ki. Például az a víz, melynek szabad 
szénsavtartalma legalább 500 mg/l. Kivétel az olyan mésztartalmú forrás és bányavíz, amelynek 
szilárd anyagtartalma legnagyobb részt kalciumból és karbonátból áll.  

Ha egy liter víz alkotórészei az alább megadott értékeknek csak egyikét is elérik, vagy meghaladják, 
akkor ásványvízről beszélünk. Ezen jellemző vegyületek és határértékeik: 

▪ oldott szilárd anyag  1 000    mg 
▪ szabad ionok      250    mg 
▪ lítiumion          1    mg 
▪ stronciumion        10    mg 
▪ báriumion          5    mg 
▪ vasion         10    mg 
▪ mangánion        10    mg 
▪ bromidion          5    mg 
▪ jodidion          1    mg 
▪ fluoridion          2    mg 
▪ hidroarsenátion         1,3 mg 
▪ hidrofoszfátion         1    mg 
▪ szulfidion          1    mg 
▪ metabórsav          5    mg 
▪ metakovasav        50    mg 
▪ rádium emanáció, radon    291    Eman 

A gyógyvíz olyan ásványvíz, mely vegyi összetételénél vagy egyéb fizikai tulajdonságainál fogva 
betegségcsökkentő vagy megszüntető hatású. Az ásvány- és gyógyvizek kémiai összetétele szerinti 
csoportosítása PAPP, GAÁL és HÓDOS [1957] összeállítása szerint: 

▪ egyszerű hévíz 
▪ egyszerű szénsavas (savanyú) víz 
▪ alkali-hidrogén-karbonátos (alkalikus) víz 
▪ kalcium-magnézium-hidrogén-karbonátos víz  
▪ kloridos (konyhasós) víz 
▪ szulfátos (keserű) víz  
▪ vasas víz 
▪ kénes víz 
▪ jódos, brómos víz  
▪ radioaktív víz. 

A kémiai összetevőket általában a víz vegyi összetétele címen szokták megnevezni. Természetesen a 
kémiai összetevőket komponensenként kell ismernünk ahhoz, hogy a vizet egy adott célra 
felhasználhassuk, úgyszintén a minimálisan szükséges és maximálisan lehetséges koncentrációhatárt. 

A felszín alatti vizek jellemzésére közel negyedszáz összetevőt, illetve mutatót alkalmaznak. A 

jellemzőket általában négy nagy csoportra szokás bontani: 

a) általános minőségi jellemzők (bepárlási maradék, szilícium-dioxid, lúgosság, összes 
keménység, karbonátkeménység, maradó keménység, hidrogénion-koncentráció), 

b) az oxigénháztartás és az oldott gázok adatai (oxigénfogyasztás, oldott oxigén, 
széndioxid), 

c) a legfontosabb oldott anionok és kationok, 

d) különleges vízminőségi összetevők. 
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A minőségi elkülönítés az oldott kationok és anionok alapján történik. Az ásványvizek osztályozása 
HINTZ és GRÜNHUT beosztása szerint, amely az 1000 mg/l szabad szén-dioxidot tartalmazó egyszerű 
savanyúvizek mellett további nyolc típust különböztet meg: 

▪ egyszerű hideg víz: hőfoka kisebb, mint 20 °C, oldott anyag tartalma kevesebb, mint 1000 
mg/l, egyszerű meleg víz: hőfoka magasabb 20 °C-nál, 

▪ egyszerű savanyúvizek: összes szilárd alkotórész kevesebb, de a szabad széndioxid több 1000 
mg/l-nél, 

▪ szerves földes savanyúvizek: az összes szilárd alkotórész, főleg Ca, Mg, a hidrogén-
karbonátok és a szabad széndioxid is meghaladja az 1000 mg/l-t, 

▪ alkalikus savanyúvizek: összes szilárd alkotórészek (hidrogén-karbonátok és alkáli-ionok), 
valamint a szabad széndioxid is meghaladja az 1000 mg/l-t,  

▪ alkalikus források: ugyanaz, mint fenti, de szabad széndioxid nincs (1000 mg/l), 

▪ konyhasós források: több, mint 1000 mg/l Na- és Cl-ionból álló összes szilárd alkotórész 
van bennük, 

▪ keserű források: a több mint 1000 mg/l összes szilárd alkotórészben a szulfátok uralkodnak. 
A szulfát-ionok az ásványvíznek olyan sajátos jelleget kölcsönöznek, hogy nemcsak fajlagos 
mennyiségét vesszük figyelembe, hanem az olyan ásványvizeket, amelyek alkalikus karakter 
nélkül szulfát-ionokat jelentékeny mennyiségben tartalmaznak, keserűvíznek tekintünk, 

▪ vasas források: a vasion több, mint 10 mg/l, 

▪ a kénes források: hidrogénszulfid-ionokat, amellett esetleg szabad kénhidrogént is 
tartalmaznak. A sok szabad szénsavat tartalmazó kénes szénsavas vizek a csevicék. 

Az ásványvizek oldott anyagai egyrészt közvetlenül a víz által átjárt kőzetből oldódnak ki (kősó, 
mészkő, gipsz), a kőzetekben végbemenő kémiai folyamatok eredményeként keletkeznek, mint a 
keserűvizek a piritbomlás eredményeként, vagy vulkáni utóhatások juttatják az oldott anyagot a 
vízbe. A hévizeket összes oldott anyagtartalmuk szerint PAPP SZ. [1954] a következőképpen 
csoportosítja: 

▪ kevés oldott alkotórészt (< 1 000 mg/l) tartalmazó víz,  
▪ közepes oldott alkotórészt (1 001-3 000 mg/l) tartalmazó víz, 
▪ sok oldott alkotórészt (3 001-10 000 mg/l) tartalmazó víz, 
▪ igen sok oldott alkotórészt (>10 000 mg/l) tartalmazó víz. 

A víz kémiai összetételében fontos szerepe van az alkáli földfémek, a kalcium és a magnézium 
sóinak, amelyek meghatározzák a víz keménységét. Ezen a vízben oldott kalcium- és magnéziumsók 
töménységét, vagyis az egy liter vízben jelenlevő sómennyiséget értjük, amelyet gyakorlati értékben, 
az ún. keménységi fokban szokás kifejezni. Magyarországon a német keménységi fok (nkf) 
használatos. Összes keménység szerint: 

▪ igen lágy hévíz   <  2,0           nkf 
▪ lágy hévíz        2,1 -   5,0 nkf 
▪ kissé kemény hévíz       5,1 - 15,0 nkf 
▪ kemény hévíz      15,1 - 30,0 nkf 
▪ nagyon kemény hévíz           > 30,1 nkf 

Egy német keménységi fok megfelel 10 mg/l CaO mennyiségnek. A leglágyabb víz az esővíz, 
amelynek keménysége nulla. Hazánkban a karsztvizek általában 20-22 német keménységi fokúak, de 
a Bükkben található 12 keménységi fokú éppúgy, mint 100.  

Ha a források vizének hőmérséklete, nyomása, széndioxid mennyisége csökken, vagy levegővel 
érintkezve oxidálódik, a vízben oldott vegyi anyagok egy része kiválik. Ez a kiválás kisebb részben a 
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forrás felszínre bukkanásakor, illetve karsztforrásoknál a nagyobb barlangjáratokba való bejutásakor 
következik be. Hideg forrásokból leghamarabb a vasvegyületek, majd a kalciumkarbonát válik ki. A 
vízben oldott vas-hidrogén-karbonát igen könnyen bomlik, és a levegő oxigénjével érintkezve 
széndioxidot leadva vashidroxiddá alakul. Ez sárgás, barnás, vöröses csapadék alakjában válik ki a 
vizekből. Széndioxid-veszteségre vezethető vissza a kalcium-karbonát „mésztufa” alakjában való 
kiválása. Különleges alakja a meszes forrásüledékeknek a „borsókő”, amely a vízben lebegő 
homokszemcsék, vagy esetleg légbuborékok felületére kicsapódott kalcium-karbonátból keletkezik. 
Forró vizű források vizéből a víz lehűlése folytán kovasav (Si02), kénes források vizéből a 
kénhidrogén oxidációja folytán kén válhat ki. A forrásüledékek kiválasztásánál a vas- és kén-
baktériumoknak is jelentőségük lehet. A mésztufa kiválását elősegítő szénsavtartalom csökkentésben 
a vízi növényzetnek van szerepe, mely a széndioxidot asszimilációs működése céljára vonja el a 
vízből. Hévizeink osztályozása történhet még összes ásványi sótartalom szempontjából, amely 
beosztás segítségünkre lehet a hévizek felhasználásával és elhelyezési módjaival kapcsolatban. 

A hévizek hasznosíthatósága az összes sótartalom függvényében: 

▪ a víz öntözésre alkalmas, ha az összes oldott sótartalma  ⇒      < 500          mg/l  

▪ a víz élővízbe vezethető, ha az összes oldott sótartalma  ⇒   500-2000 mg/l 

▪ a víz halastavakba vezethető, ha az összes oldott sótartalma  ⇒ 2001-3000 mg/l  

▪ a víz csak időlegesen és ideiglenesen használható fel halastavakba 
 való bevezetésre, ha az összes oldott sótartalma   ⇒ 3001-5000 mg/l  

▪ a víz kezelés, ill. hígítás nélkül befogadóba nem vezethető,  
ha az összes oldott sótartalma      ⇒       > 5001 mg/l  

A kémiai alkotóelemek következtében a kitermelt vizek hatást gyakorolnak a folyamat során 
alkalmazott berendezésekre. Ez alapján megkülönböztetünk: 

▪ Agresszív hatású korróziót okozó hévizeket, ahol a vízben lévő széndioxid, oldott oxigén, 
szulfátok és szulfidok okozzák a korróziót. A szabad szénsav és az oldott oxigén a 
fémszerkezetekkel lép vegyi reakcióba, míg a szulfátok és szulfidok elsősorban a 
betonszerkezeteket támadják meg.  

▪ Kiválásra, illetve lerakódásra hajlamos hévizek, melyek esetében a nyomás- és 
hőmérsékletcsökkenés vagy a szabad széndioxid-koncentráció csökkenés következtében a 
karbonátok vízkő formájában kiválnak, aminek következménye a csövek és hőhasznosító 
rendszerek eltömődése. Magas vastartalom esetén - ha a víz levegővel (oxigénnel) is 
érintkezésbe jut - a kiváló vascsapadék és a keletkező vasbaktérium-telepek is eltömődést 
okozhatnak.  

▪ Nem agresszív, kiválásra nem hajlamos, egyensúlyban levő hévizek hasznosíthatók a 
legkönnyebben, ha nem szorulnak olyan vízkezelésre, amely megzavarja az egyensúlyi állapot 
fennállását (pl. gázmentesítés).  

 A víz vegyi jellegéből származó problémák 

A több száz, illetve több ezer méter mélységből a felszínre kerülő termálvizek oldott ásványisó 
tartalma 1-8000 mg/liter körül van (egyes esetekben ennél magasabb értékek is előfordulnak). 
Ugyanakkor a vízzel együtt gyakran jelentős mennyiségű gázok is törnek fel, amelyek összetételüktől 
függően robbanásveszélyt (CH4), vízkő kiválást (C02), korróziót okozhatnak. Előfordul, hogy a víz 
jelentős mennyiségű homokot is hoz magával, amely az áramlási sebesség csökkenése esetén 
leülepedik a rendszerben, és dugulásokat okoz. Amennyiben közelben szénhidrogén adottságú 
terület van, úgy a víz gyakran olajnyomokat is tartalmaz, és színe, szaga miatt bárminemű 
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hasznosítása akadályokba ütközik. Gyakorisága és kellemetlen üzemi következményei miatt a vízkő 
kérdésével indokolt külön is foglalkozni. A víz Ca, Mg, C02 tartalmától a nyomás és a hőmérséklet 
egymáshoz való viszonyától, stb. függően alakul ki a vízkő a termálvíz szolgáltató rendszerben. A 
nyomáscsökkenés mértéke általában a kút felső 40-60 méteres szakaszában éri el azt az értéket 
(„buborékpont”), amikor a vízkőkiválás megkezdődik. Legintenzívebb a kiválás a kútfejnél és 
környékén, de a fűtőrendszer teljes hosszán is tapasztalható. A kivált vízkő eltávolítására kezdetben 
mechanikus eljárást alkalmaztak, majd kialakult a ma is általánosan használt savazásos eljárás. Nem 
küszöbölődött ki azonban a metángáz tartalomból vízben maradható gázmennyiség (0,8 ml/m3 a 
vonatkozó OVH rendelet szerint), illetve ennek szellőztetés útján történő eltávolítása következtében 
előálló korróziós hatás. Ezen eljárásnál a szellőztetés következtében a víz oldott oxigéntartalma 
megnövekszik, és ezáltal az eredetileg semleges jellegű víz korrozív hatású lesz. 

2.4. Termálvízhasznosítás különböző formái – nemzetközi kitekintés 

A különböző hasznosítási módok kombinációja jelenti a leggazdaságosabb termálvíz hasznosítást. A 
hévíz-készletek optimális hasznosítását, a gyógyvizeink védelmét nem háríthatjuk át rövid távú, 
anyagi előnyökért a jövőbeni generációkra. 

A hévízhasznosítás a világban rendkívül változatos képet mutat (1. táblázat). 2000-es adatok alapján, 
mintegy 60 országban alkalmazták fűtési célra és 21 országban hasznosították elektromos áram 
előállítására a kitermelt hévizet. 

1. táblázat A geotermikus hőhasznosítás világméretű fejlődése [KASZA, 2005] 

Év 
Létesített 

teljesítmény 
(MW) 

Termelés 
(GWh/év)

Az 
országok 

száma 
Országok 

1960 - -    5 Izland, Olaszország, Japán, Kenya, 
Újzéland 

1970     800   ~ 2 200   6 +SZU, Magyarország, -Kenya 

1975  1 300 - 10 +Franciaország, Fülöp-szigetek, 
Törökország, USA 

1980  1 950 - 14 +CSSR, Németország, Ausztria, Tajvan 

1985       7 072    23 960 24 
+Ausztrália, Kína, Dánia, Jugoszlávia, 

Kanada, Kolumbia, Mexikó, 
Lengyelország, Románia, Svájc 

1990       8 064 - 30 
+Algéria, Etiópia, Belgium, Bulgária, 
Görögország, Guatemala, Thaiföld, 

Tunézia (néhány országjelentés hiányzik) 

1995 8 664 31 236 30 

+Argentína. Örményország, Izrael, 
Macedónia, Svédország, Szerbia, 

Szlovákia, Szlovénia, -Jugoszlávia (néhány 
országjelentés hiányzik) 

2000     17 175 51 428 55 Lásd: 2. táblázatban szereplő régiók 

Nemzetközi viszonylatban a fűtési célú felhasználás, mely a távfűtést és a háztartási melegvíz-
szolgáltatást is magában foglalja, a legnagyobb hévízfelhasználást jelenti. 1995-ben hőszivattyúkkal a 
teljes felhasználás 12%-át hasznosították. Az utóbbi 5 évben a létesített hőszivattyús teljesítmény 
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185%-kal, a szállított hőmennyiség 59%-kal nőtt (2. táblázat). A fő felhasználók Svájc és az Egyesült 
Államok voltak.  
2. táblázat A geotermikus energia hasznosítása 2000-ben [KASZA, 2005] 

Régiók Közvetlen hőhasznosítás Elektromos energia 

 MW % GWh/év % MW % GWh/év % 

Afrika 125,4  0,8 503,4 1,0 53,5 0,7 396,5 0,8

Közép-Amerika 5,0 n.a. 37,6 n.a. 406,9 n.a. 2 190,9 n.a.

Észak-Amerika 
(Mexikóval) 

 4 307,8 n.a. 7 012,9 n.a. 2 983,0 n.a. 21 151,0 n.a.

Dél-Amerika 42,5 n.a. 218,1 n.a.    0 n.a.        0 n.a.

Amerika (összesen)  4 355,3 28,8 7 268,6 13,7 3 389,9 42,5 23 341,9 47,4

Ázsia (Törökországgal) 4 607,5 30,4 24 415,2 45,9 3 095,3 38,8 17 509,5 35,5

Közép- és Kelet-Európa 1 283,6 n.a. 4 405,2 n.a.     0 n.a.        0 n.a.

Észak- és Nyugat- Európa  3 871,5 n.a. 11 036,0 n.a. 975,2 n.a. 5 659,6 n.a.

Oroszország és 
Örményország 

559,2 n.a. 3 462,9 n.a. 23,0 n.a. 85,0 n.a.

Európa (összesen) 5 714,3   37,7 18 904,1 35,5 998,2 12,5 5 744,6 11,7

Óceánia 342,3 2,3 2 064,7 3,9 437,2 5,5 2 268,9 4,6

Összesen 15 144,8   100 53 156,0   100 7 974,1 100 49 261,4  100 

Az országos energia célú hasznosítás vonatkozásában különösen kiemelendő Izland és Törökország. 
Izlandon főleg fűtési célra hasznosítják a geotermikus energiát, 86%-os részarányban. 
Törökországban a hasznosított teljesítményt 140 MW-ról 820 MW-ra növelték. 
Az EU országaiban, különösen Olaszországban és Franciaországban is jelentős a hasznosítás, ez 
4000-4500 TJ/év. Franciaországot illetően külön ki kell emelni, hogy az előtanulmányokat a 
kormány rendeli meg, s egyes területeken az első kút építési költségeinek 20%-át fedezi. Amennyiben 
a kút meddőnek bizonyulna, a beruházásból további 70% költséget megtérítenek. A világ hazánktól 
távolabb eső részén Japán érdemel említést, ahol több mint 200 hévízhasznosító létesítmény 
működik. Itt a kutak átlagmélysége 500 m és a hasznosító rendszerek mintegy 81%-a a kutak 
közelében helyezkedik el; 128 MW-t távfűtésre, 52 MW-t melegházak fűtésére hasznosítanak. Az 
Egyesült Államokban az 1990-es évet követően 18 új létesítményt alakítottak ki, ami 51 MW 
hőkapacitás növekedést és 524 TJ/év hasznosítást jelentett; közvetlen hasznosítás céljából 62 kutat 
fúrtak 250 m-es átlagmélységgel.  

A kitermelt geotermikus energia hasznosítása igen változatos: alkalmazzák belső terek fűtésére, 
melegvíz-szolgáltatásra, termálfürdőkben, ipari célokra és a mezőgazdaságban (6. ábra). A termálvíz 
fűtési és melegvíz-szolgáltatási hasznosítása kommunális, de a mezőgazdaságot (pl. növényházak, 
fóliaházak, baromfitelepek, istállók, stb. fűtése) is érintő terület. Ez utóbbi ágazatban lehetőség nyílik 
speciális alkalmazásokra a fűtési időszakon kívül is (terményszárítás, haltenyésztés). Ezeknél az 
alkalmazásoknál a termálvíz előnye nem csupán fűtőolaj vagy földgáz megtakarításában jelentkezik, 
hanem a koncentráltság és a sokrétű hasznosíthatóság miatt vállalkozások alapítására, kereskedelmi 
tevékenység indítására is alkalmat nyújt, egy adott térség komplex fejlesztéséhez (termelés, 
kommunális ellátás, termálfürdő, sportuszoda) járul hozzá. Másrészről az előkezelés és szükség 
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esetén a hőkicserélés lehetővé teszi a hagyományos fűtő- és melegvízhálózatok üzemeltetését magas 
hőmérsékletű hévízzel, így nincs szükség külön átviteli rendszerek kiépítésére.  

A következő adatok a 30 °C-os és annál nagyobb hőmérsékletű felszínre érkező hévízkincs 
alkalmazott hasznosítását mutatják (763 db kút adata alapján) (6. ábra):  

  
6. ábra A termálvíz vízgazdálkodási és energetikai célú felhasználása Magyarországon (1997)         

[LIEBE, 2001] 
 

Napjainkban 912 db működő termálkútból 80 millió m3 termálvizet termelnek ki, az 
energiamérlegben 50-60 000 TJ/év energiát képviselnek. A működő hévízkutak egyharmada szolgál 
fürdők vízellátására (balneológia célra). Egy másik nagy felhasználási terület a mezőgazdasági 
hőhasznosítás, ilyen célra 202 kút vizét használják. Kommunális hőhasznosításra, ill. melegvíz 
ellátásra csak 21, ipari célra 68 kút szolgál. A maradék harmadot a vízművek – 30 °C-nál melegebb 
vizet adó – lakossági ellátásra hasznosított kútjai teszik ki.  
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1.a. Balneológiai hasznosítás 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.b. Üvegházak fűtése, növénytermesztés 
 

        

 

 

 

 

 

         

 

1.c. Haltenyésztés  

1. kép Példák a különböző termálvíz felhasználási módokra  
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2.4.1. Elsődleges hasznosítás 

1) Az ivóvízellátás jelenleg is a legszélesebb hasznosítási terület. Az alacsony hőmérsékletű hévizek 
(30-35 °C) esetén állandó éves kihasználást jelent (ami 29,5%-a a kutaknak). Különös tekintettel a 
felszín közeli rétegvizek fokozódó szennyeződésére, fel kell készülnünk a hévizek ivóvízcélú 
fokozottabb felhasználására. Az emberi fogyasztásra alkalmas termálvizeknek szigorú minőségi 
követelményeknek kell megfelelniük. 

− Gyógyvíz palackozás  
Egyes gyógyvizek ivókúra által hatnak, pl. az alkáli hidrogén-karbonátos vizek, melyek az 
Alföldön és a Kisalföldön is nagy számban fordulnak elő.  

− Ásványvizek palackozása  
Az ásványvíz gyakran termálvíz is, mivel a feltörő víz a Föld mélyebb rétegeinek magasabb 
hőfokát is átveszi.  

2) A fürdők és gyógyfürdők vízfelhasználása jelentős mértékű (1976-ban a hazai geotermikus energia 
50 %-ban a gyógy- és termálfürdőkben került felhasználásra) [TÓTH-BULLA, 1999]. Magyarországon 
81 db kút vizét nyilvánították gyógyvízzé (30,9 %) és a jövőben is ez lesz a leghasznosabban 
kibővítendő terület.  

A termálvíz balneológiai célú használatra természetesen csak akkor alkalmas, ha minőségi és 
bakteriológiai paraméterei a szabványban előírtaknak megfelelnek. A minősített gyógyvizek nagyrészt 
termálvizek, kisebb részben hidegvizek. A hasznosítás vonatkozásában a takarékossági 
szempontokat figyelembe véve visszaforgatást kellene alkalmazni. Ez természetesen a gyógyfürdők 
esetében vízminőségi feltételek megszabása és betartása nélkül nem engedhető meg, ezért 
napjainkban még az átfolyó-üzemeltetést alkalmazzák.  

Több fűtési célú hévízkút lehűlt vizét másodlagosan fürdőkbe is bevezették, vagy téli-nyári 
szezonális üzemrendet alakítottak ki. Az elfolyó vizek másodlagos (hőszivattyús) energetikai 
hasznosításával a gazdaságossági mutatók is javíthatók. Ezek a kombinált rendszerek a hévízek 
komplex hasznosítása tématerület részét képezik, melyet részletesebben a 2.4.2-es alfejezetben 
mutatok be.  

3) Aránylag alacsony az épületfűtés célú és kiegészítő melegvízellátásra történő hasznosítás (lakás-
kommunális hőellátás 2,4%). Ha a termálvíz hőmérséklete alacsony (pl. 60 °C), akkor előnyös lehet a 
padló- vagy a falfűtés alkalmazása. Néhány helyen a magasabb hőmérsékletű hévíz hőenergiáját 
először a fűtőradiátorokban hasznosítják, majd használati vizet melegítenek vele, illetve harmadik 
lépcsőben padlófűtésbe juttatják. Ebben az esetben az adott hasznosítási területen – fűtés, 
hőhasznosítás – belül valósul meg a komplexitás.   

A kertészetekből vagy távfűtőművekből kikerülő, lehűlt vizek strandfürdőkben, illetve fóliasátrak 
talajfűtésében vagy szénhidrogén-tároló rétegek nyomásfenntartására használhatók. Erre példa a 
szentesi kórház többlépcsős hévízhasznosítása, ahol a kórházépületek fűtőrendszeréből 40 °C-kal 
kikerülő víz hőenergiáját még a szolgálati lakásokban és a városi fürdőben is felhasználják. A szentesi 
Árpád Agrár Rt. kertészeti és állattenyésztő telepeinek rendszerében fokozatos hőleadáson alapuló – 
80-90 °C-ról 20-30 °C-ra – technológiát valósítottak meg. Legutolsó lépcsőfokként légtérfűtésben, és 
végül talajfűtésben hasznosul a termálvíz. 

Termálvízzel nemcsak közösségi, iroda- és egyedi lakóépületek, kórházak, raktárak, műhelyek stb. 
fűthetők, hanem egész háztömbök is. Erre Budapesten és az ország más, főleg alföldi városaiban 
már az 50-es, 60-as években sor került, évente 75-80 000 tonna fűtőolaj megtakarítását 
eredményezve. A nagyobb termálvizes hálózatokban a rendszeren belüli áramlást szivattyúzással kell 
biztosítani, minél kisebb hőveszteségre törekedve. Lakótelepek, egészségügyi intézmények, iskolák 
termálvizes fűtéséhez és vízellátásához különösen fontos a termálkutak teljesítményének hosszú 
idejű fenntartása.  

Napjainkban az alternatív energiaforrásokra épülő lakó- és közösségi épületek terjedésével egyre 
nagyobb teret nyer az épületfűtés. Az állami támogatások és pályázati lehetőségek motivációs erővel 
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bírnak. A fűtési rendszerek a termálvíz energetikai célú hasznosításának részét képezik, melynek 
blokksémáját a következő ábra szemlélteti. 

 
7. ábra A termálvíz-hasznosítás blokksémája [saját ábra, TÓTH-BULLA alapján, 1999] 

4) A termálvízhasznosítás az élelmiszeriparban mint mosóvíz jöhet számításba; például földes 
termények előmosása során. De lehet használni konzervgyári szárítás céljára is, ill. szeleteléskor, 
osztályzásnál, hidraulikus szállításnál. A másik fontos felhasználási területe az abszorpciós 
hűtőrendszerekben való alkalmazás az élelmiszerek tartósításakor. 

5) A mezőgazdaság területén igen széleskörű a felhasználás, mert a hévízkutak legtöbbjét 
mezőgazdasági területen fúrták (26 %). A mezőgazdasági hévízhasznosítás részterületei [MONOKI, 
2004]:  

•••• Növényházak, fóliasátrak fűtése  
A geotermikus energia melegvíz formájában igen eredményesen használható növényházak és 
fóliasátrak (légtér-, talaj-, és vegetációs) fűtésére. Magyarországon 1980-ban 748 000 m2 (~75 ha) 
növényházfelületet és 1,064 millió m2 fóliaház felületet fűtöttek termálvízzel. A fűtési teljesítmény 
iránti igény a növényház méreteitől, hőgazdálkodási viszonyaitól, betelepítettségétől és a 
növénykultúrától függ. A termálvízzel fűtött növényházak beruházási költsége 15-20%-kal nagyobb, 
mint az olaj- vagy a gázfűtésűeké, de a kisebb üzemköltségek miatt a többletkiadás 2,5-3 éven belül 
megtérül.  

A termálvíz fűtésre növényházban is jól kihasználható, de növényház-fóliasátor együttesekben még 
gazdaságosabb fűtést tesz lehetővé. Ha 90 °C körüli hőmérsékletű hévíz áll rendelkezésre, akkor 
többlépcsős hasznosításra van mód: szivattyúk közbeépítésével a vízkivételi helyhez legközelebb eső 
növényház(ak) légfűtéssel fűthetők. A távozó, alacsonyabb hőmérsékletű (pl. 50 °C-os) termálvízzel 
növényház vagy fóliaház légtér- vagy talajfűtése végezhető. Visszakeveréses megoldással a 
hőlépcsőket stabilizálni lehet. A fóliaházakból kilépő 20-25 °C hőmérsékletű víz még hálózati 
öntözővíz előmelegítésére is használható.  

Alacsonyabb, 50-60 °C hőmérsékletű termálvízzel történő növényházfűtéskor ajánlatos a különböző 
fűtési lehetőségeket kombinálni a víz hőtartalmának és a fűtőfelületeknek minél jobb kihasználásával. 

Termelő kút

természetes mesterséges

Vízkezelés

Tárolás

 Hőfelhasználás

Vízkezelés Vízkezelés

Felszíni vízelvezetés
Tárolás  
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Irodalmi áttekintés 

26

Nagyon hideg téli napokon, csúcsidőben az alacsony hőmérsékletű termálvizes fűtés jó kiegészítője 
lehet a szalma- vagy a faaprólék-tüzelésű biomassza-kazán. Meg kell jegyezni, hogy különösen az 
alacsony hőmérsékletű termálvízzel fűtött növényházak esetében fontos gazdaságossági tényező a 
hőleadás csökkentése hőtakarókkal. Nagyobb növényházkomplexumok nyári hűtésére a hőszivattyús 
hűtés is alkalmazható, ha az olcsóbb árnyékolás, ill. a nedves levegő ventillátoros átszívatása nem 
bizonyul elegendőnek.  

A fóliaházakban és -sátrakban általában alacsony hőmérsékletű termálvizet használnak állandó vagy 
mobilis csöves rendszerekkel vagy konvektorokkal (8. ábra). A fóliaházak fűthetők az ún. 
vízfüggönyös módszerrel is, amikor kettős fóliaréteg között áramoltatnak hőtartalmától már jórészt 
megszabadult, előzetesen hasznosított, 20-30 °C hőmérsékletű termálvizet. Az áramló langyos 
termálvíz nemcsak fűt, hanem hőszigetelő hatást is kifejt, azonban ennek az eljárásnak nagy a 
vízigénye és teljesen vízzáró, ép fóliát igényel.  

 
8. ábra Alacsony hőmérsékletű (55 °C) termálvízzel fűtött növényház [SÁGI, 1994] 

További lehetőség a napenergiás és a geotermikus fűtés kombinálása, amikor a talajba mélyesztett 
műanyagcsöveken a fóliaház két rétege között a nappal felmelegedett levegőt ventillátor áramoltatja 
át. A meleg műanyagcsövek felmelegítik a fóliaház alatti földréteget, amit éjjel visszaszívatnak a 
növényházba. Ennek a rendszernek a hatékonysága természetesen függ a nappali energiaátadás 
mértékétől és a földréteg hőtartó képességétől. (9. ábra) 

 
 

9. ábra Fóliaház kombinált légfűtése (kísérleti berendezés) [SÁGI, 1994] 

•••• Termény, takarmány, gyümölcsszárítás  

A terményszárítási feladatok túlnyomórészt a fűtésmentes nyári-koraőszi időszakra esnek, ami a 
termálvizek gazdaságos, minél hosszabb idejű kihasználása szempontjából kedvező. A termálvizes 
szárítás a korábban használt szénhidrogéntüzelésű berendezésekhez képest alacsonyabb 
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hőmérsékletet (40-60 °C) alkalmaz, ezért a szárítási idő meghosszabbodhat, de az 
energiamegtakarítás ezt kompenzálja. Termálvízzel is különböző termékeket lehet szárítani, pl. 
szemes és szálas terményeket, kukoricát, paprikát, gyógynövényeket. A 10. ábra a termálvizes 
takarmányszárítás egyik megoldását mutatja. A termálvíz fűtőcsövön halad a boglyába rakott vagy 
felbálázott széna alatt, és ventillátor segítségével áramoltatják a leadott hőt. A nedves levegő felül 
távozik. Hasonló módon szárítható a csöveskukorica és a paprika is. 

A gravitációs szárítókban könnyen guruló szemestermények szárítása végezhető. Ezek vegyes 
melegvizes-földgázos fűtéssel ellátott légáramlásos tornyok, amelyekben gravitációs úton halad pl. a 
gabona, borsó felülről lefelé, miközben felesleges nedvességtartalmától megszabadul. A gravitációs 
szárítók előnye a folyamatos üzemeltetés, létesítésük azonban költségesebb, mint a fenti 
terményszárítóé, emellett alkalmazásuk magasabb hőmérsékletű termálvizet igényel. A termálvizes 
szárítók dughagyma hőkezelésére és gyümölcsök aszalására is használhatók. A termálvizes és a 
napenergiás terményszárítás jól kiegészítheti egymást: felhős, borult időben a kieső napenergiát a 
termálvíz pótolhatja.  
 

 
10. ábra Meleglevegős szénaszárító [SÁGI, 1994] 

•••• Istállók, növendéknevelők fűtése 

A nagytestű (ló, szarvasmarha), vagy a nagy sűrűségben (sertés) tartott állatok istállózása jelentékeny 
hő- és páratermelésük miatt a 10-20 °C épülethőmérséklet tartásához télen sem igényel nagy 
fűtőteljesítményt. Magasabb hőmérsékletre csak a nevelőkben, elletőkben van szükség. A termálvíz a 
hagyományos bordás vagy más fűtőcsövekben keringtethető. A már elsődlegesen hasznosított, 
lehűlt, 30 fokos hőmérsékletű termálvíz pedig padló-, vagy falfűtéses rendszerbe vezethető. Fontos 
azonban a megfelelő szellőztetés, ami előmelegített külső levegővel oldható meg. Az istállók 
szellőztetésére jól alkalmazható a hővisszanyeréses eljárás is. Nyáron a hővisszanyerő berendezés a 
szellőztető levegőt az istállóból elszívott páradús levegővel hűti, télen pedig ugyanezzel előmelegíti. 
Ezen az úton a termálvízfelhasználást csökkenteni lehet. A baromfitartásban a keltetőből kikerült 
fiatal állatok számára az első három héten 32-36 °C-os kezdeti hőmérséklet után 28-30 °C tartása 
szükséges, amit később lassan csökkenteni lehet. A termálvizes radiátorok, hűtőcsövek a 
baromfiházakban, nevelőkben éppúgy alkalmazhatók, mint a padló- vagy a falfűtés, amihez csökkent 
hőtartalmú termálvíz is megfelel. A szellőztetés termoventillátorokkal biztosítható. Az alkalmas 
hőmérsékletű termálvíz keltetőgépek üzemeltetésére is használható. Jó energiagazdálkodási 
megoldásokat kínálnak az istálló-növényház együttesek is. Az istállók fűtésére az alternatív 
energiaformákkal működő rendszerek többféle összekapcsolásra is módot adnak (pl. termálvizes + 
biomasszafűtés, biogázos + termálvizes fűtés).  

Példa. A szentesi Árpád Agrár Rt. a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági termálvíz 
hasznosítója. Évi vízkitermelése kb. 3 000 000 m3, amely vízmennyiséget 14 kút 
szolgáltatja. Mélységük 1800 méter és 2400 méter között van, mindegyik felső pannon 
homokkő tárolót csapol meg. A víz energiatartalmát négy lépcsőben hasznosítják. Először 
légtérfűtésre szolgál üvegházakban, keltető üzemben és állattartó épületekben, valamint a 
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gépjármű javító műhelyben és a szociális létesítményekben. Második lépcsőben az ún. 
vegetációs fűtés történik, ekkor a talajfelszín fölött 12 cm-rel, a növényektől pedig 
mintegy 20 cm-re elhelyezkedő, sínként is használható csővezetékben kering a víz. Innen 
kerül a termálvíz egy talajfelszín alá süllyesztett műanyag csőrendszerbe, ez az un. 
talajfűtés. Az üvegházak területe ~20 ha, bennük teljes egészében zöldségtermesztés 
folyik, paprikát, paradicsomot, uborkát termesztenek. A keltetőüzem pulykákkal 
foglalkozik, az állattartó épületekben a pulykán kívül szarvasmarhát tartanak. Negyedik 
lépésben a termálvíz kis gazdálkodók fóliasátraiban szolgál kiegészítő fűtésre. A víz útja 
során fokozatosan adja át energiáját és hűl le. A légtérfűtésre belépő víz hőmérséklete 
még 84-85 °C, a vegetációs fűtőrendszerbe 55-60 °C-os víz kerül, a talajfűtés előremenő 
hőmérséklete pedig ~45 °C. Tovább is felszín feletti szigetelt csővezetékeken halad a 
termálvíz, a fóliasátrakba történő betáplálási pontokon 30-35 °C-os. [lásd: M7-es 
melléklet] 

•••• Haltenyésztés, aquakultúra 

A növényházak, istállók, terményszárítók termálvizes fűtése nem zárt rendszerrel történik, ezért az 
elfolyó víz sótartalma és maradékhője miatt a környezetre ártalmas. Ha az elfolyó termálvíz kémiai 
összetétele haltenyésztésre csak hígítás után alkalmas, akkor halastavak létesítésére használható. 
Ellenkező esetben a maradékhő elvonása a halastó optimális hőmérsékletének megtartásához 
járulhat hozzá. A víz helyenkénti kedvező kémiai összetétele alapján közvetlenül a haltenyésztésben, 
halastavak és keltetők létesítésével is hasznosulhat. Ebben az esetben a megfelelő toleranciával 
rendelkező halfajok kiválasztása az eredményes tenyésztés egyik alapfeltétele (PEKLI, 1996). Az 
elfolyó, nem teljesen lehűlt termálvíz rizstelepek elárasztására is alkalmas lehet.  

A felsorolt elsődleges hasznosítási formák világviszonylatban a következő megoszlási képet 
mutatják. (11. ábra) 

 
11. ábra Termálhő hasznosítás megoszlása a világon (1995, 2000, 2005) 

 [LUND ET AL. 2005] 
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2.4.2. Komplex hasznosítás 

A takarékosság egyik követelménye szerint nem elegendő a hévíz csupán egyetlen komponensének 
hasznosítása. Az összes, tehát a fizikai, a kémiai és biológiai összetevőt hasznosítani kell. A 
hőhasznosítást is feltétlenül komplex módon kell kialakítani, hogy a még igen jelentős hőhordozó, 
azaz a felhasznált víz, ne kihasználatlanul távozzon.  

A hazai hévizek minősége és mennyisége lehetővé teszi hévízkútjaink komplex és többlépcsős 
hasznosítását. A komplex hasznosításon az egyes alkalmazási területek párhuzamos kapcsolását (pl. 
kommunális hasznosítás mellett ipari hasznosítás) vagy a szezonális kihasználását (télen fűtés, nyáron 
hűtés) értjük. A többlépcsős hasznosítás esetén – mely meglátásom szerint egyben komplexitást is 
jelent – a felhasználási területek hőmérséklet szerinti sorba kapcsolását értjük (pl. mezőgazdasági 
hasznosításnál növényházak fűtése után a távozó víz az intenzív haltenyésztő rendszerbe kerülhet). 

Példa egy komplex rendszer megvalósulására. A Veresegyházán működő geotermális 
rendszer, amely 1991. és 1997. között épült. Alapja egy 64 °C hőmérsékletű, maximum 50 
m3/óra termálvizet szolgáltató kút. A víz nagy keménységű, erős korróziós hatású. Az 
1991-ben épült termálfürdőben a vizet hálózati víz hozzákeverésével hűtötték le és 
engedték a medencébe. Az energetikai hasznosítás 1993-ban kezdődött. A Fő úti általános 
iskola fűtését alakították át. A víz tulajdonságait figyelembe véve a távvezeték rendszert 
műanyag csövekből építették, a berendezések pedig a korróziónak ellenálló anyagokból 
készültek. A vízkőkiválás megakadályozása vegyszeradagolás nélkül történik, a rendszer 
nyomásviszonyainak szabályozásával. A termálvizet – annak érdekében, hogy az eredeti 
épületen belüli fűtési hálózat használható maradjon – hőcserélőkön keresztül 
hasznosítják. A rendszert 1997-ben bővítették: a Művelődési és Ifjúsági Ház, valamint a 
termálmedence köré települt Ifjúsági- és Gyógyüdülő létesítményeinek hasonló megoldású 
hálózatával. A geotermális rendszer ettől kezdve évente kb. 5 TJ egyenértékű fosszilis 
energiahordozó elégetését váltja ki, hőteljesítménye 700 kW. Működésének eredménye 
még a termálfürdő kevesebb hálózati vízfelhasználása, több termálvíz kivételezés és 
ugyanannyi leengedett használt víz, melyet a Rákos patakba vezetnek. 

A fejlett ipari országok többségében előtérbe került a hévíz komplex hasznosítása; amikor is a fenti 
megfogalmazás értelmében pl. a balneológiai és az energetikai igényeket lehetőség szerint egyszerre 
igyekeznek kielégíteni. Az elkövetkező években az Európai Unió országaiban továbbiakban is az 
épületfűtés, a mezőgazdasági fűtés és mindenekelőtt a balneológiai/balneoterápiai hasznosítás kerül 
előtérbe. Újabb erőfeszítések tapasztalhatók a kis entalpiájú hévízből nyert energián alapuló 
villamosáram-fejlesztés gazdaságos megoldása, az un. kettős-folyadékciklusú áramfejlesztő 
rendszerek kialakítása érdekében. [PATAKI, 2005] 

A geotermikus energiahasznosítás új területe a földalatti forró kőzetek hőjének felszínről lejuttatott 
hőhordozó közeg segítségével való kivonása. A „forró - száraz kőzetes” (Hot Dry Rock vagy 
Enhanced Geothermal System, HDR vagy EGS) eljárásnak nevezik, és kb. 5000 m mély furatokra 
támaszkodik, ahol a kőzet hőmérséklete 150-200 °C közötti. A kőzet hidraulikus fellazítása után 
vizet sajtolnak le a mélybe, felhevül és egy szállító furaton keresztül jut a felszínre. A 150-170 °C 
hőmérsékletű víz hőcserélő közbeiktatásával adja le energiatartalmának egy részét, majd ismét 
visszapréselik a fellazított kőzet térségébe. Ez az eljárás kutatási stádiumban van még, de sok 
reményt fűznek hozzá. Ma még nem tudható, hogy a módszer alkalmazása a forró kőzetek lehűlése 
miatt nem okoz-e meg nem engedhető geológiai elváltozásokat.  

2.5. Termálvíz kitermelésének következményei – hazai példák 

A termálvizek fizikai és kémiai jellemzőinek áttekintése után a felszínre hozott víz hasznosításával, 
ennek különböző formáival foglalkoztam. A kitermelés műszaki, technikai paramétereit nem 
tárgyalom tekintve, hogy a végső konklúzió levonása szempontjából – részben – irreleváns a 
témakör. A mellőzés másik oka, hogy mindezen műszaki vonatkozású kérdések megfelelő 
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ismertetése a műszaki/mechanikai/technológiai tudásom hiányossága miatt bizonyára nem lenne 
teljes és minden igényt kielégítő. Az évtizedekkel ezelőtt kezdődött nagymértékű kitermelésnek a mai 
napig megvannak a következményei. A hasznosított vizek elhelyezése és az ebből adódó problémák 
és megoldások szintén e fejezet részét képezik.  

2.5.1. Karbonátos, hasadékos alaphegységi hévíztárolók, lokális nyomáscsökkenés 

A természetes termálvíz előfordulások, források közelében gyakran fúrtak kutakat, hogy több 
melegvízhez jussanak. A természetes úton felszínre kerülő vízhozamot azonban nem lehet 
következmények nélkül növelni. Az új hévízkutak kezdetben csak a források hozamát csökkentették, 
s helyi, lokális nyomáscsökkenést okoztak. 

A mélyfúrásos feltárások az idők folyamán egyre jobban eltávolodtak a klasszikus hévforrás-
körzetektől, s egyre mélyebb fúrásokkal, a karsztos hegyvidékektől egyre távolabb csapolták meg 
azokat (pl. Komárom, Tura, Mezőkövesd). Ezek a tárolórészek hidraulikailag kapcsolatban állnak a 
hévíztároló karsztterületekkel, de egyes előfordulások esetében ez a kapcsolat már minimális vagy 
teljesen hiányzik (pl. Igal, Zalakaros, Bükk). [LORBERER ET AL., 2001] 

A megcsapolások átrendeződése lehűlést és vízminőségváltozásokat is eredményezett azoknál a 
forrásoknál, ahol a beavatkozás a különböző összetételű és hőmérsékletű vizek keveredési arányát 
megváltoztatta (pl. Budapesten a Lukács fürdőnél). A természetes hévforrás-körzetek környezetébe 
telepített kutak működése általában csökkenti az eredeti források hozamát. Ezt tapasztalva, az 
eredeti hozam helyreállítása vagy növelése céljából gyakran áttérnek a természetes forrás szivattyús 
termeltetésére. Így a forrás szivattyúzással és a kutakkal együttesen kitermelt vízhozama már 
meghaladhatja az utánpótlódás mértékét; ez tartós nyomáscsökkenést okoz. 

Ha a nyomáscsökkenés bekövetkezik, elkezdenek a körzetbe áramolni a környezet hidegebb (és 
esetleg szennyezett) felszín alatti vizei a forrásvíz lehűlését és elszennyeződését okozva. Ilyen 
folyamatok játszódtak le a budapesti termálkarsztrendszer egyes forrásai esetében. (12. ábra) 

 

12.ábra A budapesti termálkarszt hozam és vízszint változásai [VITUKI adatok] 

Ezeknek a forrásoknak a természetes vízgyűjtőjét jelentő Dunántúli-középhegységben nagy, 
koncentrált vízelvételeket hoztak létre főleg a bányászati tevékenység biztonsága érdekében: a 
főváros közelében Dorog, Tatabánya, Mány, Nagyegyháza és Csordakút körzetében, Hévíz mellett 
pedig a nyírádi térségben. (13. ábra) Ezek a tevékenységek a meleg termálkarsztrendszerekkel 
hidraulikai kapcsolatban lévő hideg karsztvíztárolókat csapolták meg és – a hidraulikai kapcsolat 
miatt – lerontották a hegységperemeken lévő termálkarszt-előfordulások nyomásállapotát is. 
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Harkány és Eger térségében ugyancsak a hévíztárolóval összefüggő hidegvizű karsztvíztároló túlzott, 
vízellátási célú igénybevétele okoz problémát. 

 
13.ábra A Hévízi-tó hozam és vízszint változásai [VITUKI adatok] 

A bekövetkezett állapotromlásban – az említett beavatkozások mellett – szerepe volt a közelebb 
fekvő vízellátási és gyógyászati célú vízkivételeknek és az 1980-as évekre jellemző csapadék-, illetve 
beszivárgáshiánynak is. A bányászati vízkivételeket ugyan időközben leállították, de a karsztrendszer 
regenerálódása több évtizedet vesz igénybe. 

A nagyvastagságú – fiatalabb – laza üledékkel (homokos-agyagos képződményekkel) kitöltött 
medencék alatt több kilométer mélységben is találhatók – idősebb – hévíztároló karbonátos 
alaphegységi képződmények (mészkövek és dolomitok), amelyekből néhány helyen nagynyomású 
gőzt tártak fel (pl. Fábiánsebestyén, Nagyszénás a Nagyalföld DK-i részén 3000-4300 m-es 
mélységtartományban). Ezek az előfordulások ma még nincsenek kellően feltárva, hasznosításuk 
számos technikai nehézségbe ütközik, de a jövőben a geotermikus energiahasznosítás számára ezek a 
legperspektivikusabbak. 

A termálkarszt-rendszerek a karsztvizes rendszerek legérzékenyebb területét jelentik; sok esetben 
ezek védelme határozza meg a teljes tároló karsztvizeivel történő gazdálkodást. 

2.5.2. Porózus (törmelékes) medencebeli hévíztárolók, regionális nyomáscsökkenés 

A medencebeli porózus hévíztárolók a felszínközeli utánpótlási forrásokkal lazább kapcsolatban 
vannak, mint az előbb említett termálkarsztos tárolók. Ezekben a hévíztermelés hatására 
természetszerűen jelentősebb nyomáscsökkenés jött létre. Minél mélyebb és zártabb jellegű a tároló, 
annál nagyobb mértékű a nyomáscsökkenés. A medencebeli hévíztárolóinkban – az eddigi termelés 
hatására – átlagosan 10 m, de sok helyen már 50 m vízoszlopnak megfelelő mértéket is meghaladó 
nyomáscsökkenés jött létre. Ez a nyomáscsökkenés a szabadkifolyású termelést jelentősen 
csökkentette, sőt megszüntette.  

Medenceterületeink nagy részén a hévíztermelés jelentősen meghaladja az utánpótlásnak a mértékét. 
Ez azt jelenti, hogy a termeléssel előidézett nyomáscsökkenés hatására sokkal több víz szivárog le a 
hévíztároló rétegekbe, mint a kitermelés előtt, miközben a mélyebb fekvésű területeken a felfelé 
történő szivárgás megszűnt. Ahol a termálvíztermelés nagyobb, mint a felszín felől érkező 
utánpótlás, ott tartós nyomáscsökkenés és vízszintsüllyedés indul meg. Ennek jelei mutatkoztak a 
Duna-Tisza közén, ahol a tartós többméteres talajvízszint süllyedés egyik oka a délalföldi 
hévíztermelés is lehet, bár a fő ok az aszályos időjárásban (az utóbbi csapadékosabb évek során a 
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talajvízszint süllyedés megállt), valamint a sekélyebb rétegekből történő, ivóvízellátási célú 
víztermelésben keresendő. 

A vertikális hidraulikai kapcsolatok miatt a talajvízháztartás egyensúlyának megtartása más 
területeken is korlátját képezheti a mélyebb rétegek, s köztük a hévíztárolók igénybevételének. Ahol 
a hévíztároló rétegek a felettük települt hidegebb vizű rétegektől hidraulikailag el vannak szigetelve, 
ez a környezeti probléma nem lép fel. Ilyen helyeken viszont az utánpótlódás hiánya miatt a 
nyomáscsökkenés nagymértékű és tartós lehet. 

A hévíztárolók regionális és lokális nyomáscsökkenésének következménye volt, hogy az újonnan 
létesített hévízkutak kezdeti kútfejnyomása egyre csökkent, s növekedett azoknak a kutaknak az 
aránya, amelyek nyugalmi vízszintje már építéskor sem emelkedett a terepszint fölé. Az 1985 után 
létesített hévízkutaknak már a fele sem volt pozitív. A korábban létesített hévízkutak kezdetben 
többször 10 m-es a terepszint fölé emelkedő nyugalmi vízszintje sok helyen oly mértékben 
lecsökkent, hogy ezek a kutak a korábbi szabadkifolyás helyett ma már csak szivattyúval vagy 
kompresszorral üzemeltethetők. A hévíztárolók nyomáscsökkenése a vízszintészlelő kutakon is 
követhető. 

A hévízkutak időszakos kútfelülvizsgálatai alapján összefoglalva megállapítható, hogy az Alföld  

- 500 m-nél kisebb mélységben települt hévízadó képződményeinél évenként 0,2-0,6 m 
(átlagosan 0,4 m), 

- az 500-1000 m közötti mélységszakaszban 0,3-1,1 m (átlagosan 0,6 m), 
- az 1000 m-nél mélyebben települt rétegeket megcsapoló kutaknál pedig általában 1-2 m 

vízoszlop süllyedések mutatkoztak a 70-80-as években. 

A Kisalföldön méteres nagyságú, a dunántúli hévízkutak esetében 0,5 m körüli süllyedési trendek 
fordultak elő. A nyomáscsökkenés különösen az Alföld hévíztárolóiban mutatkozott egységesen. 

2.5.3. Nyomásváltozások az utóbbi évtizedben 

A nyomáscsökkenések üteme az utóbbi évtizedben a felszín alatti vízkitermelés (hideg-, langyos- és 
termálvizek) visszaesése miatt mérséklődött. A hegységperemi termálkarsztos előfordulások nyomás- 
és hozamviszonyai nem vizsgálhatók az azokkal összefüggő hidegvizes karsztrendszerek nélkül. A 
budapesti és a hévízi karsztrendszer nyomáscsökkenése a 90-es évek elején megállt, ami nagyrészt a 
bányabezárásoknak, illetve az ezzel kapcsolatos bányászati vízkivételcsökkentéseknek tudható be. 
Jelenleg a Hévízi-tó hozama a környező karsztvízszintekkel a Dunántúli-középhegységben az 1989. 
évi előrejelzésekkel megegyezően emelkedő tendenciát mutat. A budapesti termálkarszt esetében is 
növekednek a karsztvízszintek. 

Geotermikus készleteink kitermelésénél a fenntarthatóság, a termelési hozam hosszútávú közel 
azonos szinten való tartását jelenti. A kiegyensúlyozott fluidum/hő kitermelés – amikor a kitermelés 
nem haladja meg a beáramlást –, teljesen megújulónak számít. A legtöbb esetben a geotermikus 
termelés fokozott ütemben folyik, hogy a befektetés minél előbb megtérüljön. Sajnos ez – a fent 
említett módon – a készletek idő előtti kimerülésével jár.  
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2.6. A termálvízhasznosítás környezetvédelmi vonatkozásai 

2.6.1. Vízszennyezés 

A vizek mennyiségét és minőségét folyamatosan fenyegető veszélyek nap, mint nap rávilágítanak a 
víztakarékosság és vízminőség-védelem fontosságára, amit tovább hangsúlyoz az egyre növekvő 
vízigény. Magyarország ivóvízellátása 95%-ban a felszín alatti vizekre (talajvíz, karsztvíz, rétegvíz, 
parti szűrésű víz) épül. A háztartásokban és az iparban keletkező szennyvizek a folyóvizeket 
szennyezik, a csatornázás nélküli területeken pedig a talajvíz szennyeződik. Ez ma már mindenhol 
problémát jelent, mert az ivóvizet is a már többé-kevésbé szennyezett tartalékokból kell nyerni.  

A vízszennyező anyagok forrásai: a felszíni befogadókba vezetett szennyvizek, légszennyező anyagok 
kiülepedése, bemosódás a talajból. A természetes vizekbe a különféle szennyvizekkel különböző 
anyagok (oldott gázok, szerves és szervetlen anyagok) kerülnek. A szerves anyagok, a nitrogén és a 
foszfor eltávolítása a szennyvíztisztítás során különösen fontos. A természetes vizekben jelen levő 
mikroorganizmusok fontos szerepet töltenek be a vizek öntisztulásában. Ennek során a biológiailag 
lebontható szerves anyagokat a mikroorganizmusok oldott oxigén fogyasztása mellett lebontják. A 
fejlett európai országokban a szennyvíz biológiailag lebontható szerves szennyező anyagait kifejező 
BOI5 (ötnapos biológiai oxigénigény) lakos-egyenértékben (1LE = 60g/fő/nap BOI5) 
meghatározott nagyságát veszik figyelembe a szennyvízelvezetéssel kapcsolatos döntéseknél. Az 
eutrofizáció során a vizek főleg nitrogén és foszforvegyületekben válnak gazdagabbá. Ennek 
hatására növekszik az algásodás, hínárosodás, a fenékiszapban nagymértékű szervesanyag-rothadás 
zajlik, emiatt a víz oxigéntartalma csökken. Ez pedig az oxigénigényesebb víziállatok pusztulásához 
vezet. Különösen veszélyesek a peszticidek (növényvédőszerek), a kőolaj és származékai, a 
mosószerek (detergensek), a nehézfémek közül a higany (Hg) és a kadmium (Cd). E nehézfémek 
mérgezőek (toxikusak), feldúsulnak (akkumulálódnak) az élelmezési láncban (főleg halakban, 
kagylókban, rákokban). Megjegyzendő, hogy a mérgező anyagok lehetnek természetes eredetűek is 
(pl. NH3, kékalgatoxin). 

A vizek fizikai szennyeződései közül kiemelendő a hőszennyezés. Hősszennyezést az 
atomerőművek, egyéb ipari létesítmények, hasznosított termálvizek okozhatnak.   A hőmérséklet 
növekedésével gyorsulnak a biokémiai folyamatok, a víz oxigén-oldó képessége viszont csökken. 

A világszerte növekvő vízhiány a különféle szennyvizek újrahasznosítására ösztönzi az emberiséget. 
Az erre irányuló erőfeszítések indokoltak, mivel kétszeres használatot tesznek lehetővé ugyanazon 
kitermelési és szennyvíztisztítási költségért. Csökkentik a kitermelendő víz mennyiségét és ezáltal 
takarékoskodnak a készlettel. Az ismételt felhasználás az elfolyó vizekkel történő gazdálkodás fontos 
és természetes módszere. A kitermelt víz optimális hasznosítására és az elfolyó vizek elhelyezésére 
újrahasznosítási rendszerek alakultak ki, amelyek a rövid- és hosszútávú igényektől a helyi 
adottságokig a tényezők széles skáláját veszik figyelembe. Száraz területeken, ahol az öntözésre 
használható készletek korlátozottak, kiegészítésként a szennyvízzel történő öntözés is szóba jöhet. 
Az öntözhető növényeket azonban az elfolyó víz minősége határozza meg. A magas sótartalmú 
elfolyó vízzel sótűrő haszonnövények vagy szikes mező- és erdőgazdálkodási rendszerek 
öntözhetők. Az öntözőtelep közelében lévő természetes vizes élőhelyeken a csurgalékvizek 
újrahasznosíthatók. Azonban ilyen esetekben is figyelmet kell fordítani az élővilágra, biztosítani kell, 
hogy a csurgalékvíz minősége ne tegyen kárt a halakban, vízi szárnyasokban, illetve az élőhely egyéb 
állataiban. Fontos kitétel, hogy az élőhelyen átáramló vízmennyiség elég nagy legyen a káros 
koncentrációk kialakulásának megakadályozására.  

A használt hévizeket nem könnyű kezelni. A nagy sótartalom miatt az esetek nagy részében az 
élővízbe nem vezethetők be, mert környezeti gondokat okozhatnak. Ez csak akkor nem lép fel, ha a 
használt hévíz mennyisége elenyésző a befogadó víz mennyiségéhez képest. Az ilyen esetek egy 
részében a használt hévizet a vegetációs, ill. öntözési időszakban ideiglenesen tárolják, s szezonon 
kívül engedik le a csatornába. Az ideiglenes tározás a talajvízzel kapcsolatban okozhat gondot. A 
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vízgyűjtőkben tárolt vizeket felhasználták mezőgazdasági területek öntözésére, de a bevezetett 
termálvíz magas sótartalma miatt a talajok tönkrementek, elszikesedtek. Lehet a használt vizeket 
kezelni is, de ez nagyon drága. A víz elhelyezésével kapcsolatos gond csökken, ha csak a víz 
hőenergiáját hasznosítják, majd ezután a lehűlt vizet a kutakon keresztül visszatáplálják. Az eddigi 
ilyen irányú kísérletek eredményei alapján azonban nem mondható, hogy ez a módszer általánosan 
alkalmazható. A hasadékos és durvább szemű, porózus tárolók kivételével a hévíz visszasajtolása 
nem tekinthető technikailag megoldottnak. A módszer előnye viszont, hogy készletgazdálkodási 
szempontból nem terheli a környezet felszín alatti víztárolóit, ha a vizet a termelőkútba nyomják 
vissza. A hévíz visszatáplálás technológiája további fejlesztésre szorul, például a visszatáplálás előtti 
vízkezelést illetően. A vízkezelések nagy részben megegyeznek az élővízbe helyezett hévizek 
vízkezeléseivel, kiegészítve a visszasajtolás előtti vegyszeradagolással és/vagy szűréssel és 
fertőtlenítéssel. [TÓTH-BULLA, 1999] 

Az egy adott ponton kitermelhető geotermikus energia mennyiségi kötöttsége, illetve a fluidum 
hőmérséklete miatt a hasznosító berendezés hőellátási lehetősége korlátozott, kiépítése műszakilag 
jóval bonyolultabb, így értelemszerűen a fajlagos beruházási költsége is nagyobb. Mindezen 
hátrányok azonban elhanyagolhatók azzal az előnnyel szemben, hogy felhasználásával olajat, szenet, 
földgázt, tehát olyan fosszilis energiahordozókat lehet kiváltani, melyek elégetése során keletkezett 
égéstermékek, füstgázok a környezetet határozottan terhelik (légszennyezés, üvegházhatás, savas 
esők problémája). A geotermikus áramfejlesztés kisebb üvegház-gáz kibocsátást okoz, mint bármely 
más erőművi technológia. A CO2 emissziót alapul véve szembetűnő az előny a földgáz, kőolaj és a 
szén alkalmazásával szemben. Természetesen a környezeti hatások függenek a telep jellemzőitől, a 
rezervoár és az erőmű típusától. A világon alkalmazott egyes típusok közül a binér erőmű okozza a 
legcsekélyebb hatást, eltekintve a hulladékhő keletkezésétől. Ennek oka, hogy itt a turbinákat nem 
közvetlenül a kitermelt fluidum, hanem egy másodlagos – annak a hőjét átvevő – „munka” folyadék 
hajtja meg. (14. ábra) 

 
14. ábra Üvegházhatást okozó káros kibocsátás (CO2 egyenérték) a különböző áramtermelési eljárások szerint 

[ÁRPÁSI, 2005] 
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2.6.2. Hasznosított termálvíz elhelyezésének módjai 

 a) Felszíni befogadóba 

A használt hévizek elhelyezésére kezdetben a legegyszerűbb megoldást választották, vagyis a 
legrövidebb úton vízfolyásokba, csatornákba, illetve tavakba és holtágakba vezették. Két évtizeddel 
ezelőtti adatok alapján a víznyerő helyek 81%-nak vizét felszíni befogadóba helyezték, de 51%-ban 
vízkezelés nélkül [KSH, 1989].  A hévíztermelés rohamos növekedésével szabályozott elvezetési 
(elhelyezési) módok kidolgozása vált szükségessé. A hévizek „tisztítására” legfőképpen sótartalmuk 
csökkentésére – a sótalanítási eljárások költséges volta miatt – ma még csak kivételesen kerülhet sor 
(pl. gyógysó nyerésekor). Így a káros hatások minimalizálását a hévizek környezetkímélő 
elhelyezésével, a vízelvezetés szabályozásával lehet elérni úgy, hogy közben ne következzen be a talaj, 
illetve a felszín alatti vizek szennyezése sem, figyelembe véve a felszín alatti vizek és a földtani közeg 
minőségi védelméhez szüksége határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM 
együttes miniszteri rendeletben [lásd: Jogi szabályozás fejezet] rögzített szennyezettségi 
határértékeket.  

Az élő vízfolyásba történő elvezetés előtt mérlegelni kell az élővíz fizikai, kémiai és biológiai 
összetételét, a hévíz felhasználásának és kezelésének módját, a hűtés módszerét. A szükséges 
vízkezelések: pl. metánmentesítés, vas- és mangántalanítás, pH beállítás, oxigénmentesítés, 
vízstabilizálás, lágyítás, hőfoktól függően hűtés, oxigénbevitel. Mindenkor megfelelő rendeletekkel 
szabályozzák a hévíz mérgezőanyag tartalmát, fizikai és kémiai jellegét meghatározó anyagokat, így az 
anion- és kation-mennyiséget, a kémiai oxigénigényt, stb. Ezen rendeletek részletesebb ismertetését a 
Jogi szabályozás című fejezet tartalmazza. A következőkben kiemelném az elhelyezés (felszín alatti, 
felszíni) főbb szempontjait.  

A használt hévizek nagytömegű elhelyezésével leginkább érintett Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság már 1980-ban javaslatot dolgozott ki a használt hévizek elhelyezésére. Az akkori 
szabályozás szerint az egyik leghatékonyabb elhelyezési mód a hévizek átmeneti tározása volt. 

Példa. A szentesi Árpád Agrár Rt. vízelhelyezési metódusa. A többlépcsős hasznosítást 
követően az elfolyó vizet a tározó tóba szivattyúzzák. Az ide érkező fluidum 
hőmérséklete 18-25 °C. Mivel itt nincs szigetelés, ez a mérték erősen függ a külső 
hőmérséklettől. A tározó tó területe 125 ha, földmedrű, burkolva nincs. Egy mélyebben 
fekvő területen alakították ki, körben mesterséges gátrendszert építve. Térszintje 
következtében a csurgalékvizen kívül mintegy 3000 ha szántóföld természetes vizeit is 
összegyűjti, ezáltal a hévíz hígul, ásványi anyag koncentrációja csökken. A tározott víz 
hőmérséklete télen is ~6°C. A vizet – bár felhígulva öntözésre is alkalmas lenne – a 
vonatkozó engedélyek értelmében az öntözési idényben tilos a kettős működésű 
csatornahálózatba juttatni. Így csak október 15. és április 15. között lehet a tárolt vizet a 
csatornahálózaton keresztül a Tiszába engedni. 

A tározott víz néhány vízkémiai adata: össz keménység:      8,2 CaO mg/l 
      pH érték:   7,52 
Jellemző összetevők: Na    417   mg/l 
   K      13,6    mg/l 
   Fe        0,38 mg/l 
   Mn        0,05 mg/l 
   HCO3   1520    mg/l 

A hasznosított hévíz hőfoka elsősorban az eredeti hévíz hőfokától és a hasznosító berendezés 
üzemeltetési feltételeitől függ. A csak elsődlegesen használt termálvíz jelentős hőtartalma 
következtében a felszíni vizekben az évezredes természeti rend (társulás-szerkezet, építő-lebontó 
folyamatok, oxigénháztartás) megbontásával okoz zavarokat. Az előírás szerint élővízfolyásba 
maximum 40 °C (313 K) hőmérsékletű víz vezethető, amely érték felett a víz hűtése szükséges.  
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Az élővíz biológiai egyensúlyának megtartása érdekében, az aerob biokémiai folyamatok 
lejátszódásához szükséges, hogy a vízben megfelelő mennyiségű oldott oxigén legyen. Ezért a 
hévizeket az élővízbe való elhelyezés előtt – a benne lévő oldott oxigén kisebb-nagyobb mérvű 
hiánya miatt – megfelelő mértékben oxigénnel kell dúsítani. Az új környezetvédelmi rendeletek mind 
szigorúbbak, és progresszíven emelkedő büntetésekkel kényszeríti az üzemeltetőket elfogadható 
megoldások kialakítására [GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS V., 1986]. 

 b) Visszatáplálással  

A másik elhelyezés a használt – emberi tevékenységből származó szennyező anyagokat nem 
tartalmazó – hévizek hévíztároló rétegekbe való visszajuttatása mai ismereteink szerint is a 
legkorszerűbb módszernek minősül. Ez beruházási és üzemeltetési szempontból költségesebb ugyan, 
mint a hévizek átmeneti tározása, de az elodázhatatlan környezetvédelmi cél mellett a hévíz kinyerése 
szempontjából is előnyökkel jár, mert a rétegenergia fenntartását segíti elő. 

A hévíz visszasajtolás alkalmazásának szükségessége három okból merült fel:  

▪ a kitermelt nagy sótartalmú hévizek a felszíni befogadókat károsan terhelik, 

▪ a hévíztárolók nagyobb része rossz utánpótlódású, így a termelés hatására csökken a 
rétegnyomás, 

▪ a vízkészlettel való takarékosság. 

A visszasajtolásra kerülő hévíz minősége lehetőleg közel azonos legyen a fogadó rétegekben (tároló 
képződményekben) lévő víz minőségével. Kiemelt megkötés, hogy lebegőanyag tartalma nem 
haladhatja meg az 1 mg/l-t, és bakteriológiai és biológiai szennyeződéseket nem tartalmazhat. A 
visszasajtolásnál azt is figyelembe kell venni, hogy a felhasznált vízből már eltávozott a gáztartalom, 
így a pl. fűtés után visszanyomott víz már összetétel szempontjából sem rendelkezik azonos 
paraméterekkel. 

A használt hévizek felszíni befogadóba történő elhelyezése okozta szennyezés csökkentése és a 
felszín alatti hévíztárolók kitermelés hatására mutatkozó nyomáscsökkenése indokolja, hogy a 
kitermelt hévizeket hasznosításuk után visszatápláljuk. A magas költségű és jelenleg technológiailag is 
csak részben megoldott hévíz-visszasajtolás (előzetes mechanikai és biológiai tisztítás után) a jövő 
szempontjából egyetlen célszerűen járható út. Tapasztalatok szerint a visszasajtolási eljárás nem 
mindig és mindenütt sikeres. A kaliforniai „The Geysers” gőztelepek hozamának csökkenését – 
komoly mértékű visszasajtolás ellenére – eddig nem sikerült megállítani. Pozitív példa a toscanai 
Larderello gőzmező, ahol ez az eljárás az eredetit megközelítő mértékűre visszaállította a mező egy 
részének rétegnyomását. (RYBACH, 2006) 

A hévízvisszatáplálás – a hatóságok által jóváhagyott – a kitermeléssel azonos vagy azonos célra 
használt felszín alatti térrészbe csak azoknál, a bizonyítottan nem szennyeződött, zárt rendszerű, 
energetikai célú hévízhasznosításoknál jöhet szóba, ahol kizárható a felszín alatti vizek 
elszennyezése. Balneológiai célú vízhasználat esetében vízvisszatáplálásra csak akkor kerülhet sor, ha 
a visszatáplált víz minden környezetvédelmi-, közegészségügyi előírásnak, elvárásnak megfelel. A 
felhasznált fürdővizeket higiénés és rétegvíz védelmi okokból nem szabad a tárolóba visszajuttatni – 
csak ha megfelelnek a szigorú közegészségügyi előírásoknak –, amelynek módja még nincs 
kidolgozva. 

Példa. 1993-ban létesült az első olyan berendezés, amely lehetővé tette a 
fürdőmedencéből elfolyó termálvíz kockázatmentes besajtolását egy fogadó rétegbe. 
Balatonberényben repedéses karszt tárolóból termel két kút (1050, ill. 730 m mélységből). 
A termálvíz egy szálloda fűtését és melegvízellátását biztosítja, és innen nyerik a vizet a 
szállodához tartozó szabadtéri fürdő részére. A besajtolás előtti vízkezelő rendszer egy 
olyan mechanikai szűrő, amely az egy mikronos szemcseméreten felüli szilárd anyagok 
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kiszűrésére alkalmas. Használnak aktív szénszűrőt, valamint alkalmaznak egy ózon/UV 
kombinált fertőtlenítő eljárást. A rendszer eltávolítja a biológiai és egyéb szennyező 
anyagokat, tehát visszasajtolásra alkalmas vízminőséget biztosít. A berendezést 1994-ben 
helyezték üzembe. 

A hévizek besajtoló kutakkal történő visszatáplálására több példát ismerünk a világban, amelyek 
üzemszerűen működnek. Vízbesajtoló kutakat a hazai olajipar is alkalmaz a szénhidrogének jobb 
kitermelése céljából. Termálvízhasználathoz kapcsolódó példákat azonban nagyobbrészt csak a 
hasadékos tárolók köréből tudunk találni. A hévíz-visszatáplálással kapcsolatos nemzetközi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a repedezett hasadékos kőzetekbe történő visszatáplálás 
problémamentes, de a porózus törmelékes hévízadók esetében üzemszerűen működő 
visszatáplálásról nincs jelentős nemzetközi tapasztalat. 

Magyarországon napjainkban több olyan rendszer is ismert, ahol kisebb nyomással is visszatáplálnak 
hévizeket porózus vízadókba. Üzemszerűen működő hévízbesajtoló rendszerek épültek ki 
Hódmezővásárhelyen, Szentesen és Szegeden. Figyelemre méltó a Hódmezővásárhelyen 1998. óta 
üzemeltetett Geotermikus Közműrendszer, ahol az eddigi kedvező eredményeket a gondos tervezés 
és kivitelezés, a kútszerkezetnek megfelelő fúrási technológia, a vízadó, illetve nyelőrétegek 
szennyezésének minimalizálása, a megfelelő szűrési és üzemeltetési technológia tette lehetővé.  

Példa. A Hódmezővásárhelyi Geotermikus Közműrendszer esetében a visszasajtolási 
folyamat tervezése igen nagy körültekintéssel történt, mert okultak a – térségre jellemző 
homokkő tárolókba történő – sikertelen és félig sikertelen visszasajtolási kísérletekből. A 
besajtoló kút elhelyezésénél – a vízutánpótlás hatékonyságának növelésére – figyelembe 
vették a termelő kutakkal lévő kölcsönhatást. Kitétel, hogy ez a kölcsönhatás ne legyen 
túlságosan nagy, mert az veszélyezteti a visszanyomó kút nyelőképességét. A geológiai és 
hidrológiai ismeretek birtokában gondosan választották meg a kútszerkezetet. A kút 
mélyítése során a vízadó és a víznyelő rétegek szennyezését maximális mértékben 
csökkentették. A felszíni vízszűrés mellett nagyon fontosnak ítélték a kút szűrési 
technológiáját, a perforált csőre szerelt szűrő köré még egy körülbelül 10 cm vastag 
kavicsszűrőt is kiépítettek. A szűrővázat kívánták kímélni azzal is, hogy a 
nyomáskilengéseket kerülő, „lassú” üzemeltetési technológiát választottak. 

A visszajuttatandó vízmennyiség fogadására épült egy 60 m3-es tároló, amelynek vízszintje 
vezérli a besajtoló szivattyút. A szivattyú lassú le- és felfutású. Egy 10 mikronos 
szövetszűrővel kombinált szűrőrendszeren keresztül nyomja vissza a lehűlt termálvizet a 
kút szűrőzött 1473,4 méter és 1669 méter közötti rétegébe. A visszasajtoló-mű, bár képes 
a folyamatos üzemelésre, szakaszosan működik, jellemző üzemelési időszaka április 1. és 
november 15. között van. A visszasajtolás 1998. július 21-én indult meg, és azóta is folyik. 
1998. végéig, a tört évben 206 408 m3 vizet sajtoltak vissza. 

1999-ben a fajlagos visszasajtolási költség 12,2 Ft/m3 volt, ez akkor körülbelül 
megegyezett a visszasajtolással megtakarítható vízkészlet járulék díjával. A visszasajtolási 
költségnek a legfontosabb összetevői a villamosenergia-díjak, a kútkarbantartás költségei, 
a szövetszűrők anyagköltségei, a szűrőcserék költségei. A tapasztalatok szerint a felszíni 
szövetszűrőt 2500-3000 m3 víz áteresztése után szükséges cserélni. 

A Szeged-felsővárosi Geotermikus Fűtőműnél ferdefúrású termelő-besajtoló kútpárt létesítettek. A 
szentesi és hódmezővásárhelyi visszatáplálásnál a kitermelés és betáplálás ugyanazon kút 
igénybevételével történik: a kitermelt vizet a gyűrűstéren (a két cső közén) keresztül egy magasabban 
fekvő rétegbe nyomják vissza. (3. táblázat) 
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3.táblázat  A hévíz-visszatáplálás hazai tapasztalatai [LORBERER, 2001] 

Terület (év) Kőzet Mélység 
(m) 

Hőfok 
(oC) Megjegyzés 

Nagylengyel    (1967-
től olajipari besajtolás)

f.kréta 
mészkő 2 000-2 500 40-60 

1970 óta a besajtolt 
vízmennyiség nagyobb, 
mint az olajjal együtt 
kitermelt vízmennyiség 

Andráshida  
(1990, MOL Rt., 
kísérlet) 

f.kréta 
mészkő 2 100 96-98 

Terv: 2560 m3/d           
40 oC-os vizet 5 bar-ral a 
főkarsztvíz-tárolóba 

Szigetvár  
(1979, kísérlet) 

kréta 
mészkő 750 - 780 52-62 

A kútpár kútjai túl közel 
(290 m) vannak 
egymáshoz 

Magyarhertelend, 
MgTSz  
(80-s évek második 
felében üzemelt) 

középső 
miocén  
homokkő 

551 - 
A mélyebb kútból kivett 
360 m3 /d 26-28 oC-ra 
hűlt vizet elnyelt 

Táska  
(1980, kísérlet) 

k.triász 
mészkő  
miocén 
mészkő  
alapkongl. 

620 - 650 78 

982 m3 /d betáplálás   2,2 
bar-ral 
A feltöltődés miatt a 
nyelőképesség 25 %-kal 
csökkent 

Zalaegerszeg  
(1985 óta 
szennyvízelhelyezés) 

miocén 
mészkő 1 655-1 715 - 20-60 m3 /d 1,5 bar-ral 

A visszasajtolás általában egy másik kúton keresztül többnyire abba a rétegbe történik, ahonnan a 
hévizet kitermelték, de történhet visszatáplálás kisebb mélységű rétegbe is, azonban ebben az 
esetben a termelő és visszasajtoló kutat egymástól távol kell elhelyezni. Történhet a visszasajtolás 
kétféle közegbe, a karsztos és porózus képződményekbe. A fenti áttekintés alapján kijelenthető, hogy 
az eljárás a karsztos, keményebb kőzetekbe könnyebben, míg a porózusos (pannon, homokkő) 
térségekbe nehezebben kivitelezhető, vagy szinte lehetetlen. Bár a módszer a porózus törmelékes 
hévízadók esetében még mindig nem problémamentes, az eredmények világviszonylatban is 
figyelemreméltóak, folytatásuk szükséges. 
A visszatápláló kutak típusai (15. ábra): 

▪ Egy helyről indított 
▪ Egy nyelő és egy termelőkúttal 
▪ Két helyről indított, egy távolabb lévő termelő kúttal 
▪ Koncentrikus kutak 
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a                                            b                                              c 

(„a” és „b” esetben ugyanabba a rétegbe is történhet a visszatáplálás) 
Az ábrán látható „c” megoldás egyetlen kúttal oldja meg a kitermelés-visszasajtolás feladatát. 

15. ábra A hévíz-visszasajtoló kutak fajtái [LORBERER, 2001] 

Az ábrán látható „c” megoldás egyetlen kúttal oldja meg a kitermelés- visszasajtolás feladatát. Az 
eljárás Balogh Jenő szabadalma. Alkalmazásával Szentesen és Hódmezővásárhelyen történtek sikeres 
kísérletek. 

A szénhidrogénkutató-fúrás utólagos átalakítása gyakran még költségesebb is, mint egy azonos 
mélységű, korszerű (szűrőzött kiképzésű) új hévízkút létesítése, amely a hasznosítás szempontjából 
kedvezőbb helyen is telepíthető. A nagy mélységű fúrások sokkal gazdaságosabban hasznosíthatók 
energetikai (fűtési) célokra, különösen az alföldi területeken, ahol még jelenleg is kialakíthatóak 
szabad túlfolyású 85-95 °C-os vizű hévízkutak. Ezek vízminősége balneológiai célokra általában nem 
is alkalmas a magas fenol-, ammónia-, szervesanyag-tartalmuk és gázosságuk miatt. A magas oldott 
anyag tartalom következtében a használat utáni elhelyezésük is nehézségeket okoz.  [LORBERER, 
2002] 

A leírt okokból következik, hogy a hatóságok nem adhatnak korlátlanul engedélyt a hévíztermelésre, 
illetve hasznosításra, különösen akkor, ha visszatáplálás nélküli vízkitermelés történik, de 
visszatáplálás esetén is körültekintően kell eljárni. Ott, ahol a vízkészletek jelentős terhelését a 
közvetlenül mért nyomáscsökkenések jelzik és a számítások is ezt igazolják, balneológiai vagy 
használati melegvízként történő hasznosítás céljából is csak korlátozottan kerülhet sor újabb 
vízkivételek engedélyezésére. A környezeti hatásvizsgálatról szóló 2001-ben hatályba lépő 
kormányrendelet szerint minden felszín alatti vízbe történő vízbesajtolás környezeti hatásvizsgálat 
köteles. [lásd: Jogi szabályozás fejezet] 

A hévízkészletek további ilyen célú igénybevételét természetesen csak az egyéb – általában nagyobb 
terhelést jelentő – vízkivételekkel (ivóvíz, öntözővíz) együtt lehet mérlegelni. Ezért az illetékes 
hatóságok szakemberei számítógépi modelleken vizsgálják a felszín alatti víztermelés eddigi és 
várható hatását. [VITUKI RT., 2001] Újabb vízkivételekre csak ott adható engedély, ahol a 
modellezésen alapuló prognózisok nem jeleznek káros környezeti hatásokat hosszabb időtávlatban 
sem. Felmerülhet a kérdés, hogy teljesen zárt tárolók esetében – ahol nincs a felszíni, illetve felszín 
alatti ivóvízkészletekkel hidraulikai kapcsolat – megengedhető-e a geotermikus célú víztermelés, 
visszatáplálás nélkül. Ez különösen akkor merül fel, ha a hévíz olyan összetételű, hogy balneológiai 
célokra amúgy sem használható. Bár a lehetőség ilyen esetben elvileg fennáll, a gyakorlatban a gyors 
leürülés, illetve nyomáscsökkenés, valamint a lehűlt hévizek elhelyezési problémája ezt rendkívüli 
mértékben korlátozza, tehát ilyenkor is a hévíz-visszatáplálás kerül szóba. 
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Végső álláspontként megfogalmazható hogy energetikai célból új hévízkivétel visszatáplálás nélkül 
gyakorlatilag nem engedélyezhető. Mindez nem jelenti a már korábban engedélyezett energetikai célú 
hévízhasznosítások azonnali kötelezését a hévíz-visszasajtolására, de bizonyos „türelmi” időszak 
után ez is elérendő cél. 

2.7. A geotermikus energia környezetvédelmi előnyei 

A termálenergia környezetbarát energiaforrás, a károsanyag kibocsátás (emisszió) csökkentésének 
egyik leghatékonyabb eszköze.  

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma szerint a villamos erőművek adják az országos SO2 
emisszió 70%-át, a NOX 33%-át, az üvegházhatást okozó gázok 20%-át. Mindehhez a geotermikus 
energiatermelő rendszerek csak igen kis mértékben járulnak hozzá. Például egy legújabb generációs 
geotermális erőmű 1MWh elektromos áram megtermelésekor 136g CO2-t bocsát ki, míg ugyanez az 
arány széntüzelésű erőműveknél átlagosan 225,4 kg/MWh, földgázüzeműeknél pedig 127,9 
kg/MWh (ez az érték a legkedvezőbb emissziós értékű metánt használó erőművekre vonatkozik). 
Több nagyságrendű eltérés tapasztalható. A 4. táblázatban a különböző villamosenergia-termelési 
módok átlagos emissziós adatainak összehasonlítása látható. 

4. táblázat A villamosenergia-termelési módok emissziós adatai [KASZA, 2005] 

Emisszió Geotermális Szén Kőolaj Földgáz 

[[[[kg/MWh]]]] alapú villamos energia termelés 

SO2 0,03 9,23 1,92 0,00 
NOX 0 3,66 1,75 1,93 
CO2 0,48    990,00 839,00 540,00 

 

A geotermális alapú villamos áram fejlesztés a legkisebb területfoglalási igénnyel bír, melyet a 
különböző áramtermelési eljárásokat megvalósító villamos erőművek helyigénye is mutat. (16. ábra) 

 
16. ábra A különböző áramtermelési eljárásokat megvalósító villamos erőművek helyigénye 

 [ÁRPÁSI, 2005] 
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A levegőszennyezés visszaszorítása szempontjából érdemes összehasonlítani a megújuló 
energiafajták kínálta lehetőségeket. Költségoldalról nézve egy 1997-es összehasonlítás szerint a CO2 
emisszió csökkentésének legolcsóbb módszere a geotermális energia igénybevétele (17. ábra). 
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17. ábra Az egy tonna CO2 emisszió csökkentés költsége megújuló energiafajták szerint  

[CLAUSER, 1997;  IN LANDY, 2002] 

1997-ben a geotermális hasznosítások hazánk energiamérlegében mindössze 0,26%-ot tettek ki. A 
tűzifától eltekintve, a többi megújuló energiafajta részesedése még ennél is kisebb volt, amit az 5. 
táblázat mutat. 

5. táblázat A megújuló energiaforrások hasznosítása Magyarországon 1997-ben [KASZA, 2005] 

Megújuló Hasznosított Részarány  [%] 

Energia fajta 
Hőmennyiség

[PJ/év] 
Megújulók között 

Összes energia 
felhasználásban 

Tűzifa 29,9 83,3 2,83 

Termálenergia  2,8 7,8 0,26 

Biomassza  2,1 5,8 0,19 

Háztartási hulladék  0,8 2,2 0,76 

Biogáz  0,2 0,6  0,019 

Napenergia  0,1 0,3                 0,0095 

Összesen 35,9          100,0 3,38 

A termálenergia csekélynek tűnő részesedése az ország energiamérlegében – a legkisebb kibocsátást 
okozó fosszilis tüzelőanyag, azaz földgáz helyettesítéssel számolva – a következő emisszió 
elmaradást eredményezte:  

~ 260  kt/év CO2 
~    1,2  kt/év CO 
~    0,15 kt/év NO 
~    0,15 kt/év NOX 
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Az 1997-ben geotermális forrásból származó 2,8 PJ energia előállításához földgázból ~ 91,2 Mm3 
elégetése lett volna szükséges. Az elmaradt emisszió nagyságrendjét érzékelteti, hogy az éves 
elmaradt CO2 mennyiség Magyarország Kyotoban tett kötelezettségvállalásának kb. 5,34 százaléka. 

A Mol Rt. az elmúlt években lehetséges helyszínek után kutatott geotermális erőmű projektjéhez. A 
korábbi 8-10 lehetséges helyszín közül úgy tűnik a zalai Iklódbördőcén épülhet meg legnagyobb 
eséllyel a kontinens első 3-5 MW-os geotermikus erőműve, mely a térségben bőven található hévíz 
hőjét hasznosítaná áramtermelésre. Mivel még nem volt ilyen projekt sem Magyarországon, sem a 
térségben, jelentős kockázati tényezőkkel kell számolni már a hozzávetőleg nyolcszázmillió forintos 
próbaüzem esetén is. Előfordulhat ugyanis, hogy a hévíz hőfoka vagy hozama alacsonyabb a vártnál, 
illetve a magyar szabályok szerint kötelező százszázalékos vízvisszasajtoláshoz összetettebb és 
drágább technológiát kell használni. 

Ezen kockázatok költségét csökkentheti a Világbankkal kötendő megállapodás, mely az Amerikai 
Kereskedelmi és Fejlesztési Ügynökség által a projekt megvalósíthatósági tanulmányának 
elkészítésére 2004-ben adott 167 ezer dollárral együtt valóságos nemzetközi összefogássá teszi a zalai 
beruházást. A Környezetvédelmi Világalap (Global Environment Facility, GEF) még 2003-ban 
létrehozott egy öt évre szóló 25 millió dolláros programot, kifejezetten a geotermikus-
energiatermelés elterjesztésére.  

2.7.1. Energiapolitikai kérdések 

A helyi adottságok között igen lényeges az egyéb (fosszilis) energiahordozók saját készleteinek 
mennyisége, ami az adott ország energiapolitikáját is befolyásolja (saját gáz- és kőolaj-készletekkel 
rendelkezők, például Egyesült Királyság és Hollandia). 

A nemzetközi elkötelezettségek a megújuló energiaforrások támogatási politikáját ugyancsak 
befolyásolják. Az EU-direktiva a nemzetközi villamosenergia-piacon a megújuló energiaforrásokból 
termelt részhányad 8,1%-os növelését irányozza elő 2010-ig (az 1997. évihez képest). A 
villamosenergia-piac liberalizációja megindult, és 2002. áprilisáig öt tagállam (Ausztria, Finnország, 
Németország, Svédország és az Egyesült Királyság) piaca volt teljesen liberalizált. 

A világ és Magyarország is törekszik a kimerülő energiák, köztük a földgáz használatának 
csökkentésére. A megújuló energiák hasznosítása a közvetlen hőtermelésben fajlagosan nagyobb 
földgáz megtakarítást eredményez, mint a közvetlen villamosenergia termelésben; ezen belül is 
kiemelkedő a földhő (geotermikus energia) alkalmazása. (6. táblázat) 

6. táblázat Megújuló energiákkal elérhető fajlagos földgáz megtakarítás [BÜKI, 2006] 

Megújuló energia 
Felhasználás célja fajtája hasznosítás 

hatásfoka % 

Hatásfok 
földgáz esetén 

% 

Fajlagos földgáz 
megtakarítás % 

bio-tüzelőanyag 80 89 Hőtermelés földhő 100 90  111 
bio-tüzelőanyag 24 43 Villamosenergia-

termelés földhő 15 56 27 

A Kyoto-egyezmény alapján az üvegházhatást okozó gázok emissziójával kapcsolatosan az EU 
átlagosan 8%-os csökkentési kötelezettséget vállalt az 1990-es emisszióhoz képest. A csökkentést 
vállaló nyolc tagállam: Ausztria (-13%), Belgium (-7,5%), Dánia (-21%), Egyesült Királyság (-12,5%), 
Németország (-21%), Olaszország (-6,5%), Luxemburg (-28%). Az energiapolitikai irányítás és a 
megújuló energiaforrások támogatási politikája a tagországokban ugyancsak eltérő. Egyes 
tagállamokban a felelős minisztériumok együttműködnek a megújuló energetikai szervezetekkel és 
azok szakértőivel. Az alkalmazott támogatási rendszerek különböző pénzügyi eszközöket 
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alkalmaznak (átvételi ártámogatás, mennyiségi elkötelezettség támogatása, adókedvezmény, pályázati 
lehetőségek támogatása). 

A társadalmi tudatosság és a megújuló energiaforrások hasznosításával kapcsolatos lakossági 
vélemények tekintetében ugyancsak vannak eltérések a tagországok között. A társadalmi 
tudatformálás, a felvilágosítás, a közös vállalkozások létesítése általában elősegíti a kedvező lakossági 
szemlélet kialakulását. Az egyes országokban lehetővé teszik, hogy a fogyasztó környezetkímélő 
energiatermeléssel előállított villamos energiát igényeljen, magasabb egységáron. Hollandiában a 
háztartások 13%-a döntött a környezettisztán előállított, de számukra költségesebb villamos energia 
fogyasztása mellett. Ausztriában tájékoztatást kapnak a fogyasztók arról, hogy milyen 
energiaforrással működő erőműből kapják a villamos energiát. A fogyasztónak lehetősége van 
változtatást kérni, és más energiatermelőt választani. 

A magyar energiapolitika alapelveit, főbb célkitűzéseit a 21/1993 (IV.09.) számú országgyűlési 
határozat foglalja össze. Egyik fő prioritása az ökológiai egyensúly biztosítása. Az energetikát 
szabályozó új, hatályos törvények, alacsonyabb szintű jogszabályok, szabályzatok, engedélyek, 
valamint az új környezetvédelmi törvény (ennek az 50 MW-nál nagyobb teljesítményű 
tüzelőberendezések károsanyag kibocsátására vonatkozó, levegőtisztaság védelmével kapcsolatos 
rendelkezése) előírásainak betartásával garantálhatók a nemzetközi környezetvédelmi 
egyezményekben tett vállalások. [TÓTH-BULLA, 1999] 

A geotermikus energia környezetvédelmi előnyei a fosszilis energiahordozókkal szemben:  

▪ bár az országos energiamérleg szempontjából jelenleg még nem bír nagyobb jelentőséggel, de 
arra alkalmas, hogy helyi viszonylatban egy adott fogyasztó igényét akár 100 %-ban is 
kielégítse; 

▪ sokoldalú lehetőséget nyújt a komplex hasznosításra, és egyben a környezetbarát 
technológiák megvalósítására; 

▪ a geotermikus rendszerek CO2 kibocsátása elhanyagolható a hagyományos égetéses 
erőművek által okozott kibocsátáshoz képest; 

▪ az olaj, a gáz és a nukleáris anyagokhoz viszonyítva a geotermikus energia használata nem 
tartalmaz semmilyen szállítási kockázatot;  

▪ a geotermikus energia megújuló energiaforrás: a felhasznált meleg víz a kitermelési helyre 
vissza is nyomható; 

▪ a termálvizes erőmű nem zavarja a természetes tájképet sem, így a természetbe történő 
beavatkozás a lehető legkisebb mértékű, a berendezések kialakítása is jobban illeszthető az 
adott természeti tájba.  
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III. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. A hasznosított termálvizek sótartalmának mennyiségi változása 

A használat során lehűlt vizek többnyire közcsatornákba, belvízelvezető csatornákba, esetleg 
tavakba, -tározókba jutnak. A hévizek jelentős részénél az összes sótartalom, illetve a nátrium 
egyenérték % meghaladja a felszíni vízfolyásokba és közcsatornákba szennyvízbírság nélkül 
bevezethető terhelési határértéket. [lásd: Jogi szabályozás fejezet] 

A felszíni vízfolyások végső befogadója rendszerint valamelyik nagy folyónk. A hévizek a használat 
során lehűlnek. Ennek mértéke lehet akkora, hogy hőfokuk miatt külön kezelést már nem 
igényelnek. Ha a víz használat során nem adja le hőenergiája jelentős részét, akkor a befogadóban 
hőszennyezést okoz. Sok esetben a hévízhasznosító és elvezető rendszereket – biztonsági okokból – 
egy hűtőtó közbeiktatásával úgy építik meg, hogy a rendszer üzemzavara, vagy hidrodinamikai 
mérések, illetve kútjavítás idején a kútból kitermelt hévizet 40 °C alá lehessen hűteni. 

A hévízhasznosító rendszerekből kikerülő – a felszíni vizekbe közvetlenül vagy közvetetten bejutó – 
használt (más néven csurgalék) hévizek attól függően, hogy elvezetésük milyen módon történik [lásd: 
Irodalmi áttekintés 2.6.1.], a környezetre különböző hatást gyakorolnak. A környezethez képest 
magasabb vízhőmérséklet elősegíti a szervesanyag képződést, a vízi növényzet elburjánzását, a 
csatorna gyorsabb feliszapolódását. A felszíni vizekénél a magasabb hőmérséklet miatt a 
hidrobiológiai folyamatok sebessége megnövekszik, az eredeti biológiai egyensúly veszélyes 
eltolódása következhet be. Romlik az oxigén vízben való oldhatósága. A melegebb vízben tárolt 
oxigén mennyiségének csökkenése gyors, és a vízi élőszervezetek tömeges pusztulásához vezet.  

A halastavakba való bevezetés 25 °C-nál nagyobb hőmérséklet, illetve a 3,0 g/1-t meghaladó 
sótartalom esetén nem alkalmazható. A vázolt folyamatokat súlyosbítja a hévizek esetenként magas 
ammóniumion tartalma, ami közvetlen okozója lehet a halpusztulásnak, a szabad 
ammóniakoncentráció növekedésének következtében. A hévizekben lévő fenolszármazékok (7. 
táblázat) – még nagyfokú felhígulás esetén is – a halhúsnak kellemetlen fenolos mellékízt 
kölcsönöznek. A vízben oldott fenolvegyületek a halak számára a halfajtól és a fenolszármazék 
típusától függően erősebb vagy enyhébb idegmérgek, és ezért veszélyeztetik a haltermelés 
biztonságosságát.  

7. táblázat Hévizek és két élővízfolyás fenol típusú  
vegyületeinek koncentrációja [OLÁH, 1984] 

Víztest Fenol mg/l 
Ács  1,13 
Kiskunmajsa  0,76 
Lébénymiklós I. kút  1,60 
Lébénymiklós II. kút  2,00 
Lipót I. kút  0,63 
Lipót II. kút  0,66 
Szarvas Dózsa Tsz*            14,25 
Szarvas Kemping*            12,54 
Szentes*  1,24 
Tisza (Martfűnél) Télen    0,547 

Nyáron 0,524 
Hármas-Kőrös 
(Szarvasnál) 

Télen    1,340 
Nyáron 0,684 

* - elfolyó víz adatai 

Ezeknek a hatásoknak a mértéke nemcsak a hőfoktól, hanem a hévíz minőségétől és természetesen a 
hígulás mértékétől is függ. Folyóvizek esetén a hígulás mértéke és intenzitása más mértékű, mint a 
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tározók, tavak esetében. A hévizek nagy sótartalma önmagában is kedvezőtlen irányba befolyásolja a 
felszíni vizekben lévő élő szervezetek együttesét. 

A magas sótartalom nagy veszélyt jelent akkor is, ha a hévízzel „szennyezett” vizet öntözésre 
használják fel. A nagy sótartalmú és magas nátriumszázalékú víz az öntözött talajban ioncsere 
folyamatot indít el, amelynek következtében a kalciumionok helyét nátriumionok foglalják el. Mivel a 
nátriumionok kötési energiája nagyobb, ez a folyamat gyakorlatilag visszafordíthatatlannak 
tekinthető, a talaj elsósodásához, elszikesedéséhez vezet. A kifogástalan öntözővíznek az 500 mg/l-
nél kevesebb oldott sót és 35 %-nál kevesebb nátriumot tartalmazó víz minősül. [lásd: Irodalmi 
áttekintés 2.3.2.] Egyes talajféleségeknél a sótartalom 1000 mg/l-ig, a nátrium 45 %-ig emelkedhet. 
Ebből nyilvánvaló, hogy a lehűlt hévizek közvetlenül öntözésre általában nem használhatók fel. 
Öntözővízbe történő bejutásukat meg kell akadályozni, illetve ez csak olyan mértékig engedhető 
meg, amely a kellő hígítással az öntözővíz minőségét is határérték alatt tartja.  

A hasznosított termálvizek elhelyezésével kapcsolatban a vizek ásványianyag és sótartalma jelentős 
problémát okozhat, amit a fent említett néhány példa is alátámaszt. A dolgozat megírása során célom 
volt az izolációs távolság fogalmának megalkotása. A fenti ismeretanyagra támaszkodva 
megállapítottam hogy a felszíni befogadókba vezetett hasznosított termálvizek esetén a kibocsátott 
termálvíz sótartalmának megfelelően védőövezet szükséges ahhoz, hogy az elfolyó víz szabadon 
felhasználható legyen. A természetes vízfolyásokban ne okozzon jelentős, esetleg visszafordíthatatlan 
vízminőségbeli vagy ökológiai változást.  

Az izolációs távolság nagyságának meghatározásához szükséges sóegyenletet BÜTTL [2003] kutatásaira 
támaszkodva alkottam meg. Röviden ismertetem egy példaként választott termálfürdő elfolyó 
vizének a befogadó csatornára, illetve a talajra gyakorolt hatását.  

A terület (Sávoly, Szőkedencs, Zalakomár) igen gazdag kőolaj lelőhely, a zalakarosi termálfürdő is 
ennek köszönheti létét. Zalakarostól légvonalban 5 km-re kezdődik a Kis-Balaton védőrendszer I-es 
üteme. Zalakaros környékén több felszíni vízforrás is található, ezeknek nagy részét a Kiskomáromi-
csatorna gyűjti össze, és vezeti be a Kis-Balatonba. Ebbe a főcsatornába folyik bele a zalakarosi 
fürdő csurgalékvize is a Zalakaros-torrens néven jelzett árkon keresztül. (18. ábra) 

 

 
18. ábra Talaj, talajvíz és felszíni vízmintavételi helyek [BÜTTL, 2003] 
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Amint az a 8. táblázat értékeiből is látszik, a vizsgált felszíni vízfolyások pH-ja kis mértékben 
ingadozott csupán, ennek oka lehet a csurgalékvíz elengedésének üteme, a környező egyéb betorkoló 
vizek időszaki mennyisége.  
 
8. táblázat Talaj- és felszíni vizek pH értékei [BÜTTL, 2003] 

Minta jele
Mintavétel 

helye 
pH 

2002. márc. 9. 
pH 

2002. dec. 17. 

1 F1 7,55 - 
2 Vashíd 8,25 7,53 
3 F2 7,01 - 
4 F3 7,23 - 
5 Befolyás előtt 8,12 7,98 
6 Befolyás után 8,19 7,58 
7 F4 7,27 - 
8 F5 7,58 - 
9 F6 6,96 - 
A Csatorna 7,85 8,23 
B Csatorna 8,27 8,04 
C Csatorna 8,44 7,73 

A vezetőképesség meghatározásánál jól látszik, hogy a felszíni vizek vezetőképessége, ezáltal az 
összes sótartalmuk is jóval magasabb, mint a talajvizeké. Igazán kiugró értékeket csak az A, B és C 
pontokban mértek, de itt is jól látható a víz hígulása. A „C” mintavételi pont a legközelebbi pont a 
fürdőkomplexumhoz, így a magas 1841 mg/l sókoncentráció nem meglepő.  A teljes vizsgálati 
szakaszon az összes sótartalom meghaladja az öntözővíz minőségi normát (500 mg/l), öntözésre 
tehát ez a víz alkalmatlan. (19. ábra)  

 
19. ábra Felszíni vízminták számított összes sótartalma [BÜTTL, 2003] 

A csatorna teljes szakaszán a leghidegebb téli napokon sincs teljesen befagyott szakasz, a víz 
hőmérséklete a kifolyásnál kb. 32-35 °C, és ez az érték a vizsgált területen nem csökkent 2-3 °C fok 
alá még decemberben sem.  

1036 mg/l 

1697 mg/l 

948 mg/l 

739 mg/l 

569 mg/l 

585 mg/l 
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A 20. ábrán jól megfigyelhető, hogy a sósvizes csatornák (Zalakaros-torrens és Kiskomáromi-
csatorna) mellett vett talajvízminták összes sótartalomra vonatkozó értékei (F2, F4, F6) jóval 
magasabbak, mint azon mintavételi pontoknál, amelyek a csatornáktól távolabb helyezkednek (F1, 
F3) el. 

 
20. ábra Talajvíz minták számított összes sótartalma [BÜTTL, 2003] 

Különleges esetet képvisel az F5-ös minta, itt a számított értékek magasak, a mintavételi pont 
azonban a sósvizes csatornáktól messzebb van. A jelentős sófelhalmozódás oka lehet a talajvízben 
oldott sók betöményedése. A terület teljesen sík, jellemző a magas talajvíz. Az F3-as mintavételi pont 
egy domb mögött található, ezért a magasságkülönbségből adódó áramlási-szelvény növekedése 
következtében fajlagosan alacsonyabb értékek mutatkoznak.  
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21. ábra A felszíni és talajvizek összes sótartalma [BÜTTL, 2003] 

637 mg/l 

494 mg/l 

358 mg/l 

542 mg/l 
757 mg/l 

518 mg/l 

Felszíni vizek 
Átlag: 969 mg/l 

Talajvizek 
Átlag: 551 mg/l 
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A 21. ábrán a felszíni és talajvizek összes sótartalmának változása követhető nyomon. A talajvizek 
esetében ez az érték általában nagyságrendileg megegyezik a telítési talajkivonatokban mért összes 
sótartalommal. A rendelkezésre álló adatok elemzésének további folytatásakor megállapítható, hogy 
a vizsgált területen a Na+ ion felhalmozódás egyértelműen a kőolajbányászat során felszínre kerülő 
hévíznek tulajdonítható.  

9. táblázat Az engedélyezett víztermelés Zalakaros kútjaiból [KOVÁCS, 1998] 

 
mérték-
egység 

gyógyvíz hévíz 
hideg és 

langyos víz 

Napi termelés nyáron m3/nap  352 980          1 140 

Nyári termelési csúcs m3/nap  400  4 232 

Nyári összes 
termelés 

m3       53 800    150 000     462 200 

Napi termelés télen m3/nap  168 157   857 

Téli termelési csúcs m3/nap  200 200   880 

Téli összes termelés m3      35 600      33 200      181 600 

Termelő kutak  D-6; D-7 K-11; K-12 egyéb kutak 

 

Figyelembe véve a vízkitermelési adatokat (9. táblázat) egy évben 643800 m3 hévíz illetve gyógyvíz és 
hideg víz halad keresztül a zalakarosi fürdőn. 20 % párolgási és egyéb veszteséggel számolva (becsült 
adat) 515040 m3 hulladékvíz keletkezik évente. Az érintett területen a párolgási és talajba szivárgási 
értékek és a plusz betáplálási értékeket figyelembe véve megközelítően (becsült adat) 400000 m3 
hulladékvíz jut el a 2-es jelű mérési ponthoz. A három különböző időpontban vett minták átlagos 
sótartalmát véve (662 mg/l), egyszerű számítással megállapíthatjuk, hogy az adott mérési ponton 
évente mintegy 264800 kg összes só halad keresztül. A C jelű mérési pontnál ugyanez az érték 
(becsült adat) 515000 m3. Ami 873955 kg összes sót jelent évente. A két érték különbsége, vagyis 
609155 kg összes só az, amely az érintett területen marad, megközelítően (becsült érték) 400-500 
km2-en, illetve a vízmozgások következtében a talajvízzel együtt a Kis-Balaton illetve a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park területére, azzal a 264800 kg-mal együtt, amelyik közvetlenül a Kis-Balatonba 
jut. A becslést figyelembe véve ez 1200-1500 kg összes sót jelent 1 km2-re évente. [BÜTTL, 2003]  
Összehasonlítva a külföldi és hazai szakirodalmi adatokkal megállapítható, hogy ez a sóterhelés a 
területen még nem jelent szikesedést, egyelőre még csak elsósódási folyamatról beszélhetünk.  
Természetesen a környező növényvilág is nagy mennyiséget vesz fel.  

Az energetikai létesítmények többféle, de nagyságrendekkel kevesebb káros anyagot bocsátanak a 
vizekbe. A vizek kémiai szennyezésében a bányászat és a kémiai technológiák (szénkezelés és 
nemesítés, kőolaj-finomítás, nukleáris fűtőelem ciklus, stb.) játsszák a fő szerepet. Mennyiség 
tekintetében a legjelentősebb a bányavizek szerepe (fémek, kloridok), a legtöbb ammóniával az 
uránérc-dúsítás és a kőolaj-finomítás szennyez. A bányák meddőhányóiból kimosott szennyezők 
(foszfátok, szulfátok és nitrátok) is számottevőek lehetnek.  

Svájci vizsgálatok alapján [HIRSCHBERG, 1994] az UCPTE (Union pour la coordination de la 
production et du transport de l'électricité, Villamos Energia Termelők és Szállítók Szövetsége) 
tagországok teljes ciklusaira számított átlagos emissziókat határozott meg, melyeket a 10. táblázat 
mutat.  
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10. táblázat A vizeket terhelő átlagos emissziók [TÓTH - BULLA, 1999] 

Szennyezőanyag tonna/GWa 

Fluoridok                0,3 

Ammónia                3 

Foszfátok              15 

Nitrátok                7 

Kloridok         2 100 

Szulfátok         2 400 

Fémvegyületek         2 000 

Az erőművek hatása a vizek vegyi szennyezésében jelentéktelen, a hőszennyezésben viszont a 
frissvízhűtésű hőerőművek a meghatározók. A visszavezetett melegvízcsóva a hőt egyrészt a 
felszínen keresztül a levegőnek, másrészt a hidegvízzel keveredve adja le. Bár világszerte kutatják az 
életfeltételek szempontjából még elviselhető hőmérsékletemelkedés mértékét, a következtetések 
egyelőre váratnak magukra.  

A hidroszférából a felszíni vizek vannak legjobban kitéve a szennyeződésnek. A víz a bekerült 
anyagok jelentős részét oldja, oldatba kerülve sok anyag – főleg a sók, az erős savak és lúgok – 
disszociálnak. A szerves anyagok jó részét a mikroorganizmusok szervetlen ásványi sókra bontják, ha 
ehhez az öntisztuláshoz a feltételek (hőmérséklet, kellő mennyiségű oxigén) teljesülnek. [TÓTH - 
BULLA, 1999] Néhány szerves anyag azonban nagyon lassan, vagy egyáltalán nem bomlik le (pl. 
policiklusos aromás szénhidrogének). Ha ezek koncentrációja nagyon megnő, az élet kipusztul a 
vízből.  

A fent bemutatott irodalomra támaszkodva matematikai összefüggést kerestem a kibocsátott víz 
sótartalma és a távolság között, melyet az eredmény fejezetben ismertetek.  

3.2. A termálvizek helye és szerepe a szén ciklusban 

A karbon ciklus egy több folyamatot egyesítő komplex rendszer, amely biztosítja a szénatomok 
globális körforgását. Mint a világegyetem legtöbb ismert objektuma esetén, a Föld anyagának is egyik 
legnagyobb mennyiségben jelen lévő alkotó eleme a szén. A szén megtalálható az atmoszférában, a 
vegetációban, a talajokban, a fosszíliákban és a vizekben, főként az óceánokban. Az atmoszféra 
napjainkban mintegy 750 gigatonna (Gt C) szenet tartalmaz főként CO2 formájában. A terresztriális 
vegetáció széntartalma 610 Gt C-re tehető. A talajok e mennyiségnek körülbelül két- háromszorosát 
tartalmazzák a lebomlott szervesanyagokban, a humuszban. Az óceánok széntartalma mindezekhez 
viszonyítva hatalmas, mintegy 38 000 Gt C, azonban ennek a nagy mennyiségnek csupán töredéke 
vesz részt a globális körforgásban. A legnagyobb része oldott bikarbonátok formájában az óceánok 
mély, illetve közepesen mély rétegeiben található. A fosszilis tüzelőanyagok alkotják a széndioxid 
képződés legnagyobb forrását. Ennek mennyisége 5000 Gt C-re tehető. (11. táblázat) 

11. táblázat A Föld széntározói  [KASTING, 1998] 

A Föld széntározói Nagyságuk (Gt C) 

Atmoszféra       750 
Erdők       610 
Talajok    1 580 
Óceán (felszíni réteg)    1 020 
Óceán (mélységi réteg)  38 100 

A Föld széntározói Nagyságuk (Gt C) 

Fosszilis 
energiaforrások: 

                5 000 

Szén    4 000 
Olaj       500 
Gáz       500 
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A Föld karbon ciklusának alakulását a geológiai folyamatok hozták létre. Hosszú idő folyamán (12. 
táblázat) a szénsav vegyületeket alkotott a Föld ásványi anyagaival. E vegyi reakciók eredménye a 
karbonátok, széntartalmú vegyületek kialakulása a mállásban és a talajképző folyamatokban. Ezt 
követően a karbonátok az erózió következtében lemosódnak az óceánokba, ahol üledéket képeznek. 
A tengerfenéki karbonát a tektonikus mozgások következtében mélyebb rétegekbe kerül, 
felmelegszik, és visszajut a felszínre, ahonnan CO2  formájában a légkörbe távozik. A visszajutás 
némely esetekben, például vulkanikus jelenségek alkalmával gyors lefolyású lehet, más folyamatok, 
így CO2 tartalmú hőforrások, áramlások közvetítésével lassabban megy végbe. A tektonikus 
mozgások ugyancsak felszínre hozhatnak megelőző földtörténeti korokban eltemetett mészkő 
rétegeket.  

12. táblázat A szén tartózkodási ideje a különböző szférákban [HÁRS, 2005] 

Lelőhely Tartózkodási idő  (év)

Litoszféra     108  

Hidroszféra (CO2/HCO3-) 300 

Atmoszféra (CO2)     4  

Biomassza  20 

A szénvegyületek egyik alap előfordulása a szén-dioxid (CO2). A megnövekedett légköri CO2-
tartalom hatására:  

▪ fokozódik – víz jelenlétében – a karbonátos kőzetek mállása,  
▪ közvetlenül hatással van a NOx - O3 ciklusra,  
▪ az üvegházhatás fokozódásával jár. 

A Kárpát-medencében található tengeri keletkezésű karbonátos kőzetek a földkéregben lévő átlagos 
előfordulásukhoz képest, relatíve jelentős mennyiségű CaCO üledékekkel képviseltetik magukat. A 
kagylók és fitoplanktonok, illetve egyéb meszes vázú élőlények elpusztulásukat követően az óceánok 
fenekére süllyednek és a karbonátos iszappal együtt üledéket képeznek. Ez az üledék a folyamatosan 
nagy nyomás hatására idővel mészkővé alakul át. Adott geológiai körülmények fennállása esetén – 
elpusztult élő szervezetek bomlása során – szerves anyag üledékek is képződhetnek. Ezek alkotják a 
fosszilis tüzelőanyagok, a szén és az olaj kiinduló anyagát. Általában a kalciumot nem tartalmazó 
szénvegyületek alakulnak szénné és olajjá. Mind a mészkő, mind a fosszilis tüzelőanyagok kialakulása 
biológiai folyamatok eredménye, amely folyamatok lényegében a légköri CO2 megkötését, tárolását 
jelentik. 

Magyarország termálvizeinek többsége nátrium-hidrokarbonát, nátrium-karbonát típusú, esetenként 
magas szénsav (CO2) tartalommal. A szénsav (CO2) jelenléte a vizekben egyrészt toxikus lehet, 
másrészt, különösen nagyobb koncentráció esetén befolyásolhatja a pH értéket és közvetve hatással 
lehet  a H2S, NHO2 és a szabad ammónia (NH3) képződésére. 

Vizsgálatom egyik célja volt, hogy áttekintsem a mezőgazdaságilag hasznosított termálvíz-források, 
valamint élővizek minőségi mutatóit. Kilenc termál forrás és két élővíz mintáinak jellemzőit 
értékeltem elsődlegesen a széntartalmuk (C/CO2), valamint a kémhatásuk (pH) függvényében. A 
kiválasztott források, kutak, illetve élővizek a Kisalföld, illetve az Alföld térségében voltak. A vizsgált 
mutatókat, valamint a minták származási helyét a 13. táblázat foglalja össze. Az elemzés során a 
széntartalom és a kémhatás vizsgálatán túlmenően értékeltem a vízminták egyéb jellemzőinek 
esetleges összefüggéseit is. A termálvíz pH értékének és pH stabilitásának vizsgálata a pH érték 
változásával szoros összefüggésben lévő molekulárisan oldott anyagok (széndioxid, ammónia, 
salétromossav, kénhidrogén) viszonylag alacsony megengedhető koncentrációja miatt is figyelmet 
érdemel.  
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13. táblázat Kiemelt fontosságú paraméterek néhány termálkút és két élővízfolyás adatai alapján 
[VITUKI RT., 1993] 

N/NH3 
mg N/l 

 
pH C/CO2 

mg C/l 
T °C 20 °C 

N/NHO2 
mg N/l 

S/H2S 
Mg S/l

Ács 6,51 22,6 0,0203 0,0011 0 1,0634 

Kiskunmajsa 7,45   8,89 1,2185 0,0576 0 0,0513 
Lébénymiklós, 1. kút 7,85   5,16 1,8364 0,1020 0 0,0007 
Lébénymiklós, 2. kút 7,95 12,2 8,7507 0,5098 0 0,0003 
Lipót, 1. kút 8,10 - 0,6064 0,0543 0 0,0003 
Lipót, 2. kút 8,25 - 0,7702 0,0825 0 0,0001 
Szarvas Dózsa Tsz.* 8,40 0,0 6,4440 1,2465 0 - 
Szarvas Kemping* 8,95 0,0 - - 0 - 
Szentes* 8,40 0,0 3,2248 1,0627 0 0,001 
Tisza (Martfű) 7,30 0,2 0,0022 0,0009 0 - 
Hármas-Kőrös 
(Szarvas) 

 
7,50 

 
0,4 

 
0,0144 

 
0,0015 

 
0 

 
- 

* - elfolyó víz adatai 

Termálvizeink túlnyomó többsége nátrium-hidrogén-karbonátos, nátrium-karbonátos típusú, 
esetenként a nagyobb rétegnyomás mellett jelentős széndioxid (szénsav) tartalommal. A széndioxid 
(szénsav) önmagában is toxikus lehet, megengedhető koncentrációja 10-15 mg CO2/l, de nagyobb 
mértékű jelenlétével a kis pufferkapacitású vizekben savas kémhatást okozva a mérgező kénhidrogén 
és szabad salétromossav megjelenésnek kedvez (megengedhető koncentrációk 0,0-0,1 mg H2S/l, ill. 
0,0002-0,0004 mg NHO2/l), ha emellett jelentősebb a víz szulfid- és nitrition koncentrációja. A 
nátriumion dominancia mellett, ami egyben igen alacsony kalcium- és magnéziumion koncentrációt 
jelent, szélsőségesen magas pH értékek is kialakulhatnak (elméletileg 12,3 is lehet), ami viszont az 
összes ammónián belül a mérgező szabad ammónia (megengedhető koncentrációja 0,00-0,20 mg 
NH3/l) hányadát növeli. A reduktív miliőnek megfelelően a nitrogén túlnyomórészt 
ammóniumionként és általában csak elenyésző hányadban nitrit- és nitrátionként, a foszfor 
ortofoszfátionként van jelen a hévizekben. 

A szervetlen növényi tápanyagok viszonylag gyorsan beépülnek a növényi sejtekbe (ammónium, 
nitrát, foszfát felvétel), így a mérgező formák a megengedhető szint alá csökkennek. A mélységi 
rétegvizekre általában jellemző a magasabb szervesanyag tartalom. Ez egyrészt a redukált formában 
lévő szervetlen anyagokkal (vas(II)-ion, mangán(II)-ion) együtt az oxigénháztartásra van hatással, 
amennyiben jelentős oxigénigényként jelentkezik, másrészt a szerves anyagok jelentős hányadát a 
fenol típusú vegyületek tehetik ki. Ez értelemszerűen általános a szénhidrogén kutatás során nyert 
termálkutak vizére.  

3.3. A környezetterhelési modell 

Dolgozatom fő témájának tekintem a hasznosított termálvizek környezeti hatásainak vizsgálatát. A 
kibocsátott termálvizek környezetterhelése egyértelmű folyamat, nagysága mégis igen nehezen 
mérhető. Az eddigiekben részletesen bemutatott felhasználási, ill. elhelyezési módok meghatározzák 
a megoldandó problémát, olyan viszonyszámot/értéket találni, mely kifejezi a fenti folyamat 
mértékét. A felszíni befogadóba vezetett csurgalékvizek jelentős környezeti hatásokkal bírnak: 
hőszennyezés, ásványi anyag és sókoncentráció növekedés, flóra/fauna összetételének, esetlegesen a 
talaj fizikai tulajdonságainak megváltozása. Sajnálatos módon mindezek együttes kifejezésére igen 
nehéz mérőszámot találni. Az általam kidolgozott rendszer a Fuzzy Logic-on alapul, mely lehetővé 
teszi, hogy egymással nem equivalens mérőszámokat, illetve adathiány esetén fellépő helyzeteket 
kezeljünk.  
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A Fuzzy Logic alapötlete 1965-ből, a kaliforniai Berkeley-n tanító Zadeh-től származik. Eszerint az 
emberi gondolkodásmód sokkal jobban modellezhető olyan fogalmakkal, amelyeknek nincsenek éles 
határaik, ahol az átmenet egy tulajdonság megléte és nem megléte között folytonos vagy homályos 
(angolul: fuzzy). Az ötleten alapuló szabályozó rendszereket a hetvenes évek közepétől használják 
különböző ipari alkalmazásokban, először főleg Japánban, de a kilencvenes évek eleje óta szinte 
minden fejlett ipari országban egyre nagyobb számban megtalálhatók.  

A Fuzzy Logic tehát egy többértékű logikai rendszer, amely úgymond középső értékeket is 
megenged, tehát a hagyományos, definiálható értékrendszeren túl – amely alatt az igen/nem; 
igaz/hamis; fekete/fehér; stb. kategória rendszerek értendők – egy átmeneti tartománnyal is 
jellemezhető rendszerazonosítást tesz lehetővé. FOGARASSY [2000] a módszert alkalmazva termőhely 
meghatározásra, termesztési körzetek kijelölésére, különböző agroökológiai jellemzőket figyelembe 
véve készített modellt, melyet irodalmi alapként felhasználtam dolgozatom megírásakor. A Fuzzy 
Logic a bizonytalant is képes modellezni, így nem kizárólag eldöntendő kérdések megválaszolását 
teszi lehetővé. Olyan fogalom például, hogy meleg, vagy kellemesen hűvös, hagyományosan nem 
írhatók le matematikai formulával, számítógépes módszerekkel sem azonosíthatók. A Fuzzy 
módszer megkísérli bevezetni a humán faktort a matematikai modellalkotás rendszerébe úgy, hogy 
az számítógéppel is követhető legyen. A Fuzzy rendszerek egyik legalapvetőbb fogalma a Fuzzy 
(rész)halmaz, melynek legjellemzőbb tulajdonsága, hogy nem diszkrét. (A klasszikus matematikában 
diszkrét halmazokkal találkozunk.) 

Egy példa: 
Először tekintsük a 0 és 10 közötti valós számok X halmazát, melyet a vizsgált eset univerzumának 
hívunk. Majd definiáljuk X olyan A részhalmazát, mely az 5 és 8 közötti számokat tartalmazza:  

A = [5,8]    

A-t most jellemezhetjük a karakterisztikus függvényével, amely 1 vagy 0 értéket rendel X minden 
eleméhez, attól függően, hogy az eleme-e az A halmaznak, vagy sem. Az eredményül kapott 
függvényábra: 

 
Azokról az elemekről, amelyek függvényértéke 1, azt mondjuk, hogy az elem az A halmaz része, 
azokról, amelyek esetén a függvényérték 0, pedig azt, hogy az elem nem része az A halmaznak. 

Ez a megközelítés nagyon sok alkalmazási területen elégséges. Könnyen találhatunk azonban olyan 
területeket is, melyeknél nem elég rugalmas. Például egy környezetterhelési modell felállítása során 
számos mérés és vizsgálat – nem kompatibilis – eredményét szükséges együttesen tekinteni, illetve 
nem minden esetben határozhatók meg egyértelműen az értékek. Ilyen esetben az „5 és 8 között” 
meghatározás a „körülbelül 5 és 8 között”-et jelenti. Ekkor a [5,8] diszkrét intervallum helyett az ún. 
„5 és 8 között” halmazt adjuk meg, amelynél a határokhoz közeli értékek lehet, hogy a halmazhoz 
tartoznak. Ekkor a karakterisztikus függvény értéke egy 0 és 1 közötti szám (bizonyos esetekben ezt 
annak valószínűségeként is értelmezhetjük, hogy a szám hozzátartozik az adott halmazhoz). Az „5 és 
8 között” kifejezéssel megadott halmaz egy Fuzzy halmaz, amelynek karakterisztikája: 
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Az előzőekben definiált Fuzzy halmazzal alapvető matematikai műveleteket is végezhetünk. A 
diszkrét halmazok metszet, unió és negált (komplementer) halmazaihoz hasonlóan elvégezhetők ezen 
műveletek. Jelen esetben a különböző értékek alkotta Fuzzy halmazokból nem képzek metszetet, 
illetve uniót, de kijelölöm az optimum és szélsőértékeket. 

A függőleges tengelyen Fuzzy logikai értékeket {0- tól 1-ig} jelöltem. Legnagyobb jelentősége a 
szélsőértékek megadásának volt, mivel ez határozta meg a függvény meredekségét, és a kijelölés 
„szigorúságát” is. Az ország középtájainak elemzése során, a modell határfeltételeként az öt 
különböző környezeti tényező optimális értéke mellett, az egyik (akármelyik), logikai szélsőértékkel 
szerepelhet.  

Az optimum és logikai szélsőértékek a következő táblázatban látható formában kerültek 
feldolgozásra (14. táblázat). Minden egyes középtájra szélsőértékeket és optimumokat adtam meg az 
általam kiválasztott tényezők vonatkozásában. Az alábbi értékek a mellékletben (M1) található 
táblázatok szerint értelmezhetők. Az egyes tényezők Fuzzy halmazainak valószínű tartományait (vt) a 
táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, melynek utolsó sora a kapott értékek átlaga.  

14. táblázat Fuzzy halmazok kijelölése optimum és szélsőértékekkel 

Dunai Alföld 
Alsó szélső 

érték Optimum1 Optimum2 Felső szélső 
érték 

Valószínű 
tartomány 

Fizikai talajféleség 1 1 3 7    0,428 

Talaj kémhatása 1 2 3 5 0,4 

Termálvíz 
hőmérséklete 1 2 2 5 0,2 

Termálvíz sótartalma 1 2 2 4  0,25 

Környezeti érték 1 2 3 5 0,4 

 
    0,335 

Forrás: saját kutatás 

Összefoglalóan tehát, a Fuzzy módszer alkalmazása révén úgy jelölhetők ki értéktartományok, hogy 
figyelembe vehetjük a különböző befolyásoló tényezők egymásra gyakorolt hatását, illetve a 
határértékek racionális kezelését. Ez annak köszönhető, hogy a Fuzzy halmazok révén feltételesen 
optimális tartományok is képezhetők, amelyek akár µA=0,3; 0,5; 0,8 logikai értékkel jelölve, elemei 
lehetnek a „semleges” (A) vagy „káros” (B) halmazának:  
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A következő ábra a negációra, azaz a halmaz ellentétére mutat példát. A kék vonal az A halmaz 
NEGÁLT (inverz) halmazát jelöli, mely Fuzzy műveletet a fenti ábrán az optimum értékek 
meghatározásánál használtam. Az alábbiakban a [5,8] Fuzzy halmaz és inverz halmaza látható. 
 

5             8
 

Például a vizsgált nagytájak közül a Dunai Alföld teljes területe 1 979 891 ha. Az egyes tényezők 
Fuzzy halmazainak valószínű tartományai {0,428 + 0,4 + 0,2 + 0,25 + 0,4}:5 = 0,335. Ennek 
megfelelően a fenti tényezőkre vizsgált termálvíz hatás valószínűsíthető területe: 663 253 ha. A 
Dunai Alföld teljes területének ugyanakkor csak kb. 83 %-a érintett termálvízfeltárás szempontjából, 
mely 1 643 309 ha. Ebben az esetben a termálvíz lehetséges környezeti hatásaival érintett terület 
550 509 ha.  

A felsorolt területi értékeket az ország többi nagytája esetében is meghatároztam, részletes 
ismertetésüket az eredmény fejezet tartalmazza. A felhasznált adatok (M1) és a vonatkozó térképek 
(M2, M3, M4, M5) a melléklet fejezet megjelölt részeiben találhatók.  

3.4. A termálvízjelenlét és -hasznosítás gazdaságossági szempontjai 

A kedvező geotermális adottságú országokban általában létezik geotermális villamos erőmű. A 
legtöbb (203 db) az USA-ban működik, ezek részaránya az ország teljes villamosenergia-
termelésében azonban csak 0,4%. Egyes fejlődő országok energiatermelésében igen jelentős helyet 
foglalnak el a geotermális erőművek. 1998-as adatok szerint a Fülöp-szigetek villamosenergia-
termelésének 17,9%-át 64 geotermális berendezés szolgáltatta, de 10% fölötti részesedésük van 
Nicaragua és El Salvador villamosenergia-termelésében is.  

A termálvizek energetikai célú hasznosításánál a gazdaságosság már döntő szempontként jelentkezik, 
és ezekre a kérdésekre az alternatív energiahordozók árának alakulása függvényében változó válaszok 
adhatók. A gazdaságosságot alapvetően befolyásolják a környezetvédelmi feltételek is, nevezetesen a 
visszatáplálás szükségessége, ami mind a beruházási, mind az üzemköltségeket jelentősen növeli. 

A geotermális energia igénybevételének másik lehetséges módja a közvetlen hőhasznosítás. Ennek 
legnagyobb alkalmazója az USA, de megközelíti Kína és Izland is. Magyarország (mintegy 
hatodakkora termálhő teljesítménnyel) az ötödik a világon, az előbb említett országokon kívül még 
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Franciaország előzi meg. A Stájer-medencében és Felső-Ausztriában 1977-99 között 44 fúrást 
mélyítettek, 79 km hosszúságban. A túlzott kitermelésből származó regionális nyomáscsökkenést 
visszasajtolással ellensúlyozzák. 

Magyarországon kb. 40 000 km2 területen lehet gazdaságosan geotermikus energiát termelni. A 
vizsgálatok szerint 4 km2-enként és rétegenként lehet egy-egy kutat telepíteni. 3-4 réteg is 
megnyitható volna, de biztonsági okokból 2-2 réteggel számolnak, tehát 20 000 fúrás telepíthető (az 
ún. „normálkút” 1500 l/perc teljesítményű, 80-100 °C kifolyóvíz-hőmérséklet mellett). 1978-ban 515 
geotermikus kút 1408 MW hőteljesítménnyel termelt, s egy kútra átlagban 2800 kW hőteljesítmény 
jut. Elméletileg tehát 20 000 x 2,8 = 56 000 MW hőteljesítményt lehetne kinyerni. Éves szinten 30 
%-os kihasználással számolva a kitermelhető hő mennyisége:  

  56 000 MW x 0,3 x 8 760 h = 140 160 000 MWh 

Ez megfelel 505 PJ-nak. (Összehasonlításul: Győr város éves távhőigénye 1995-ben 3,9 PJ volt.) 

A fenti viszonylag kis mélységekben (max. 2000 m) rendelkezésre álló hőteljesítmény gazdaságos 
kitermelésére, fűtési célokra – világviszonylatban – Magyarországon vannak meg a legkedvezőbb 
lehetőségek. A kedvezőnek tartott geotermikus energiakészletünket a felső 3000 m-es földrétegben 
56x1021 J-ra becsülik [IEA, 1996]. Ez tekinthető ebben a rétegben elméleti készletnek. Tájékoztató 
felmérések szerint a tárolt termálvízkészlet 2,5x1015 kg, melynek hőtartalma 0,57x1021 J, 
hőmérséklete 30-130 °C között változik. Jelenleg ez tekinthető műszaki készletnek, ami az 
elméletinek egy százaléka. [TÓTH-BULLA, 1999] 

Magyarországon hőenergetikai célra a mezőgazdaság használja legszélesebb körben a geotermikus 
energiát, s ez a terület várhatóan továbbra is megőrzi elsőségét. (15. táblázat)  

15. táblázat Hévízhasznosítás a kutak száma és vízhozama szerint, 1977. január [BALOGH, 1981] 

Hasznosítás módja db % vízhozam (l/p) % 

Mezőgazdasági fűtés   81 14,7 118 650 26,1 
Kommunális fűtés     9 1,6 12 470 2,6 
Fürdés  205 38,1 174 206 38,4 
Ivóvíz  141 25,6 72 983 16,2 
Ipari hasznosítás   15 2,8 12 360 2,6 
Vízvisszanyomás   10 1,8 12 355 2,6 
Észlelés   10 1,8 5 770 1,3 
Ideiglenesen lezárt   53 9,7 38 270 8,4 
Kiselejtezve   21 3,9 8 311 1,8 
Összesen: 545 100,0 455 375      100,0 

Az elmúlt évtizedek ezen a téren tapasztalható gyors fejlődése a korábbi évek beruházási 
preferenciáiból és a helyi kezdeményezésekből adódott. Jelenleg nem nevezhető gazdaságosnak egy 
mezőgazdasági üzemméretű geotermikus hőenergia-rendszer megteremtése és üzemeltetése.  

Komplex hasznosítás javasolt, melyre már az elmúlt század közepén is adódtak példák hazánkban. 
Ezeknek a hévízhasznosító rendszereknek a többsége 1965-1985 között épült, műszaki állapotuk és 
működésük hatásfoka ezeknek az éveknek a színvonalát képviseli, azaz általában alacsony. A 
megépült létesítmények műszaki korszerűsítése, a hatásfoknövelő kiegészítő beruházások – 
többnyire tőkehiány miatti – elmaradása következtében csak kevés esetben valósultak meg. 
Indokolatlanul nagy a hévízhasznosító rendszerek hővesztesége, amelyhez sok esetben vízpazarlás is 
társul. Az ilyen helyeken folyamatosan működnek feleslegesen nagy vízhozammal a termálkutak 
olyankor is, ha nincs szükség teljes vízmennyiségre. A hőhasznosító létesítmények korszerűtlensége 
miatt a hasznosított hőmérséklet-tartomány 20-50 °C között változik.  
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Egyetlen vállalkozás sem tudja mai költségszinten önállóan fedezni egy kútfúrás, a hévízkezelés és 
továbbítás, illetve hasznosítás költségeit. Egyébként maga a geotermikus energia, azaz az egységnyi 
hőenergia-mennyiség felszínre hozatali költsége alacsonyabb, mint bármely más energiahordozóé. 
Igazán versenyképes akkor lehetne a geotermikus energia, ha a kútfúrás költségét az állam vállalná 
illetve, ha egy koncessziós területen közvetlenül az improduktív szénhidrogén célú fúrás 
befejezésekor a koncessziós szerződés idejének lejárta előtt már hasznosítható lenne geotermikus 
energia nyerése szempontjából. Egy kút fúrási költsége nagyobb, mint egy azonos hőkapacitású 
kazán beszerzési ára, viszont az üzemköltsége a kazánnak jóval magasabb, mint a termálvízzel 
történő hőszolgáltatásé. A magyar mezőgazdaságban jelenleg nem mindenütt megoldott a nyitott 
közvetlen, vagy közvetett hévízrendszerek elfolyó, ún. csurgalékvizének teljes hőkihasználása és 
elhelyezése.  

A probléma nagymértékben összetett: műszaki, gazdasági és környezetvédelmi, melynek megoldása 
igen költséges. A hagyományos termálenergia-felhasználó a mezőgazdaságban a zöldségtermesztő 
ágazat, újabban az állattenyésztés, és egyes üzemi technológiák. Törekedni kell a komplex, ágazatok 
közötti hévízfelhasználásra, mely a gyakorlatban kevés helyen működik. Célszerű még más 
felhasználó ágazatok bevonásával az éves kihasználási szint növelése, bár ezek működésének 
megszervezése és kézben tartása nem egyszerű feladat.  

A geotermikus energiatermelés költségét az alábbi tényezők befolyásolják:  

▪ a geotermikus gradiens, a mélység és a kőzet keménysége, 
▪ az áramtermelés költségei, amely függ a rezervoár tulajdonságaitól: nyomás, hőmérséklet, só-

koncentráció, nem-kondenzálható gázok koncentrációja, 
▪ az erőmű beruházási költségei, 
▪ a működtetés és karbantartás költségei. 

A geotermikus energiát hasznosító létesítmény értékelésénél és beruházásának előkészítésénél az 
alábbi kérdésekre kell kitérni: 

▪ a fejlesztések költségeinek meghatározása és elemzése, 
▪ gazdaságossági hatékonyság számítása, 
▪ a fejlesztések pénzügyi megalapozása. 

A hévizek jelentősebb felhasználására ott kerülhet sor, ahol a hőtermelés műszaki feltételei 
előnyösek, és nem kell egyes természeti adottságok miatti hátrányokat költséges tényezők 
felhasználásával ellensúlyozni. A geotermikus energiának, ill. a hőhordozó közegnek nincs 
meghatározott ára, ezért gazdaságosságának eldöntéséhez rendkívül fontos az összes felmerülő 
beruházási költség és üzemköltség összetételének elemzése, és az éves költségek vizsgálata. Fontos 
még, hogy a hatóságok nem adhatnak korlátlanul engedélyt a hévíztermelésre és hasznosításra, ha a 
vízkivétel visszatáplálás nélkül történik.  

A hévízhasznosítás gazdaságossági megalapozottsága 

A termálvízből kinyerhető energiára való áttérés ún. abszolút energia-megtakarításnak számít, mint 
ahogy más hulladékenergia felhasználása is. A hasznosított vízmennyiség hőtartalma 1985-ben 217 
ezer tonna kőolajnak felelt meg, és a hasznosítás nélkül elfolyó mennyiség további 4 ezer tonnát 
jelentett. [KSH, 1989]  

A főbb költségtényezők általában: 

▪ kút létesítése, 
▪ a vízkihozatal berendezései, 
▪ a vízkezelő berendezések, 
▪ hévízmű, távhálózat építése, 
▪ hőhasznosító berendezések beszerzése, üzemeltetése, 
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▪ a kiegészítő hőtermelő rendszerek, 
▪ és a vízelhelyezés. 

A múlt század 60-as éveiben a hévízfeltárás fejlődése nagy lendületet vett azáltal, hogy az OMFB 
anyagilag támogatta a mezőgazdasági és kommunális fűtési célra szolgáló kutak létesítését. Ezen 
fejlesztések gazdaságossága vitatható volt, amit az is mutat, hogy a támogatások megszűntével az 
ilyen célú feltárási tevékenység erősen csökkent.  

Hidrogeológiai modellezések szerint a dinamikus, mobilizálható éves vízkészlet mintegy 400 millió 
m3, ami nagy fejlesztési potenciálokat rejt. Egy átlagos geotermális projekt főbb adatai a következők: 

Kinyert vízmennyiség        60   m3/h 
Kútfej hőmérséklet         70   °C 
Elfolyó/visszasajtolt víz hőmérséklet      30   °C 
Hasznos ΔT          40   °C 
Hőkapacitás             2,8 MW 
Kiváltható földgáz mennyisége         1,5 millió m3/év 
Beruházási költség (visszasajtolás esetén)    350-450 millió Ft (2005-ben) 

Kalkulációim szerint egy 10 éves program, 30-35 %-os állami, illetve EU támogatással minden 
bizonnyal párosulna a szükséges befektetői tőkével, illetve kereskedelmi hitellel. A fenti táblázatban 
látható 1,5 millió m3/év földgáz kiváltása valósulhat meg olyan importfüggetlen, hazai 
energiahordozó felhasználásával, mely visszasajtolás esetén önmagát megújítani képes, emisszió  
mentes, abszolút környezetbarát és „vidékmegtartó” ereje sem elhanyagolható. A program 
megvalósulása során jelentős munkaerő szükségletet von maga után. Országos szinten évi 60 db 
hőellátó berendezés, és 4000 db hőszivattyús rendszer kiépítése a meglévő szellemi és fizikai 
kivitelező kapacitás bővítését feltételezi, legalább 2000 új munkavállaló bevonásával jár. Az elkészült 
létesítmények folyamatos üzemeltetése további 120-150 fő évenkénti alkalmazását feltételezi. Vagyis 
a program befejezésekor 3200-3500 fő megélhetését biztosította a geotermia iparágban.  

A felsorolt irodalmi példákra alapozott ökológiai kalkulációm eredményeit és a környezetterhelés 
megszüntetésének, illetve mérséklésének költségeit az Eredmények fejezet tartalmazza.   
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IV. EREDMÉNYEK 

4.1. A sótartalom csökkenése, az izolációs távolság 

Az izolációs távolság nagyságának meghatározásához szükséges sóegyenlet kiszámításához 
szükségem volt a meghatározott mintavételi pontok közti távolságra, melyet a 19. ábra alapjául 
szolgáló térkép mutat. Az adatokat a következő táblázat tartalmazza: 

16. táblázat Adatok a sóegyenlet kiszámításához [HÁRS, 2006] 

Mintavételi hely jele 
(19. ábra alapján) 

Adott pontok 
közötti távolság (m) Sótartalom (mg/l) 

C        0 1 697 
B 1 260    948 
A 1 240 1 036 
5 3 630    739 
6    340    585 
2    240    569 

Összesen               6 710 - 
 
Az alapadatbázis értékelése során a sókoncentráció csökkenését matematikai összefüggéssel 
határoztam meg. 
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22. ábra A felszíni vizek összes sótartalmának csökkenése [HÁRS, 2006] 

 

A kiürülési függvény exponenciális (22. ábra). A sókoncentrációs görbe szoros illeszkedésű (0,8852). 
Egyéb irodalmi adatok [BOULOS et al, 2004] is alátámasztják ezt a megfigyelésemet. A következő ábra 
bemutatja a mért adatok és a vízminőségi szimulációs modell közti hasonlóságot (23. ábra). 
Lényegében a koncentrációcsökkenés ugyancsak exponenciális függvénye verifikálja az általam – az 
elemzett esettanulmány [BÜTTL, 2003] adataira – számított matematikai összefüggést.  
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23. ábra Sókiürülési görbe ([HÁRS, 2006, BOULOS ET AL. nyomán]  

Mindkét koncentráció-csökkenési függvény exponenciális. Az esettanulmány adataira illesztett 
függvény egyenlete Y=1779,6e-0,2071x, amelynek R2 értéke 0,8852. Az irodalmi forrásból származó 
standard koncentráció-csökkenés egyenlete Y=12,834e-0,2494x, amely R2 értéke 0,9994. A függvények 
paraméterei, valamint az esettanulmány sókiürülési függvényének szoros illeszkedése megerősíteni 
látszanak a két összefüggés hasonlóságát. 

A sókoncentráció – távolság függvényében való – számítható csökkenése megteremtheti a feltételét a 
környezetszennyezés egy közvetett módszerrel történő mérséklésének. A termálvizek felhasználást 
követő kibocsátása lényegében az élővizek szennyezésének egy ma még nem kellőképpen vizsgált és 
elemzett módja. A környezet, és elsősorban az élővizek, valamint az ivóvízbázisok védelmét 
hatékonyan biztosíthatná az adott kibocsátási ponthoz kialakított izolációs távolság; az a távolság, 
amelyet a felhasznált és kibocsátott termálvíz sókoncentrációja, valamint a koncentráció 
csökkenéshez szükséges távolságnak az alapján lehetne meghatározni. Ennek elsődleges feltétele egy 
olyan monitoring és ellenőrző rendszer létrehozása, amely helyi szinten képes lenne a 
termálvízgazdálkodás végtermékének szabályozására. 

4.2. A termálvizek széntartalmának összefüggései 

Vizsgálataim során kilenc termálforrás és két élővíz mintáinak jellemzőit értékeltem elsődlegesen a 
széntartalmuk (C/CO2), valamint a kémhatásuk (pH) függvényében. A mintául szolgáló források, 
kutak, illetve élővizek a Kisalföld és az Alföld térségében találhatók. A vizsgált mutatókat, valamint a 
minták származási helyét az Anyag és módszer rész 13. táblázata foglalja össze. Az elemzés során a 
széntartalom és a kémhatás vizsgálatán túlmenően értékeltem a vízminták egyéb jellemzőinek 
esetleges összefüggéseit is. A termálvíz pH értékének és pH stabilitásának témaköre, a pH érték 
változásával szoros összefüggésben lévő molekulárisan oldott anyagok (széndioxid, ammónia, 
salétromossav, kénhidrogén) viszonylag igen kis megengedhető koncentrációja miatt is figyelmet 
érdemel. 

Az alapadatbázis értékelése során a vizsgált tényezőket matematikai módszerekkel értékeltem (24. 
ábra). Az elemzés alapján mindössze a szén és a kémhatás értékei mutattak értékelhető összefüggést. 
A nitrát, az ammónia, a salétromsav és a kénhidrogén tekintetében összefüggést nem tapasztaltam. 
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24. ábra Összefüggés az elfolyó víz pH értéke és oldott szén tartalma között [HÁRS, 2005] 

Megállapítható volt, hogy a vizek C/CO2 tartalma konzekvens, de csak laza összefüggésben áll azok 
pH-jával. Vizsgálataim alapján nem találtam pozitív tartalmú, mérhető összefüggést a szén és a 
nitrogén, illetve a kén vegyületeinek mennyiségével. 

4.3. A környezetterhelés mértéke 

Az előző fejezetben ismertetett módszer alapján áttekintettem egész Magyarország termálvíz 
hasznosítás szempontjából jelentőséggel, illetve kiemelt jelentőséggel bíró területeit. Mindehhez a 
SZIE KGI, az MTA TAKI GIS labor, illetve a VITUKI térképadatbázisait vettem alapul. Az alábbi 
táblázatban foglaltam össze Magyarország nagytájait, a termálvíz feltárás szempontjából érintett 
területek százalékos meghatározásával (17. táblázat).  
17. táblázat Magyarország nagytájai 

 

Nagytájak 

 

Terület 

(ha) 

Termálvíz 
feltárásra 
alkalmas 
terület, % 

 

Termálvízhatás 

(ha) 

I. Dunai Alföld 1 979 891 83   550 509 

II. Tiszai Alföld 3 143 709 92 1 344 879 

III. Kisalföld    534 527 90    210 229 

IV. Nyugat-magyarországi-peremvidék     727 921 60    184 309 

V. Dunántúli-dombság  1 185 023 55    207 261 

VI. Dunántúli-középhegység     648 637 25     55 458 

VII. Észak-magyarországi-középhegység  1 082 932 28     102 185 

Forrás: SZIE KGI, Térinformatikai Stúdió, 2001 

Az Anyag és módszer fejezetben ismertetett Dunai Alföld nagytáj mintája alapján az összes 
tájegységet áttekintettem. A mellékletben található eredménytáblákban meghatároztam a már 
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ismertetett környezeti kategóriák értékeit. Az alábbi táblázatok a leggyakoribb kategóriákat alapul 
véve tartalmazzák az eredményeket (18-23. táblázat).  

18. táblázat A kijelölt Fuzzy halmazok értékei a Tiszai Alföldön 

Tiszai Alföld Alsó szélső 
érték Optimum1 Optimum2 

Felső szélső 
érték 

Valószínű 
tartomány

Fizikai talajféleség 1 3 5 7    0,428 

Talaj kémhatása 1 2 3 5 0,4 

Termálvíz hőmérséklete 1 3 5 5 0,6 

Termálvíz sótartalma 1 1 2 4 0,5 

Környezeti érték 1 2 3 5 0,4 

    0,465 

A Tiszai Alföld teljes területe 3 143 709 ha, melyen a fenti tényezőkre vizsgált termálvíz hatás 
valószínűsíthető területe: 1 461 825 ha. A Tiszai Alföld teljes területének kb. 92 %-a érintett 
termálvízfeltárás szempontjából, mely 2 892 212 ha. Ebben az esetben a termálvízhatás 1 344 879 
ha.  
19. táblázat A kijelölt Fuzzy halmazok értékei a Kisalföldön 

Kisalföld Alsó szélső 
érték Optimum Optimum Felső szélső 

érték 
Valószínű 
tartomány

Fizikai talajféleség 1 2 3 7   0,285 

Talaj kémhatása 1 3 2 5      0,4 

Termálvíz hőmérséklete 1 2 4 5      0,6 

Termálvíz sótartalma 1 1 2 4      0,5 

Környezeti érték 1 3 4 5      0,4 

   0,437 

A Kisalföld teljes területe 534 527 ha, melyen a fenti tényezőkre vizsgált termálvíz hatás 
valószínűsíthető területe: 233 588 ha. A Kisalföld teljes területének kb. 90 %-a érintett 
termálvízfeltárás szempontjából, mely 481 074 ha. Ebben az esetben a termálvízhatás 210 229 ha.  
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20. táblázat A kijelölt Fuzzy halmazok értékei a Nyugat-magyarországi-peremvidéken 
Nyugat-magyarországi-
peremvidék 

Alsó szélső 
érték Optimum Optimum Felső szélső 

érték 
Valószínű 
tartomány 

Fizikai talajféleség 1 3 7 7   0,714 

Talaj kémhatása 1 1 1 5       0,2 

Termálvíz hőmérséklete 1 2 5 5       0,8 

Termálvíz sótartalma 1 0 0 4       0 

Környezeti érték 1 3 4 5       0,4 

   0,422 

A Nyugat-magyarországi-peremvidék teljes területe 727 921 ha, melyen a fenti tényezőkre vizsgált 
termálvíz hatás valószínűsíthető területe: 307 183 ha. A Nyugat-magyarországi-peremvidék teljes 
területének kb. 60 %-a érintett termálvízfeltárás szempontjából, mely 436 752 ha. Ebben az esetben 
a termálvízhatás 184 309 ha.  
21. táblázat A kijelölt Fuzzy halmazok értékei a Dunántúli-dombságon  

Dunántúli-dombság Alsó szélső 
érték Optimum Optimum Felső szélső 

érték 
Valószínű 
tartomány 

Fizikai talajféleség 1 3 3 7  0,142 

Talaj kémhatása 1 2 2 5       0,2 

Termálvíz hőmérséklete 1 1 3 5       0,6 

Termálvíz sótartalma 1 0 1 4 0,25 

Környezeti érték 1 3 4 5       0,4 

   0,318 

A Dunántúli-dombság teljes területe 1 185 023 ha, melyen a fenti tényezőkre vizsgált termálvíz hatás 
valószínűsíthető területe: 376 837 ha. A Dunántúli-dombság teljes területének kb. 55 %-a érintett 
termálvízfeltárás szempontjából, mely 651 763 ha. Ebben az esetben a termálvízhatás 207 261 ha.  
22. táblázat A kijelölt Fuzzy halmazok értékei a Dunántúli-középhegységben 
Dunántúli-
középhegység 

Alsó szélső 
érték Optimum Optimum Felső szélső 

érték 
Valószínű 
tartomány

Fizikai talajféleség 1 3 7 7    0,714 

Talaj kémhatása 1 2 3 5 0,4 
Termálvíz 
hőmérséklete 1 1 2 5 0,4 

Termálvíz sótartalma 1 0 0 4       0 

Környezeti érték 1 4 4 5       0,2 

     0,342 
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A Dunántúli-középhegység teljes területe 648 637 ha, melyen a fenti tényezőkre vizsgált termálvíz 
hatás valószínűsíthető területe: 221 834 ha. A Dunántúli-középhegység teljes területének kb. 25 %-a 
érintett termálvízfeltárás szempontjából, mely 162 159 ha. Ebben az esetben a termálvízhatás 55 458 
ha.  

23. táblázat A kijelölt Fuzzy halmazok értékei az Észak-magyarországi-középhegységben  

Észak-magyarországi- 
középhegység 

Alsó szélső 
érték Optimum Optimum Felső szélső 

érték 
Valószínű 
tartomány

Fizikai talajféleség 1 3 4 7   0,285 

Talaj kémhatása 1 1 2 5 0,4 

Termálvíz 
hőmérséklete 1 1 3 5 0,6 

Termálvíz sótartalma 1 0 0 4       0 

Környezeti érték 1 3 4 5 0,4 

     0,337 

Az Észak-magyarországi-középhegység teljes területe 1 082 932 ha, melyen a fenti tényezőkre 
vizsgált termálvíz hatás valószínűsíthető területe: 364 948 ha. A Észak-magyarországi-középhegység 
teljes területének kb. 28 %-a érintett termálvízfeltárás szempontjából, mely 303 221 ha. Ebben az 
esetben a termálvízhatás 102 185 ha.  

A Dunántúli- és az Észak-magyarországi-középhegység területén a termálvíz feltárás és kitermelés 
alacsony százalékos értéket mutat (kb. 20-30 %), ezért a környezetterhelő hatás kisebb területeket 
érint. Ennek ellenére megállapítom hogy a középhegységek területén is vannak lokalizált elhelyezésű 
veszélyeztetettségi pontok (pl. Egerszalók). Az alkalmazott országfelosztás szerint a Tiszai Alföld és 
a Dunai Alföld a legnagyobb egységek és a termálvíz feltárásra alkalmas területük hányada (80-90 %) 
is igen magas. A termálvíz különböző formájú hasznosítása is itt a legáltalánosabb, melyet a térség 
geológiai jellemzői is alátámasztanak. Az Alföldön a geotermikus grádiens nagyobb, mint az országos 
átlag, a hegyvidéki területeken pedig kisebb annál. Az arányok alapján ezeken a területeken a 
legnagyobb a környezeti veszélyhelyzet.  

Összefoglaló megállapításként leszögezhetjük, hogy Magyarország területének jelentős hányadát 
érinti a termálvíz felhasználása során keletkező környezetterhelés, melyet az általam vizsgált 
paraméterek közül főként a talaj és a környezeti érzékenység esetén kapott értékek támasztanak alá. 
A hasznosítás által okozott környezetterhelés mértékének meghatározása hátteret adhat a 
gazdaságos, környezetkímélő elhelyezési rendszer/rendszerek kialakításához.  

4.4. A termálvízjelenlét környezetterhelésének költségei 

A hévíztermelés tényleges mértékére csak bizonytalan adatok vannak, mivel a mérési lehetőségek sok 
helyen nem teszik lehetővé a ténylegesen kitermelt mennyiség meghatározását. Az utóbbi években 
mintegy 340 ezer m3/napra tehető az átlagos termelés, amiben a termálkarsztos tárolókból származó 
rész mintegy 80 ezer m3/nap a Hévízi-tó vízhozamával együtt. 

1996-ban egy előzetes felmérés készült a vízügyi igazgatóságoknál rendelkezésre álló adatok alapján, 
900 db üzemelő hévízkútra vonatkozóan. A felmérés szerint a kutaknak csak kevesebb mint 
egynegyede üzemel szabad kifolyással, több mint felét szivattyúval működtetik. (A többiről nem volt 
információ.) A szivattyúk nagy része búvárszivattyú, s ezeknek mintegy a fele hidegvizes, ami 
összhangban van azzal, hogy a hévízkutak közel fele 40 o C-nál kisebb hőmérsékletű vizet ad. 
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Néhány helyen alkalmaznak centrifugál szivattyút. A melegvizű kutak közül néhányban (Szentes) 
hosszútengelyű búvárszivattyú van. Kompresszorozás csak kisebb arányban fordul elő, és a 
segédgázos termeltetés csak elvétve. A szabadkifolyású termeltetés arányának csökkenése, a 
búvárszivattyús üzemmód elterjedése miatt a kutak leállásának veszélye csökkent. Ellenben a 
szivattyú használata (villamos)energiát igényel.  

A felméréskor a mérési lehetőségeket is vizsgálták. Ennek eredménye szerint – sajnálatos módon – a 
kutak alig egynegyedénél van felszerelve manométer a kútfejnyomás mérésére, a mérési lehetőség 
mérőnyílás, figyelő-, illetve felszállócső formájában a kutak felénél adott. A vízhozamot a kutaknak 
közel a felénél vízórával mérik: ez főként a kisebb hőmérsékletű, ivóvízellátási célokra szolgáló 
hévízkutakra vonatkozik. A kutak egynegyedénél a köbözést említik vízhozammérési lehetőségként 
és jelentős azoknak a kutaknak a száma, amelyeknél nincs vízhozammérési lehetőség. A kutak egy 
részénél még vízmintavételre szolgáló csap sincs a kút közelében, a vegyelemzésre alkalmas felszíni 
vízminta vételét sok helyen a kompresszoros termelés és a vízkövesedés megakadályozását célzó, 
állandó vegyszer adagolás is lehetetlenné teszi. A mélységi méréseket a kutak nagy részénél csak a 
kútfej megbontásával lehet elvégezni. 

Kutató, feltáró munkám eredményeként megállapítom, hogy az átfogó felmérések és adatgyűjtés ill. -
kezelés hiányában a hévízkutak üzemeltetésével kapcsolatos aktuális helyzetre vonatkozóan jelenleg 
alig van elérhető, számszerű információ. 

A termálvizek balneológiai célú hasznosításánál is felmerülnek gazdaságossági kérdések (pl. az, hogy 
érdemes-e minden településen gyógy-, illetve termálfürdőt létesíteni, ahol erre a vízföldtani 
adottságok megvannak, vagy inkább a meglévők minőségi fejlesztésére kell-e áldozni?). A 
gyógyturizmus fejlesztésénél azonban nem csak termálkutakra és fürdőkre kell gondolnunk, hanem 
az ezekhez kapcsolódó, fejlesztést igénylő egyéb létesítményekre, infrastruktúrára (szállás, 
közlekedés, szórakozási lehetőségek, stb.) is.  

A termálvizek energetikai célú hasznosításánál a gazdaságosság már döntő szempontként jelentkezik, 
és az ökonómiai kérdésekre az alternatív energiahordozók árának alakulása függvényében változó 
válaszok adhatók. A gazdaságosságot alapvetően befolyásolják a környezetvédelmi feltételek is, 
nevezetesen a visszatáplálás szükségessége, ami mind a beruházási, mind az üzemköltségeket 
jelentősen növeli. Az időszakos jellegű megújuló energiaforrások hasznosítása esetén figyelembe kell 
venni az energiatárolás, a hálózatra kapcsolás, az esetleges segédenergia-források (és azok 
energiahordozóval való ellátása), valamint a teljes energiaciklus biztosításának feltételeit és 
következményeit. 

Az alternatív energiahordozók drágulásával a geotermikus energiahasznosítás még így is gazdaságos 
lehet. Egy 1997. évi felmérés eredményeire alapozva a következő gazdasági irányszámokat 
ismertetem. Feltételezve 25 % kamatmentes hitelt és 30 % vissza nem térítendő támogatást, a 
vizsgálatok azt mutatták, hogy egy 2000 m mélységű termelő-visszatápláló kútpár 80 °C kifolyóvíz 
hőmérséklet és 40 °C hasznosítási hőlépcső mellett már gazdaságos lehet (a megtérülési mutató 17 
%-nál nagyobb volt), ha a vízhozam eléri a 90 m3/órát. Ennél kedvezőbb hévízfeltárási lehetőségek 
esetében a megtérülési mutató elérte a 49 %-ot. Még kedvezőbb a helyzet, ha a meglévő hévízkút 
mellé csak a visszatápláló kutat kell megépíteni. A 24. táblázat – amely a beruházási és üzemköltségek 
fajtáit is illusztrálja – alátámasztja a fenti kalkulációkat. (Megj. Az elmúlt tíz évben az árak közel 
megduplázódtak.) 
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24. táblázat Hévíztermelő és visszatápláló kutak beruházási és üzemeltetési költségei [LORBERER - SZŐCS - 
TÖRÖK, 2001] 

Teljes technológia esetén Csak visszasajtolás esetén 
Költségek 

60 m3/h 90 m3/h 120 
m3/h 60 m3/h 90 m3/h 120 

m3/h 

Beruházási költségek eFt 

Termelő kút létesítése 73 000 73 000 73 000            0         0            0 

Kitermelés technológiai 
berendezései 10 000    12 500 15 000            0         0            0 

Energiahasznosítás technológiai 
berendezései     6 500   8 250 10 000     3 900  4 950     6 000 

Vízkezelés, visszasajtolás 
technológiai berendezései  8 000    11 500 15 000      8 000 11 500    15 000

Távvezeték (500 m)  7 500   7 500   7 500     7 500  7 500     7 500 

Visszasajtoló kút létesítés 881 600    88 160 88 160    88 160  88 160   88 160 

Villamos energia ellátás, mérés-, 
és irányítástechnika     3 000   3 500  4 000     1 800  2 100     2 400 

Építési munkák     6 000   7 000  8 000     2 400  2 800     3 200 

Tervezés, mérnöki szolgáltatások   10 108  10 570 11 033    5 588  5 850    6 113 

Összesen 212 268 221 980,5 231 693 117 348 122 860,5 128 373 

Üzemköltségek eFt 

Villamos energia költség    2 250    3 375    4 500   2 250  3 375     4 500 

Bányajáradék     669,5  1 004,2    1 339     669,5   1 004,2     1 339 

Karbantartási költségek   9 591,2  9 882,6  10 174   9 591,2   9 882,6   10 174 

Személyzeti költség 5 000 5 001    5 000 5 000  5 001    5 000 

Összesen 17 510,7 19 262,9  21 013 17 510,7 19 262,9  21 013 

Bevételek (megtakarítások) eFt 

Hasznosított energia érték  35 915,9 53 873,8 71 831,8 35 915,9 53 873,8  71 831,8

Kútmélység = 2000 m, t = 80 o C, Δt = 40 o C; 1997. évi árakon* 
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A dolgozatban szereplő izolációs távolságnak a műszaki beruházási költségei 2006-os becsült értéken 
1,2 - 2,3 milliárd Ft-ra tehetők, amely a termálvízzel érintett területek esetében jelentősen növelik a 
környezetterhelés megszüntetésének költségeit. Hazánkban még nem általánosan elterjedt, hogy a 
termálvíz elvezetésének/elhelyezésének gazdasági vonatkozásaival a beruházási tervben megfelelő 
helyen és súllyal számoljanak. A kultúrtechnikai beavatkozások (pl. a csatorna, a tározó építése, 
karbantartása) 130 - 240 M Ft/km többletköltséget is jelenthetnek.  

Minden esetben számolni kell a termálvízhasznosítást követő végkibocsátás esetén a 
környezetvédelem műszaki költségeivel, melyek nem elhanyagolható részét képezik a gazdaságossági 
elemzésnek; költségeit 24-65 %-kal megnövelik (25. ábra). 

Költségeloszlás
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1 2 3 4 5 6
Technológiák

beruházás üzemeltetés környezetvédelmi járulékos ktg. 

 
25. ábra A beruházás, üzemeltetés és a környezetvédelmi járulékos költségek eloszlása (eFt) [HÁRS, 2006] 

A gazdasági szempontból még nehezebben kifejezhető esetek, mint az ökológiai károk, a 
biodiverzitás sérülése, a vizes élőhelyek problematikája is figyelmet érdemelnek.   

Az EU-direktiva (2001/77/EC) a villamosenergia-termelésben a megújuló energiaforrások 2010-ig 
elérendő részarányára ad meg irányértékeket valamennyi tagországára vonatkozóan az alábbi táblázat 
szerint. (25. táblázat) Az említett irányelv az Unióban a megújuló energiahordozóval előállított 
villamos energia jelenlegi 14%-os részarányát 2010-re 22,1%-ra kívánja növelni (erősen differenciált 
arányok szerint).  

Elvárás Magyarország felé: 
– a jelenlegi 3,6%-os megújuló energiahordozó részarány növelése (hosszú távú energiatakarékossági 
program) 
– a megújulókkal termelt villamos energia 0,8%-os részarányának 3,6%-ra történő növelése a 
2233/2004. (IX. 22) kormányhatározat és 354/2004. (XII. 22.) kormányrendelet alapján. 
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25. táblázat: A villamosenergia-termelés 2010-ig elérendő megújulók részaránya az EU 15 tagországaiban 
[IMRE, 2003] 

EU-tagország Növekedés 2010-ig (%) Részhányad a hazai 
termelésben (%) 

Ausztria              +   8,1 78,1 
Belgium              +   4,9   6,0 
Dánia              + 20,3 29,0 
Finnország              +   6,8  31,5 
Franciaország              +   6,0  21,0 
Görögország              + 11,5  20,1 
Hollandia              +   5,5    9,0 
Írország              +   9,6  13,2 
Luxemburg              +   3,6    5,7 
Nagy-Britannia              +   8,3  10,0 
Németország              +   8,0  12,5 
Olaszország              +   9,0  25,0 
Portugália              +   0,5  39,0 
Spanyolország              +   9,5  29,4 
Svédország              + 10,9  60,0 
Az EU átlaga              +   8,1  22,0 

 

Az akadályozó tényezők egyike az ár hatása. A fő probléma az, hogy a konvencionális energiaforrások 
alkalmazását nem terhelik külső költségek. Ezen energiaforrások – üzleti okokból – támogatást kapnak. 
Világviszonylatban igen erőteljes az ellenállás ennek a támogatásnak a megszüntetésével szemben. Az 
Európa Tanács a 6. Környezetvédelmi Akcióprogramban az Európa Parlament azon kérését 
érvényesítette, amely a környezeti szempontból negatív hatású célok támogatásának megszüntetését 
megfontolásra javasolta. A külső költségek problémája az EU keretében korrigálható (pl. a szénadó útján) 
legalábbis a fosszilis tüzelőanyagok tekintetében. A 2002. márciusában Barcelonában tartott 
csúcskonferencia után ez a cél elérhető közelségbe került, és a már említett 2001/77/EC direktíva is 
tartalmazza a fosszilis tüzelőanyagok és a nukleáris energiatermelés rejtett támogatásának megszüntetését (pl. 
biztosítás, hulladéktárolás). Ugyanakkor az Európa Tanács a nukleáris energiatermelés fontosságát elismeri. 

A klímaváltozási egyezmények ratifikálása és fokozatos betartásának szigorítása a továbbiakban 
ugyancsak segítő hatású. Az Európa Tanács széleskörű támogatási megoldásokat nyújtva, le fogja vinni 
az árakat a leginkább versenyképes területeken. Az EU érdeke a megújulók fejlesztése az egész világon. 
Részben azért, mert az EU a megújuló energetikai technológiák legnagyobb exportőre, részben pedig 
azért, mert különben szembe kell hogy nézzen az olaj és gáz lelőhelyekkel rendelkező, gyorsan 
iparosodó ázsiai és latin-amerikai országok versenyével. Ugyanakkor a kőolaj- és a földgázkészletek 
fokozatos csökkenése az olajárak emelkedését eredményezi, s ez a tény a megújulókat erőteljesen 
támogatni fogja. 

Adatfeltáró munkám egyik eredményeként röviden bemutatok három referencia projektet, melyet 
hazánk egyik vezető energetikai cége készíttetett. Az elemzéseket Andráshida - Nagylengyel, 
Mélykút, ill. Nagyszénás - Fábiánsebestyén térségében készítették. A területek különböző természeti 
(vízhőfok, vízmennyiség) és egyéb jellemzői (helyi kereslet) különböző létesítmények tervezését 
teszik lehetővé. Az előmegvalósíthatósági tanulmányok a következőre mutatnak rá: 

Az Andráshida – Nagylengyel területen rendelkezésre álló kutak vízhőmérséklete 94 °C, vízhozama 
30 l/perc. Kielégíthető hasznosítási igény kertészeti üvegházak fűtésére és kommunális fűtésre van.  
Mélykút területén több kút áll rendelkezésre, 101-155 °C fluidum hőmérséklettel, 30-60 l/perc 
hozammal. Ez már áramtermelésre is alkalmas, a javasolt beruházás áramtermeléssel kombinált 
kertészeti fűtőmű. 
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Nagyszénás – Fábiánsebestyén területén áramszolgáltatásra alkalmas készletek vannak. A ~180 °C-
os fluidum hozama Fábiánsebestyénnél tízszerese a nagyszénási 19 l/perc értéknek.  

Ez utóbbi esetben - Fábiánsebestyén területén - a beruházási költségek becsült értéke 32,4 milliárd 
Ft (~150 millió US$), Nagyszénásra pedig 1,7 milliárd Ft (8,2 millió US$). A nagyszénási erőmű 
üzemeltetési költsége 184 millió Ft (854 000 US$), a fábiánsebestyéni ennek mintegy tízszerese. 
Minden projekt működési idejét 25 évben határozták meg, így a beruházások számított megtérülési 
ideje 4 és 8 év között változik. A számítások szerinti legrövidebb megtérülési idő a mélykúti 
kertészeti fűtőműé, a leghosszabb pedig a nagyszénási erőműé. 

Véleményem szerint a geotermális – főként energia – rendszerek számának növelésére a jövőben az 
alábbi eszközök és tevékenységek nyújthatnak segítséget:  

▪ átvételi kötelezettség előírása, reális átvételi ár meghatározása, 
▪ kedvező pályázási lehetőségek, 
▪ támogatási rendszerek (kamat-, beruházás-, ártámogatás), 
▪ adó-visszaigénylési lehetőség (nyereség-, jövedelemadó stb.), 
▪ tudatformálás, meggyőzés. 

A pályázati rendszerek és vissza nem térítendő támogatások folyamatosan változó és néha nehezen 
követhető képet mutatnak. Differenciált rendszer esetén a megújuló energiák közül a geotermális 
rendszert használni kívánó önkormányzatok, és intézmények beruházásainál 40% a maximális 
támogatás. Vállalkozások beruházásainál ez az érték 30 %.  

Mindezek ismeretében a termálvíz előnye nem csupán a fűtőolaj vagy földgáz megtakarításában 
jelentkezik, hanem a koncentráltság és az általam is ismertetett sokrétű hasznosíthatóság miatt 
vállalkozások alapítására, gazdasági/kereskedelmi tevékenység indítására is lehetőséget teremt. 
Ezáltal is hozzájárul egy adott térség komplex fejlesztéséhez: pl. a kitermelés, a kommunális 
melegvíz- vagy hőellátás, egy termálfürdő vagy sportuszoda létesítésével. Másrészről az előkezelés és 
szükség esetén a hőkicserélés lehetővé teszi a hagyományos fűtő- és melegvízhálózatok 
üzemeltetését magas hőmérsékletű hévízzel, így nincs szükség külön átviteli rendszerek kiépítésére. 
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V. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 

 

• Termálvíz kibocsátási mérések adatbázisán meghatároztam a termálvíz sókoncentrációjának 
csökkenését a kilépési ponttól való távolság függvényében. Meghatároztam a 
koncentrációcsökkenés matematikai függvényét, továbbá az összefüggést egy szakirodalmi 
modell (Boulos et al., 2004) alapján verifikáltam. 

• Termálkutak és két élővízfolyás vízmintáinak adatbázisán vizsgáltam a vizek C/CO2 tartalma, 
valamint a kémhatás (pH), a nitrogén (N/NH3), és a kén (S/H2S) előfordulása közötti 
összefüggését. Megállapítottam, hogy a vizsgált paraméterek közül egyedül a szén/széndioxid 
tartalom és a pH érték között volt konzekvens, de gyenge összefüggés. Az ammónia és a 
kénhidrogén-tartalom nem volt összefüggésbe hozható a vizek széntartalmával. 

• Az izolációs távolság fogalmának megalkotása. A rendelkezésre álló mérésekre támaszkodva 
megállapítottam hogy a felszíni befogadókba vezetett hasznosított termálvizek esetén a 
kibocsátott termálvíz sótartalmának megfelelően védőövezet szükséges ahhoz, hogy az elfolyó 
víz szabadon felhasználható legyen. A természetes vízfolyásokban ne okozzon jelentős, esetleg 
visszafordíthatatlan vízminőségbeli vagy ökológiai változást. 

• Összefüggés-vizsgálatot végeztem Magyarország potenciális termálvíz kinyerési térségeinek 
termálvíz-paraméterei (hőmérséklet, sótartalom), talajparaméterei (fizikai féleség, pH) és 
környezeti érzékenysége között. (VITUKI 1993, az MTA TAKI GIS 2001, és a SZIE KGI 
2001 térképei alapján). Megállapítottam, hogy a vizsgált tényezők között összefüggés van, ez az 
összefüggés azonban nagytájanként és paraméterenként jelentős eltéréseket mutat. 

• Metodikai vizsgálatokat végeztem többtényezős diszkrét változójú rendszerek területalapú 
alkalmazására. Ennek során adaptáltam és alkalmaztam a korábban már ökológiai korlátok 
meghatározására is használt Fuzzy Logic módszert. Munkám módszertani eredménye a 
döntéselméleti modell környezetterhelési alkalmazhatóságának igazolása. 

• Vizsgálataim alapján meghatároztam a termálvizek potenciális környezetterhelésének 
mértékét Magyarország nagytájaira a főbb talajjellemzők és a környezeti érzékenység 
függvényében. Megadtam Magyarország AGROTOPO szerinti nagytájainak potenciális 
termálvíz veszélyeztetettségi területét (ha). 

• Gazdaságossági elemzést végeztem három termálvízhasznosítás környezetvédelmi járulékos 
költségeinek és gazdasági szempontból nem kifejezhető következményeinek feltárására. 
Megállapítottam, hogy a termálvízhasznosítást követő végkibocsátás esetén a környezetvédelem 
műszaki költségei fontos részét képezik a gazdaságossági elemzésnek; költségeit 24-65 %-kal 
megnövelik. 

• Metodikai eredményként bemutatom az annotált jogi gyűjteményt.  
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VI. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

A megújuló energiaforrások alkalmazásának szükségességét korábban a meglévő fosszilis 
energiakészletekkel való takarékossággal indokolták. Meglátásom szerint van ennek a kérdésnek egy 
ennél fontosabb indoka is, a környezetünk védelme.  

A Föld légkörében lévő un. üvegházhatást okozó gázok CO2, CH4 koncentrációjának az utóbbi 15 
évben kimutatott növekedése ma már tudományosan is bizonyítható. Az elmúlt tíz évben ez a változás 
a földi légkör hőmérsékletének 0,5 °C-os emelkedését idézte elő, melyet a kutatási eredmények is 
megerősítettek. A klímaváltozás folyamata évtizedeken át megy végbe és rövid távon nem 
befolyásolható. Ebben rejlik a megelőzés különleges nehézsége is. Egyedüli kiútnak tűnik ebből a 
kritikus helyzetből a fosszilis szénhidrogének (szén, olaj, földgáz) felhasználásának csökkentése, a 
megújuló energiaforrások fokozott hasznosítása.  

Magyarország a kedvező geotermikus adottságú országok közé tartozik tekintve, hogy a geotermikus 
gradiens mintegy másfélszerese a világátlagnak. Értéke átlagosan 5 °C 100 méterenként. Ennek oka, 
hogy a Magyarországot magában foglaló Pannon-medencében a földkéreg vékonyabb a világátlagnál, 
és az is, hogy jó hőszigetelő üledék (agyag, homok) töltik ki azt, megakadályozva, hogy túlságosan 
nagy hőmennyiség jusson el a földfelszínig, majd onnan a légkörbe. 

A hévízkutakban felfelé haladó víz azonban a kút csővezetéke mentén lehűl, alacsonyabb 
hőmérsékletű mint a mélyben. A felszínen ezért a vízhőmérséklet ritkán haladja meg a 100 °C-t. A 
geotermikus energiahasznosítás az ismert tárolóképződményekből meleg- és forróvíz formájában 
lehetséges. (Gőzelőfordulásokat csak néhány kellő részletességgel még nem kutatott, nagy mélységű 
feltárásból ismerünk.) Hazánk területén található 50 °C-nál melegebb hévíztárolók térfogata a 
Nagyalföldön: 1523 km3, a Kisalföldön: 252 km3, a Dunántúlon: 201 km3 míg a mezozoos 
tárolókban: 48 km3. (26. táblázat) 

26. táblázat Magyarország 50 °C-nál melegebb termálvízbázisai [HÁRS, 2006] 
Tájegység/tárolók Termálvízbázis 

Nagyalföld 1 523 km3 

Kisalföld    252 km3 

Dunántúl    201 km3 

Mezozoos tárolók     48 km3 
 

A 27. táblázat adataiból látható, hogy a termálvíz kutak csaknem felének vízhőmérséklete kisebb, 
mint 40 °C, és a 90 °C-nál melegebb vizet adó kutak száma pedig összesen 51 db. A termálkutak 
viszonylag nagy hányada, több mint 10 %-a műszaki hibás, ami azt jelenti, hogy hasznosításra már 
nem alkalmas. A táblázat a 2000. év elején, illetve a 2004. év elején ismert adatokat tartalmazza. Az 
adatok közti eltérésből is kitűnik, hogy hazánkban az elmúlt években is történtek termálvízbázisra 
épülő beruházások, illetve hogy egyes kutak felhasználási módozatai megváltoztak. Az általam is 
fontos területként említett energetikai hasznosítások valamelyest előtérbe kerültek.  
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Magyarország becsült vízkészlete 500 000 millió m3. Az összes termálkút éves vízhozama ~500 
millió m3. Ezt a vízhozamot természetesen nem veszik igénybe, a becsült kitermelt évi termálvíz 
mennyiség ~200 millió m3. A 2000. január 1-i állapot szerint az országban nyilvántartott 30°C-nál 
melegebb vizet adó kutak száma 1288 db. Az utóbbi években mintegy 340 ezer m3 /napra tehető az 
átlagos hévíztermelés, amiben a termálkarsztos tárolókból származó rész mintegy 80 ezer m3/nap (a 
Hévízi-tó vízhozamával együtt). 

Az országban potenciálisan kiaknázható termálenergia mértékét több más alternatív forrással együtt 
a 26. ábra mutatja. 
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26. ábra Megújuló energiaforrások Magyarországon (PJ/év) [BOHOCZKY, 2004] 

A megújuló energiaforrások, köztük a geotermális energia jövőbeni felhasználásának legfontosabb 
indokai a következők:  

1) A légkör védelme tekintetében a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű hasznosítása. Pl. a 
mezőgazdasági eredetű megújuló energiahordozók termelése különleges szerepet játszik, mert az évről-
évre újratermelődő hatalmas biomassza tömeg és annak viszonylag egyszerű transzformációja a kívánt 
energiahordozóvá, a potenciálisan legjelentősebb megújuló energiaforrást jelenti. Az ökológiailag 
gondosan megszervezett biomasszatermelés és -hasznosítás eredményeként a zárt CO2 ciklus 
következtében a légkör környezeti állapotjellemzői szinten tarthatók, sőt valamelyest javíthatók is. Az 
általam tárgyalt energiaforrás felhasználásával hasonló jellemzőket, minimális CO2 kibocsátást lehet 
elérni. Ezt igazolja a 15. ábra is. [lásd: Irodalmi áttekintés fejezet] 

2) Gazdaságos üzemeltetés. Bármilyen létesítmény majdani gazdaságosságát a tervezés 
stádiumában nehéz megjósolni, de ennek – és a termálkutak magas létesítési költségeinek – ellenére 
is a Magyarországon működő geotermális hasznosítók mindegyike az üzemeltetést többé-kevésbé 
gazdaságosnak mondja. Részletes geológiai, hidrológiai, vízkémiai ismeretek nélkül egy új beruházás 
kockázata jelentős. A korszerű berendezések és eljárások ára következtében tőkeigénye is magas, bár 
ezek a felszín feletti – pl. erőművi, egyéb technika, technológiai berendezések – adják a rendszer jól 
tervezhető részét. A földalatti rész viszont – Magyarország bonyolult geológiai viszonyai között, és 
az elterjedtebb homokkőtárolók nehezebben kezelhető volta miatt – nagyon nagy hibával 
tervezhető. 
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A geológiai, mélyfúrási, üzemeltetési kockázatok csökkentése céljából kutatás-fejlesztési program 
lenne indítható a homokkő tárolók továbbkutatására, különös tekintettel a termálvíz visszasajtolásra, 
az arra alkalmas kút ki- illetve átképzésére. A már meglévő számtalan tapasztalat összegyűjtése, 
elemzése után konkrétabb lépéseket lehetne tenni.  

3) A karsztvizek védelmében meg kell oldani a fürdők biológiai víztisztítását, hogy a használt víz a 
felszín alatti vizek és földtani rétegek veszélyeztetése nélkül visszasajtolható legyen. Ennek az 
eljárásnak, vagy eljárásoknak, a hozzá kapcsolódó ellenőrzési feladatoknak, vízkémiai vizsgálatoknak 
a kidolgozása és bevezetése – annak minden részletével együtt – igen sürgető feladat a fürdő jellegű 
hasznosítók szaporodása miatt. 

4) Elképzelhető lenne olyan megoldás is, hogy több kúthoz tartozna egy visszasajtoló, mivel a 
mezőgazdasági hasznosítók csak az év egy részében termelik ki a termálvizet. Egy tározó tó mellett 
lévő besajtoló folyamatosan végezhetné munkáját. A körülbelül 5 km-es sugarú körben fellelhető 
meddő- vagy lemerült szénhidrogén kutakig történő szállítás még gazdaságos lehet, hiszen a 
mélyfúrás helyett csak a kút megfelelő átképzését kell elvégezni. 

5) A termálvíz rendszerek kiépítését és üzemeltetését kellő mennyiségű szabályozás befolyásolja, de 
jelen viszonyok között nap mint nap szembesülünk a szabályozási rendszer hiányosságaival, aktuális 
helyzetekre való reagálási hiányával. Néhány pontban felsorolom javaslataimat: 

• engedélyezési eljárás egyszerűsítése, 
• engedély nélküli beruházások szankcionálása, 
• támogatási rendszer kialakítása, 
• monitoring rendszerek támogatása, 
• országos földhő adatbázis létrehozása. 

 
Kezdeményezések történtek olyan gazdasági, szabályozási környezet kialakítására, amely 
elősegíti a hőszivattyúk széles körben történő elterjesztésének lehetőségét. A geotermikus energia 
hasznosítása ne csak geotermikus villamosenergia-termelés formájában kerüljön be a megújuló 
energiaforrások körébe, miáltal a támogatási lehetőségek is növekednének. 

A tématerületet kutató és mélységeiben ismerő tudósok [LIEBE, 2005] az alábbi programot javasolják 
a geotermikus energiahasznosítás további fejlődése érdekében. Egy ún. FÖLDHŐ program 
indítását, amelynek keretében a következőket kellene megoldani: 

– a termálvíz-kitermelés felmérése (beleértve a balneológiai és egyéb célúakat) visszamenőleg 
is, a hatások elemzése a felszín alatti vízkészletekre – figyelembe véve a nagyságrenddel 
nagyobb ivóvíz célú hidegvíztermelést is –, és a felszíni vizek minőségére; 

– a régóta energetikai célból működő termálvizet hasznosító létesítmények állapotfelmérése, a 
hőhasznosítás korszerűsítése és a komplex hasznosítás lehetőségének vizsgálata; 

– a visszatáplálás alkalmazhatósága a különböző földtani képződményekben az olajipari és az 
eddigi hévíz-visszatáplálások tapasztalatainak figyelembevételével, tekintettel a 
költségvonzatokra is; 

– a geotermikus energiahasznosítás gazdaságosságának elemzése, figyelembe véve az erre a 
területre is kiterjeszthető „zöldbizonyítvány”, és a lehetséges EU támogatásokat. 

 

A Földhő program megvalósításába az érdekelt termálenergia-hasznosítókon és szakmai 
egyesületeiken, valamint az érintett államigazgatási szervezeten kívül az országos szakintézményeket 
is célszerű bevonni.  

A dolgozat megírása alatt számos kérdés merült fel, mely megválaszolása újabb, többéves 
mélyreható kutatómunka során lehetséges. A termálvíz elvezető csatornák környékének 
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talajművelési és földhasználati rendszerének meghatározását és kialakítását is egy ilyen témának 
vélem.  

Előrejelzések alapján 2010-ig az energiaszükséglet növekedésének közel 90 %-át a fosszilis 
energiahordozók, tehát a nyersolaj, gáz és szén fedezik. Mindezek ellenére törekedni kell a 
napenergia, a biomassza, és a geotermikus energia hasznosítására, az ehhez szükséges érdekeltségi 
viszonyok és ösztönzőrendszer megteremtésére, valamint az áttételes társadalmi/gazdasági hatások 
vizsgálatára.  
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JOGI SZABÁLYOZÁS  

A vízkészletekkel szemben jelentkező szerteágazó és növekvő igények, illetve a készleteket 
veszélyeztető helyzetek gyakoribbá válása miatt, a vízbázisok csak hatékony jogi szabályozással 
őrizhetők meg a jövő nemzedékek számára. Különösen vonatkozik ez a felszín alatti vizekre és a 
földtani közegre, amely környezeti elemek szoros, elválaszthatatlan kölcsönhatását fogalom-
meghatározásuk is mutatja.1 Hazánkban a felszín alatti vizek és a felszín alatti természetes víztartó 
képződmények kizárólagos állami tulajdont képeznek. 

Mint azt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 13.§ (1) 
bekezdése is rögzíti, minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott 
egységben és az egymással való kölcsönhatás figyelembe vételével kell védeni.  

„13. § (1) Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben 
és az egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és 
terhelésüket ennek megfelelően kell szabályozni. 

(2) A környezeti elemek védelme egyaránt jelenti azok minőségének, mennyiségének és 
készleteinek, valamint az elemeken belüli arányok és folyamatok védelmét. 

(3) Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése 
vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, 
szennyezése.” 

A felszíni és felszín alatti vizek szennyezéseivel, a talaj- és környezetszennyezéssel különböző 
törvényi szabályozások foglalkoznak. A 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek 
minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról magában foglalja a megfelelő 
ellenőrzést, a felelősségre vonást és a vízminőség-védelmet. A szennyezés mértékében megállapítják 
a kiszabható környezetvédelmi bírságot is („szennyező–fizet” elv).  

A termálvizek energiacélú hasznosításáról az 1993. évi XLVIII. törvény az ún.  „Bányatörvény” 
rendelkezik.  

„Bt. 48. § (2) A Magyar Geológiai Szolgálat vezeti az állami ásványi nyersanyag és geotermikus 
energiavagyon nyilvántartást, amelyre a jogosult kérelmére, külön jogszabályban 
meghatározott díjazásért, igazolást ad ki.” 

„Bt. 49. § E törvényben használt egyes kifejezések a következőket tartalmazzák: 
 … 4. „Bányászat (bányászati tevékenység)”: ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és 

kitermelése, valamint az ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenységnek minősül: 
 … e) a felszín alatti víz kutatásával és kitermelésével nem járó geotermikus energia kutatása 

és energetikai célú hasznosítása is. 
 … 11. „Geotermikus energia” a földkéreg belső energiája.  
 … 12. „Geotermikus energiahordozók” e törvény alkalmazásában azok a különböző 

halmazállapotú anyagok (pl. felszín alatti vizek, gőzök), melyek a földkéreg belső energiájának 
hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel vagy más technológia alkalmazásával lehetővé 
teszik.”  

„Vhr. 34. § E rendelet alkalmazásában: 
 … 10. Hasznosított geotermikus energia mennyiség: a bányavállalkozó által kitermelt, 

+30 °C-ot meghaladó hőmérsékletű energiahordozóból kinyert energiamennyiség energetikai 
célra hasznosított része.”  

A kitermelt geotermikus energia mennyisége után az államot bányajáradék illeti meg, amely 2%. Az 
energetikai hasznosítás hatékonyságának elősegítésére nem kell bányajáradékot fizetni a kitermelt 

                                           
1 Földtani közeg: a föld felszíne és felszín alatti rétegei (a talaj, a kőzetek, beleértve az ásványokat és ezek 
természetes és átmeneti formáit). Talaj: a földtani közeg legfelső rétege, ami ásványi részecskékből, szerves 
anyagból, vízből, levegőből és élő szervezetekből áll. Felszín alatti víz: minden, a föld felszíne alatt, a telített 
zónában elhelyezkedő víz, amely közvetlen érintkezésben van a földtani közeggel. 
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geotermikus energia 50 %-át meghaladó hasznosított mennyiség után. A bányatörvény 
végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.19.) Kormányrendelet szerint nem kell bányajáradékot fizetnie 
annak, aki vízjogi engedély alapján geotermikus energiát gyógyászati, balneológiai, valamint vízellátási 
célra használ, még abban az esetben sem, ha azt másodlagos felhasználással energetikai célra is 
hasznosítja. 

Ha a geotermikus energia hasznosításához termálvíz kitermelése szükséges, a vízjogi engedélyezési 
eljárásban a bányafelügyelet szakhatóságként működik közre. A magyar bányatörvény a víz 
elhelyezésére vonatkozóan szigorú környezetvédelmi előírásokat tartalmaz. Amennyiben a földi hőt 
a vízzel, mint hordozó közeggel kívánják esetenként hasznosítani, akkor a beruházás teljes összegét, 
a kutat, a hőcserélőt, esetlegesen a hőszivattyút, a visszasajtoló kutat és berendezést, valamint ezek 
fenntartását és felújítását, illetve a vízhasználati díjat együttesen kell szembeállítani az egyéb 
energiahordozók felhasználásánál jelentkező költségekkel.  

A termálvizekre minden esetben irányadók a vízügyi jogszabályok. A hévízkutatás és -termelés  – 
függetlenül a hasznosítás módjától – a vízgazdálkodási törvény hatálya alá tartozik, és vízjogi 
engedély alapján végezhető (1995. évi LVII. tv. és 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet). Ezek szerint 
a Vízügyi Igazgatóság az eljáró hatóság, a Környezetvédelmi Felügyelőség minden esetben 
szakhatóságok. 
 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról: 

„15. § (3) Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a 
gyógyászati, illetve gyógyüdülési használatot. A kizárólag energia hasznosítás céljából 
kitermelt termálvizet - a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint - vissza kell táplálni. 

1. számú melléklet az 1995. évi LVII. törvényhez 
 16. termálvíz: minden olyan felszín alatti (vízadó rétegből származó) eredetű víz, melynek 

kifolyó (felszínen mért) hőmérséklete 30 °C, vagy annál magasabb”  

A vízkivételek vízhasználóinak vízkészletjárulék fizetési kötelezettsége van. A befizetés összegét – az 
igénybe vett vízmennyiség meghatározásának módjától, a vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétől, 
továbbá az adott térség vízkészlet-gazdálkodási helyzetétől függő – szorzószámok alkalmazásával, a 
ténylegesen igénybe vett vízmennyiség alapján kell kiszámítania. A szorzó számokat a 
vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet tartalmazza. Az alapjárulék 
mértéke a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló CXXIII. törvény szerint a 
2001. évben 1,80 forint/m3, a 2002. évben 1,90 forint/m3 volt. 

A vízkészletjárulék mértéke erősen függ a hasznosítás módjától. Termálvizek gyógyászati 
hasznosítása esetén csak az alapjárulékot, míg egyéb célú hasznosításnál ennek többszörösét kell 
fizetni. A vízhasznosítás és a vízkészlet jellegétől függő szorzó mértékét a 28. táblázat mutatja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jogi szabályozás 

78

28. táblázat A vízkészlet alapjárulékot módosító szorzó értéke 43/1999. (XII.26.) KHVM rendelet 
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  gyógyvíz minősített 1,0 5,0 5,0      5,0  10,0
  termálvíz ≥ 30 °C 1,0 1,0 3,0      3,0 7,5 

I. oszt. 1,2 3,0 4,0   3,0 6,0 
II. oszt. 1,0 2,0 3,0   2,0 5,0 karszt- és 
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Megjegyzés: 
Minősített gyógyvíz: külön jogszabályok (74/1999. (XII. 25.) EüM. Rend.) szerinti és az országos 
Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság által engedélyezett, bizonyítottan gyógyhatású ásványvíz. 
Termálvíz: minden olyan felszín alatti víz, amelynek kifolyó (térszínen mért) hőmérséklete a 30 ºC -ot 
meghaladja az engedélyezett maximális vízhozamnál. 
Gyógyászati célú vízhasznosítás: a vizek gyógykezeléssel közvetlenül összefüggő igénybevétele. 
Közcélú vízhasznosítás: a lakosság ivó- és háztartási, valamint a közintézmények ivó- és kommunális 
vízellátása, a gyógyvíznek nem minősülő ásványvizek palackozása, a nem gyógyfürdő teljes, valamint a 
gyógyfürdők egyéb vízellátása, továbbá a környezethigiéniás, valamint a vízjogi engedélyben kötelezően 
előírt felszíni vízből történő vízpótlás. 
Gazdasági célú hasznosítás: az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és egyéb gazdasági, szolgáltatási 
tevékenységgel összefüggő teljes vízhasználat, beleértve a foglalkoztatottak szociális vízigényét is. 

 

A törvény szerint nem kell vízkészlet járulékot fizetni az olyan felszín alatti víz kitermelés után, 
amelyet visszasajtolnak (219/2004 (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről). 

219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről 

„9. § …(5) A 13. §-ban foglaltak figyelembevételével engedélyezhető: 
 b) a kitermelt felszín alatti vizek ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe történő 

visszajuttatása, ha biztosított, hogy a visszasajtolt víz nem tartalmaz a kitermelt víztől eltérő 
anyagot és nem okoz kedvezőtlen minőségváltozást 

 ba) geotermikus energia hasznosítás céljából zárt rendszerű technológiával” 

A termálvizekre az előzőeken túlmenően a környezetvédelmi jogszabályok is tartalmaznak 
kitételeket. A felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról 
szóló 33/2000. (III.17.) Kormányrendelet megtiltja kockázatos anyagok közvetlen bevezetését a 
felszín alatti vízbe, de kivételként kezeli a geotermikus célokra használt hévizek visszajuttatását 
ugyanazon vagy azonos célra használt rétegbe, ha külön vizsgálattal bizonyított, hogy a visszasajtolt 
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víz szennyezettség növekedést biztosítottan nem okoz. A rendelet – amely a vonatkozó EU 
irányelvekkel összhangban van – ezzel biztosítja a hévíz-visszatáplálás lehetőségét. 

A már hivatkozott 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és 
a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről kimondja, hogy a felszín alatti víz és 
a földtani közeg minőségi védelme, a már bekövetkezett szennyeződések minősítése és a szükséges 
intézkedések megalapozása érdekében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény 89. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerint a határértékek a következő esetekben 
adottak. A bekezdés tartalmazza, hogy milyen szennyezettségi határértékeket kell alkalmazni a felszín 
alatti vizeket ért szennyezések és azok hatásainak környezetvédelmi minősítéséhez, illetve a 
szükséges védelmi intézkedések megtételéhez. 

A közcsatornába szennyvízbírság nélkül bevezethető az a geotermális víz, aminek összes sótartalom 
határértéke területi kategóriától függően 1,5-3,0 g/l. Ugyanez a terhelési határérték felszíni vízfolyás 
esetében 1,0-2,0 g/l. A felszíni vizeknél ezen kívül nátrium-egyenérték százalékra is megállapítottak 
terhelési határértéket (45%). Ez azt jelenti, hogy a termálvíz hasznosítók többsége szennyvízbírságot 
fizet. 

A geotermikus energiát felhasználó mezőgazdasági termelők nehéz helyzetbe kerültek a 220/2004. 
(VII.21) számú Kormányrendelet kapcsán a vízszennyezési bírság miatt.  

– A bírság mértéke arányos a felhasznált hőenergiával 
– A bírság mértéke csökkenthető 

• Energiahatékonyságot növelő beruházásokkal 
• Alternatív fűtési módokkal 
• A kitermelt földhő más célra való felhasználásából eredő bevételekkel 
• Jogi feltételrendszer módosításával 

A szennyvízbírságolás rendje 
– Indokolt lehet a türelmi idő esetleges meghosszabbítása 

• az energetikai célú termálvíz hasznosítás esetén a türelmi idő 2013. január  
• a felügyelőség az energetikai felhasználás esetén is megállapíthat egyedi 

határértéket, a felhasználónak monitoring rendszert kell kiépítenie 

Az alábbi táblázat tartalmazza a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet vízminőségi paramétereit a 
vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól.  
29. táblázat Szennyvízminőségre vonatkozó követelmények a felszíni vízbe történő bevezetés előtt  

Megnevezés  Energetikai célú 
hasznosítás 

Gyógyászati 
célú hasznosítás Termálfürdő 

Dikromátos oxigén-
fogyasztás (KOIk) mg/l - 150 - 

Összes só mg/l 3000 5000 2000 
Nátrium-egyenérték % 45 95 45 
Ammónia, ammónium 
nitrogén mg/l - 10 - 

Szulfidok mg/l - 2 - 
Fenol-index mg/l         1,0 - - 
Összes bárium mg/l -        0,5 - 
Hőterhelés °C 30 30 30  

Törekedni kell arra, hogy a fizetendő bírságot ki lehessen váltani a termálvíz és geotermikus energia 
hatékonyabb felhasználását, vagy a termálvíz visszasajtolását előkészítő és megoldó beruházásokkal.  
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A Kormány 20/2001. (II.14.) rendelete a környezeti hatásvizsgálatról a hatásvizsgálat köteles 
tevékenységek listájában külön tételként sorolja fel: 

- a 2000 m3-nél nagyobb napi termál rétegvíz, illetve 
- 1000 m3-nél nagyobb napi termálkarsztvíz kivételt, továbbá 
- a felszín alatti vízbe történő vízbesajtolást 
- a geotermikus erőmű létesítését. 

 
20/2001. (II.14.) Kormányrendelet 
„ „A” fejezet Tevékenységek, illetve a megvalósításukhoz szükséges létesítmények, amelyekre 

környezetvédelmi engedély csak a részletes környezeti hatásvizsgálat elvégzése után adható 
29. Felszín alatti vizek igénybevétele egy vízkivételi objektumból vagy objektumcsoportból 

5millió m3/év vízkivételtől  
49. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe 3 millió m3/év víz bejuttatásától  

    „B” fejezet Tevékenységek, illetve a megvalósításukhoz szükséges létesítmények, valamint 
jelentős módosítások, amelyeknél a felügyelőség döntésétől függ, hogy szükséges-e a részletes 
környezeti hatásvizsgálat elvégzése 

73. Geotermikus erőmű 20 MW villamos teljesítménytől; ásvány-, gyógy- és ivóvízbázis 
védőövezetén, védett természeti területen méretmegkötés nélkül  

78. Hőenergiát termelő létesítmény (gőz és meleg víz előállítása) 50 MW kimenő teljesítménytől 
(ha nem tartozik az „A” fejezetbe) 

80. Felszín alatti vizek igénybevétele (ha nem tartozik az „A” fejezetbe), ha egy vízkivételi 
objektumból vagy objektumcsoportból a napi vízkivétel 

 - talajvízből az     1 000 m3-t 
 - termál karsztvízből az    1 000 m3-t 
 - réteg- és karsztvízből az   5 000 m3-t 
 - partiszűrésű vízből a   10 000 m3-t 
 - termál rétegvízből a     2 000 m3-t 
 - forrásból a mindenkori forráshozam 33%-át és a 100 m3-t meghaladja 

 
126. Mélyfúrás kiépített fúrólétesítménnyel 650 m fúrási mélységtől (ha nem az „A” vagy „B” 

fejezetben felsorolt más tevékenység része) vízbázis védőövezetén vagy védett természeti 
területen  

132. Vízbesajtolás felszín alatti vízbe (ha nem tartozik az „A” fejezetbe) ” 

A fenntartható hévízgazdálkodás fontos szempontja a feltárt vagy hasznosított termálvízkivételek – 
különösen a természetes hévforrások és a gyógyvízzé minősített előfordulások – védelme. A 
vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről 
szóló a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a védőidomok, illetve védőterületek kialakításának, a 
vízbázis biztonságba helyezésének és tartásának kötelezettségét az ásvány- és gyógyvízhasznosítást 
szolgáló vízbázisokra is kiterjeszti. Sajnos a legtöbb helyen még hiányzik a mennyiségi, minőségi 
védelmet biztosító védőidom, illetve védőterület-rendszer, valamint a hévízkivétel és környezetének 
állapotát ellenőrző lokális észlelőhálózat. A rendszeres mérés előfeltétele a szakszerű üzemeltetésnek, 
valamint információkat ad a további fenntartható hévízgazdálkodáshoz, amely mellett sem a 
meglévő hévízhasznosítások, sem a környezet elemei nem károsodnak. 

A felszín alatti vízkészletek mennyiségi és minőségi védelme érdekében, továbbá a hévízkutak 
állagának fenntartására szükséges a hévízkutak kötelező időszakos műszeres felülvizsgálatáról és 
karbantartásáról szóló 2/1971. (V.18.) OVH rendelkezés, illetve a hévízművek (hévízkutak) 
üzemeltetési szabályzatának kiadásáról szóló 8/1970. (V.É.6.) OVH utasítás előírásainak a betartása 
is. 

Csatlakozásunk óta az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK Irányelve is hátteret nyújt a 
hazai jogi szabályoknak. Magyarország a szabályozásait az Európai Unió (EU) szabályozásaival 
összhangban hozta létre. A Víz-keretirányelv célja a vizek jó állapotának megtartása, illetve annak 
legkésőbb 2015-re történő elérése 
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A felszín alatti víztestek mennyiségi szempontból akkor vannak jó állapotban, ha a vízkivétel és az 
utánpótlódás egyensúlyban van, nem lép fel tartós vízszint-, illetve nyomáscsökkenés, továbbá a 
vízkivételek nem okozzák – a termálvizek esetében a velük kapcsolatban lévő hideg víztesteken 
keresztül – a szárazföldi ökoszisztémák károsodását, valamint nem okoznak káros vízminőségi 
változásokat a víztesteken belül. A termálvízadó képződmények nagy tárolókapacitása miatt a 
folyamatok időben elhúzódva jelentkeznek, ezért a károsodás jelentkezésekor már késő lehet az 
intézkedés. A befogadó felszíni vizek esetében a jó ökológiai állapot megőrzése a cél, amit a 
termálvizekben természetes állapotban oldott, de a felszíni vizekre nézve szennyező anyagok 
veszélyeztethetnek. 

„Az európai közösségi intézkedések kereteinek meghatározásáról a víz politika területén” 
[…] 
„A víz más termékektől eltérően nem kereskedelmi termék, hanem örökség, amit ennek 

megfelelően kell óvni, védeni és kezelni.” 

Az Unió országaiban valamennyi kiválasztott felszín alatti víztest esetében a kulcsparaméterek közül 
megfigyelik az oxigéntartalmat, a pH-értéket, a vezetőképességet, a nitrát és ammónium tartalmat. Jó 
minőségű a felszín alatti víztest, ha általában a felszín alatti víztest kémiai összetétele olyan, hogy a 
szennyezőanyagok koncentrációi:  

• nem mutatják a sós- vagy más szennyeződés térnyerésének jeleit 
• nem haladják meg a vonatkozó közösségi joganyagban meghatározott egyéb minőségi 

határértékeket, a 17. cikkel összhangban 
• nem akadályozzák a kapcsolódó felszíni vizekre a 4. cikkben megállapított környezeti 

célkitűzések elérését, sem ezek ökológiai vagy kémiai állapotának bármilyen jelentős 
romlását, sem a felszín alatti víztesttől közvetlenül függő szárazföldi ökoszisztémák 
bármilyen jelentős károsodását 

 
A vezetőképességre nézve: 

„A vezetőképességben bekövetkező változások nem jelzik a sós víz, vagy bármilyen más 
szennyezés térnyerését. 

 […] 
A kibocsátási határértéket - a kibocsátás utáni hígulást figyelmen kívül hagyva a kibocsátás 

meghatározása során - általában arra a pontra alkalmazzák, ahol a kibocsátott anyagok 
elhagyják a berendezéseket.” 

A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus célokra használt víz visszasajtolását ugyanabba a 
víztartóba, ahonnan kivették. A Felszín alatti vizek (80/68/EGK) irányelv különbséget tesz a 
közvetlen és a közvetett bevezetés között és tiltja a leginkább veszélyes anyagok közvetlen 
bevezetését a felszín alatti vízbe.  

- Közvetlen bevezetés: visszasajtolással, vagy talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás nélkül 
kerül az a felszín alatti vízbe 

- Közvetett bevezetés: talajon, altalajon, kőzeten való átszivárgás után kerül az a felszín alatti 
vízbe. 

A Víz-Keretirányelv szabályozásán felül a következő joganyagok is tartalmaznak az általam tárgyalt 
témában releváns információkat:  

2001/77/EC – újrahasznosítható energiaforrások 
2004/8/EC – kapcsolt energia 
2002/91/EC – épületek energiateljesítményét szabályozza 

Mindezen joganyagok kibontásától eltekintek. 

Az EU által elfogadott un. „Fehér Könyv” (2001/77/EC) stratégiát és akciótervet tartalmaz arra 
vonatkozóan, hogy 2010-ig terjedő időszakban hogyan növelhető az Unió energia-felhasználásában 
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jelenleg átlagosan 6 %-al részesülő megújuló energiaforrások részaránya 12 %-ra. Magyarországon ez az 
arány jelenleg kb. 2 %. A becslések szerint ennek valószínűleg a duplája, azaz közel 1 millió tonna 
olajegyenérték a reális érték. A jövőben (10-15 éves távlatban) ez – kedvező feltételek esetén – mintegy 
2,5-3 millió tonna olajegyenértékre növekedhet, de várhatóan ebben az időtávlatban sem fogja 
meghaladni az ország energia felhasználásának 8-12 %-át.  

Kiemelnék két fontosabb eseményt az elmúlt évek globális cselekvést feltételező eseményei közül, 
melyek az Európai Unió határain túlmutatva az egész világra kiterjesztik az alternatív, megújuló, 
környezetkímélő energiák használatát. Nem feledhetjük Magyarország vállalásait és azt a geotermikus 
bázist, mely – sok egyéb alternatív energiarendszer mellett – biztos alapot nyújt mindezek 
megvalósításához.  

A Klímaváltozási Keretegyezmény Tagországainak harmadik konferenciáját 1997. december 3-10. 
között Kyotóban rendezték. Az esemény mérföldkő volt a globális környezetvédelmi összefogásban és 
egyértelműen meghatározta a XXI. század elejének energiapolitikáját és azon keresztül 
gazdaságpolitikáját és a globális trendeket. Az Európai Unió az üvegház hatást okozó gázok (CO2, CH4, 
N2O) kibocsátásának 8 %-os csökkentését vállalta. Magyarország részéről vállalt 6 %-os csökkentés 
összhangban van a korábbi elkötelezettségünkkel, melyet Rióban tettünk. Teljesítése reális, az 
egészséges gazdasági fejlődést nem akadályozza, de betartásához az energiahatékonyság és a megújuló 
energiák hasznosítása területén komoly előrelépés szükséges.  

A „World Summit on Sustainable Development” világértekezlet (Johannesburg, 2002) által 
megfogalmazott cél: „A megújuló energiaforrások globális részesedésének növelése a teljes 
energiaellátásban mielőbb szükséges, a nemzeti és a regionális tervcélokat és iniciatívákat is 
figyelembe véve”. Az International Energy Agency (Nemzetközi Energiaügynökség) állásfoglalása 
(Alternative Policy Scenario, 2002) szerint a megújuló energiaforrások elősegítik a fosszilis készletek 
hosszabb ideig való felhasználását, a távoli területeken az energiaellátásra helyi megoldást tudnak 
biztosítani, és kedvezően hatnak a káros emisszió csökkenésére. 

A környezetvédelmi, bányászati és vízgazdálkodási szabályozás határmezsgyéjén lévő 
geotermikusenergia-termelésnek is nagy segítséget nyújthatna egy átfogó, tisztázó szabályozás, és egy 
egyértelmű célokat lefektető megújulós stratégia. Ehhez lehetne igazítani akár egy megújuló 
energiákról szóló törvényt. 
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS 

Bolygónkon a víz az élet egyik alapeleme. Ez az értékes természeti kincs nemcsak az ember puszta 
létének, hanem minden gazdasági tevékenységnek is előfeltétele, mégis világszerte számos területen 
okoz gondot a felszíni és felszín alatti édesvízkészletek korlátozott volta. 

A termálvíz jelenlétének, kitermelésének és felhasználásának számos aspektusa kínál lehetőséget 
tudományos kutatás végzésére. A kutatómunkák kiterjednek geológiai, hidrológiai, műszaki, energetikai, 
mezőgazdasági területekre. Mindezen tényekre és irodalmi adatokra támaszkodva célul tűztem ki egy 
újfajta, interdiszciplináris szemlélet kialakítását és igazolását. Feladatomnak tekintettem, hogy 
összefüggésében vizsgáljam a termálvíz hasznosítását követő, illetve a hasznosítás révén közvetve 
bekövetkező jelenségek környezeti hatásait, illetve azok következményeit.  

Munkám során igyekeztem áttekintést adni az ország geotermikus jellemzőiről, a felszín alatti vizek fő 
ismérveiről, a termálvíz hasznosítási és elhelyezési módozatokról. A hasznosítás komplexitása – és a 
dolgozat terjedelmi kerete – miatt természetesen csak áttekintő képet tudtam nyújtani.  

Kutatásom fő céljaként a felszínre kerülő termálvizek környezeti hatásainak feltérképezése, igazolása és 
kvantifikálható módon való bemutatás szerepelt. Az általam kidolgozott környezetterhelési hatásvizsgálat 
alapjaként a sótartalom és a szén-körforgalom vált kiemelt paraméterré. Az adatok feldolgozásakor a 
Fuzzy Logic módszert alkalmaztam. A modell alapján értékelt adatok kiemelt eredményei hozzájárulnak 
az ország termálvízkészletének reálisabb szemléletéhez.  

Ehhez ad igazolást a fejezetek végén bemutatott, a feltárás, a hasznosítás és az elhelyezés lépéseit is 
nyomon követő gazdaságossági elemzés. A megújuló energiaforrások fontos szerepet játszanak a 
diverzifikáció előkészítésében, az emisszió csökkentésében és a fenntartható energiaellátásban. Az 
energiatakarékos megoldások, a tiszta, hatékony energiatermelés és -felhasználás támogatása szükséges 
és indokolt. Fontos a teljes élettartam-analízis és a piaci vonatkozások vizsgálata. A megújuló 
energiaforrások alkalmazását a helyi adottságok teljes figyelembevételével kell vizsgálni. Gazdaságossági 
elemzést végeztem három termálvízhasznosítás környezetvédelmi járulékos költségeinek és gazdasági 
szempontból nem kifejezhető következményeinek feltárására. Megállapítottam, hogy a 
termálvízhasznosítást követő végkibocsátás esetén a környezetvédelem műszaki költségei nem 
elhanyagolható részét képezik a gazdaságossági elemzésnek; költségeit 24-65 %-kal megnövelik. 
Hosszú távú stratégia kidolgozása szükséges – nemzeti és regionális szinten is – a megújuló energetikai 
célok sikeres megvalósításához. 

A munkámhoz kapcsolódó, de különálló jogi fejezet fontos részét képezi a dolgozatnak. Ismertettem a 
hazai és Európai Uniós szabályozási rendszereket és jogi hátteret. A jogszabályok és rendelkezések 
gyűjteménye fontos alapul szolgál mindenki számára a téma mind teljesebb megértéséhez. A jogi 
szabályok betartása alapvetően meghatározza a fejlesztési irányokat. A rendszer esetleges 
hiányossága, illetve korszerűsítése természetesen nem a kutatók feladata, de véleményformáló 
szerepüket nem szabad figyelmen kívül hagyni.  

Az elvégzett munka fontosabb eredményeként meghatároztam a termálvíz – a kilépési ponttól való 
távolság függvényében mutatott – sókoncentráció mennyiségi változását, valamint a 
koncentrációcsökkenés matematikai függvényét. Különféle országos adatbázisok alapján vizsgáltam 
a vizek C/CO2 tartalma, valamint a kémhatás, a nitrogén (N/NH3), és a kén (S/H2S) előfordulása 
közötti összefüggését. Meghatároztam a vizsgált paraméterek kapcsolatát.  

A termálvíz kibocsátás törvényszerűségeinek megismerése nyomán megalkottam az izolációs 
távolság fogalmát. Megállapítottam, hogy a felszíni befogadókba vezetett hasznosított termálvizek 
esetén a kibocsátott termálvíz sótartalmának megfelelően védőövezet szükséges ahhoz, hogy az 
elfolyó víz szabadon felhasználható legyen és a természetes vízfolyásokban ne okozzon jelentős, 
esetleg visszafordíthatatlan vízminőségbeli vagy ökológiai változást. 
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Összefüggés-vizsgálatot végeztem Magyarország potenciális termálvíz kinyerési térségeinek 
termálvíz-paraméterei (hőmérséklet, sótartalom), talajparaméterei (fizikai féleség, pH) és környezeti 
érzékenysége között. Megállapítottam, hogy a vizsgált tényezők között összefüggés van, ez az 
összefüggés azonban nagytájanként és paraméterenként jelentős eltéréseket mutat. Munkám 
módszertani eredménye egy döntéselméleti modell környezetterhelési alkalmazhatóságának igazolása. 
Vizsgálataim alapján meghatároztam a termálvizek potenciális környezetterhelésének mértékét 
Magyarország nagytájaira a főbb talajjellemzők és a környezeti érzékenység függvényében, illetve az 
agroökológiai nagytájak potenciális termálvíz veszélyeztetettségi területét. 

Összefoglalva kutatómunkám hozzájárul egy nagyon komplex, Magyarország előrelépése szempontjából 
nem elhanyagolható téma áttekinthetőbbé tételéhez. A vizsgált terület sokszínűsége, szerteágazó 
megközelíthetősége okán a bemutatott eredmények további kutatómunkát, több szempontú 
megközelítést, nemzetközi tapasztalatok átvételét, elemzését teszik szükségessé.  
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I. A magyarországi talajok típusai 

TALAJ TÍPUSOK 

Jelölés Típus 

01. Köves és földes kopárok 
02. Futóhomok 
03. Humuszos homok talajok 
04. Redzina talajok 
05. Nyiroktalajok 
06. Savanyú, nem podzolos barna erdőtalajok 
07. Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 
08. Pszeudoglejes barna erdőtalaj 
09. Barnaföldek 
10. Kovárványos barna erdőtalaj 
11. Csernozjom-barna erdőtalaj 
12. Csernozjom jellegű homoktalaj 
13. Mészlepedékes csernozjomok 
14. Alföldi mészlepedékes csernozjom 
15. Mélyben sós mészlepedékes csernozjom 
16. Réti csernozjomok 
17. Mélyben sós réti csernozjomok 
18. Mélyben szolonyeces réti csernozjomok 
19. Terasz csernozjomok 
20. Szoloncsákok 
21. Szoloncsák-szolonyecek 
22. Réti szolonyecek 
23. Sztyeppesedő réti szolonyecek 
24. Szolonyeces réti talajok 
25. Réti talajok 
26. Réti öntéstalajok 
27. Lápos réti talajok 
28. Síkláp talajok 
29. Lecsapolt és telkesített síkláp talajok 
30. Mocsári erdők talaja 
31. Fiatal, nyers öntéstalajok 

Forrás: MTA TAKI GIS Labor, 2001 
 
 
 
 

II. A talajok kémhatása és mészállapota 

 
A talaj pH kategóriája 

 

Jelölés pH Típus 

01   < 4,5 erősen savanyú 
02       4,5-6,8 savanyú, gyengén savanyú 
03   6,8-8,5 felszíntől karbonátos 
04       8,5-9 nem felszíntől karbonátos, szikes 
05          > 9 felszíntől karbonátos szikes, szódás 
Forrás: MTA TAKI GIS Labor AGROTOPO adatbázis alapján, 2001 
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III. A talajok fizikai félesége 

 
A talaj fizikai félesége 

 

Jelölés Típus 

01 Homok 
02 Homokos vályog 
03 Vályog 
04 Agyagos vályog 
05 Agyag 
06 Tőzeg, kotu 
07 Nem, vagy részben mállott durva részek 

Forrás: MTA TAKI GIS Labor AGROTOPO adatbázis alapján, 2001 
 
 

 
IV.  A termálvizek hőmérséklete 

 
Termálvíz hőmérséklet (oC) 

 

Jelölés Típus 

01 Nincs hévíz 
02 30-40 
03 40-50 
04 50-60 
05 60-75 
06 75-90 
07                                             > 90 

Forrás: saját felosztás 
 
 
 

V.  A termálvizek sótartalma 

 
A termálvizek összes sótartalma (mg/l) 

 

Jelölés Sótartalom Típus 

01          <  500 mg/l a víz öntözésre alkalmas 
02    500 - 2000 mg/l a víz élővízbe vezethető 
03  2001 - 3000 mg/l a víz halastavakba vezethető 
04  3001 - 5000 mg/l a víz csak időlegesen és ideiglenesen használható 

fel halastavakba való bevezetésre 
05          > 5001 mg/l a víz kezelés, hígítás nélkül befogadóba nem 

vezethető 
Forrás: irodalmi adatok alapján saját felosztás 
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ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI-KÖZÉPHEGYSÉG 
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I. Dunai Alföld középtájai 

Középtájak Terület 
(ha) 

Termálvíz 
hőmérséklet*

Termálvíz 
sótartalom*

Fizikai 
talajféleség*

Talaj 
kémhatás*

Környezeti 
érték ■

Dunamenti-
síkság 

538 
203 

2 2 1,3,4 3,5 3,2,5 

Duna-Tisza 
közi síkvidék

716 
978 

2 2,3 1,3,2,4, 3,5,2 4,3,2,5 

Bácskai 
síkvidék 

199 
200 

5,2 1,2 1,2,3 3 2,3 

Mezőföld 
396 
935 

2 1 3,2,1,6 2,3 2,3,1 

Drávamenti-
síkság 

128 
575 

2,3 n.a. 3,2,1, 3,2 5,4 

Összesen 
1 979 
891 

Leggyakoribb 
kategória 2 2 1, 3 2,3 2,3 

*   A többségi kategóriák értéktartománya 
■   A SZIE KTI környezetérzékenységi értékskála alapján (1-5) 

II. Tiszai Alföld középtájai 

Középtájak Terület 
(ha) 

Termálvíz 
hőmérséklet*

Termálvíz 
sótartalom*

Fizikai 
talajféleség*

Talaj 
kémhatás*

Környezeti 
érték ■

Felső-
Tiszavidék 

281 
353 

2,3 2,1 3,1,4 1,2 3,4 

Közép-
Tiszavidék  

723 
322 

3 2,1 5,4,3 4,2,1,5 2,3 

Alsó-
Tiszavidék 

157 
889 

5 1,2 3,5 2,3,5 2,3,5 

Észak-Alföldi 
Hordalékkúp 
Síkság 

404 
450 

2,3,5 1 4,3 2,1,3,4 2,3,4 

Nyírség 
454 
168 

2,3,1 2 1,2 2,3 4 

Hajdúság 
165 
945 

3 2,1 3 3,5,2 2,1 

Berettyó-
Körösvidék  

439 
012 

4,5,3 1 5,4 1,4 3,1,4 

Körös-Maros 
köze 

517 
570 

5,4 1,2 3,2,5 3 2,3,1 

Összesen 3 143 
709 

Leggyakoribb 
kategória 3,5 1,2 3,5 2,3 2,3 

*   A többségi kategóriák értéktartománya 
■   A SZIE KTI környezetérzékenységi értékskála alapján (1-5) 
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III. Kisalföld középtájai 

Középtájak Terület 
(ha) 

Termálvíz 
hőmérséklet*

Termálvíz 
sótartalom*

Fizikai 
talajféleség*

Talaj 
kémhatás*

Környezeti 
érték ■

Győri-
medence 

251 658 4,3 4,3 4,3,6 3,2,1 3,2,4 

Marcal-
medence 

158 477 3,2 2,1 2,3,7,1 2,3,1 3,4 

Győr-Tatai 
teraszvidék 

47 073 2,5,4 1,2 1,3 3 3 

Igmánd-
Kisbéri-
medence 

67 585 2,5,4 1,2 3,2 3,2 3,4 

Almás-Táti 
Duna-völgy 

9 734 2,5,4 1,2 3,2 3,2 2 

Összesen 534 527  
Leggyakoribb 

kategória 
2,4 1,2 2,3 3,2 3,4 

*   A többségi kategóriák értéktartománya 
■   A SZIE KTI környezetérzékenységi értékskála alapján (1-5) 

IV. Nyugat-magyarországi-peremvidék középtájai 

Középtájak Terület 
(ha) 

Termálvíz 
hőmérséklet*

Termálvíz 
sótartalom*

Fizikai 
talajféleség*

Talaj 
kémhatás*

Környezeti 
érték ■

Alpokalja 87 088 1 n.a. 7,3 1 3,4 
Soproni-
Vasi-síkság 

181 598 2 n.a. 3,2,7 2,1 3,2 

Kemeneshát 117 231 2,5,4 n.a. 7,3,5 1 4,5 
Zalai-
domvidék 

342 004 2,5,3,1 1,2 3,4 2,1,3 3,4,5 

Összesen 727 921 
Leggyakoribb kategória 2,5 n.a. (0) 3,7 1 3,4 

*   A többségi kategóriák értéktartománya 
■   A SZIE KTI környezetérzékenységi értékskála alapján (1-5) 
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V. Dunántúli-dombság középtájai 

Középtájak Terület 
(ha) 

Termálvíz 
hőmérséklet*

Termálvíz 
sótartalom*

Fizikai 
talajféleség*

Talaj 
kémhatás*

Környezeti 
érték ■

Balaton-
medence 

137 748 1 n.a. 1,6,2 2,3,1 4,5 

Külső-
Somogy 

296 215 1,2 1 3 2,3 2,3,4 

Belső-
Somogy 

313 323 3 1 1,2,3 2,1 4,5,3 

Mecsek és 
Tolna-
Baranyai 
dombvidék 

437 737 3,2 n.a. 3,4,7 2,3,1 3,2 

Összesen 1 185 023  
Leggyakoribb 

kategória 
1,3 0,1 3 2 3,4 

*   A többségi kategóriák értéktartománya 
■   A SZIE KTI környezetérzékenységi értékskála alapján (1-5) 

VI. Dunántúli-középhegység középtájai 

Középtájak Terület 
(ha) 

Termálvíz 
hőmérséklet*

Termálvíz 
sótartalom*

Fizikai 
talajféleség*

Talaj 
kémhatás*

Környezeti 
érték ■

Bakonyvidék 352 298 1 n.a. 7,3,1 2,3,1 4,5,3 
Vértes-
Velencei 
hegyvidék 

139 201 2,1 n.a. 7,3,2,1 3,2 4,5 

Dunazúg-
hegyvidék 

157 138 2,3 n.a. 3,7,4 2,3 3,4,2 

Összesen 648 637  
Leggyakoribb kategória 1,2 n.a. (0) 7,3 2,3 4 

*   A többségi kategóriák értéktartománya 
■   A SZIE KTI környezetérzékenységi értékskála alapján (1-5) 
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VII. Észak-magyarországi-középhegység középtájai 

Középtájak Terület 
(ha) 

Termálvíz 
hőmérséklet*

Termálvíz 
sótartalom*

Fizikai 
talajféleség*

Talaj 
kémhatás*

Környezeti 
érték ■

Visegrádi-
hegység 

29 483 3 n.a. 4 2 3 

Börzsöny 43 838 3 n.a. 4,3 2,1 3,4 
Cserhátvidék 253 472 2,3 n.a. 4,3,2 2,3,1 2,3,4 
Mártavidék 110 165 1 n.a. 4,5 2,1 3,1 
Bükkvidék 173 954 3 n.a. 7,4,3 1,3,2 3,4,5 
Aggtelek-
Rudabányai 
hegyvidék 

39 733 2,3 n.a. 7 3 5,4 

Tokaj-
Zempléni 
hegyvidék 

103 033 1 2,1 4,3 1,2 4,3 

Észak-
Magyarországi 
medencék 

329 254 1 n.a. 4,3 1,2 3,2 

Összesen 1 082 932
Leggyakoribb kategória 3,1 n.a. (0) 4,3 2,1 3,4 
*   A többségi kategóriák értéktartománya 
■   A SZIE KTI környezetérzékenységi értékskála alapján (1-5) 
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