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1. A TÉMA AKTUALITÁSA, A KITŰZÖTT CÉLOK 

Hazánkban a termálvízkészletekre települő, 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, 

de a gyógyfürdők elhasznált fürdővize sem csak csatornába való szennyvíz. 

Doktori értekezésemben bemutatom az ország geotermikus jellemzőit, a felszín alatti vizek fő ismérveit, a 

termálvíz különböző hasznosítási és elhelyezési módozatait. A 2004-es évben az országban 

nyilvántartott 30 °C-nál melegebb vizet adó kutak száma 1429 db volt. A hasznosítás komplexitása – 

és a dolgozat terjedelmi kerete – miatt csak áttekintő képet tudok nyújtani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra A termálvízhasznosítás főbb területei Magyarországon  

A konkrét, elsődleges hasznosítási formákon túlmutat egy komplex, többlépcsős termálvíz és hőenergia 

hasznosítás. Az értelezésben felsorolt módozatok mellett az energetikai szempontokra is figyelmet 

fordítottam. Az EU-direktíva (2001/77/EC) szerint a megújulókkal termelt villamos energia részarányát 

minden tagországban növelni kell (hazánkban 3,6 %-ra). Természetesen a témakörhöz kapcsolódó 

nemzetközi irodalom és tapasztalat áttekintése is a célkitűzéseim között szerepelt.  

Fő célom a felszínre kerülő termálvizek környezeti hatásainak feltérképezése, igazolása és kvantifikálható 

módon való bemutatása volt. Az általam kidolgozott környezetterhelési hatásvizsgálat alapjaként a 

sótartalom és a szénkörforgalom vált kiemelt paraméterré. Ismertetem a vizsgálathoz kiválasztott Fuzzy 

Logic módszert és alkalmazásának eredményeit. A készített modell alapján értékelt adatok kiemelt 

eredményei megalapozzák az ország termálvízkészletének reálisabb szemléletét. Ehhez ad igazolást a 

fejezetek végén bemutatott, a feltárás, a hasznosítás és az elhelyezés lépéseit is nyomon követő 

gazdaságossági elemzés.  

21%

32%
26%

2%

10%
9%

mezőgazdaság

balneológia

ivóvízellátás

kommunális ellátás

ipar

lezárt, hibás, stb.



   4 

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.  

2. ANYAG ÉS MÓDSZER 

2.1. 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 százaléka meghaladja a felszíni vízfolyásokba és közcsatornákba szennyvízbírság nélkül 

bevezethető terhelési határértéket. A kiválasztott mintaterület Zalakaros, melynek környékén több 

felszíni vízforrás is található, ezeknek nagy részét a Kiskomáromi-csatorna gyűjti össze, és vezeti a 

Kis-Balatonba. Ebbe a főcsatornába folyik bele a zalakarosi fürdő csurgalékvize is a Zalakaros-

torrens néven jelzett árkon keresztül. Figyelembe véve a vízkitermelési adatokat, és nyomon követve 

a sókoncentráció alakulását megállapítható a környezetterhelés, amelynek egy része a vízmozgások 

következtében a talajvízzel együtt a Kis-Balatonba, illetve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

területére is eljut. A becslést figyelembe véve ez évente 1300-1500 kg összes sót jelent 1 km2-re. 

Összehasonlítva a külföldi és hazai szakirodalmi adatokkal megállapítható, hogy ez a sóterhelés a 

területen még nem jelent szikesedést, egyelőre még csak elsósódási folyamatról beszélhetünk. A 

feldolgozott irodalomra [BÜTTL, 2003] támaszkodva matematikai összefüggést kerestem a kibocsátott 

víz sótartalma és a távolság között; és erre alapozva megalkottam az izolációs távolság fogalmát. 

2.2. A termálvizek szerepe a szén ciklusban 

Magyarország termálvizeinek többsége nátrium-hidrokarbonát és nátrium-karbonát típusú, 

esetenként magas szénsav (CO2) tartalommal. A szénsav jelenléte a vizekben toxikus hatású, 

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 kibocsátott mintákban áttekintsem Magyarország néhány mezőgazdaságilag hasznosított 

termálvíz forrásának, valamint élővízének jellemző mutatóit. Kilenc termál forrás és két élővíz 

mintáinak jellemzőit [VITUKI RT, 1993] értékeltem elsődlegesen a széntartalmuk (C/CO2), valamint a 

kémhatásuk (pH) függvényében. 

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 



   5 

figyelmet érdemel. A nátriumion dominancia mellett, ami egyben igen alacsony kalcium- és 

magnéziumion koncentrációt jelent, szélsőségesen magas pH értékek is kialakulhatnak (akár 12,3 is), 

ami viszont az összes ammónián belül a mérgező szabad ammónia hányadát növeli. 

2.3. Környezetterhelési modell 

A kibocsátott termálvizek környezetterhelése egyértelmű folyamat, nagysága mégis igen nehezen 

mérhető. Az értekezésben részletesen bemutatott felhasználási, ill. elhelyezési módok meghatározzák 

a megoldandó problémát, olyan viszonyszámot/értéket találni, mely kifejezni 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 [ZADEH, 1965], 

mely lehetővé teszi, hogy egymással nem equivalens mérőszámokat, illetve adathiány esetén fellépő 

helyzeteket kezeljünk. FOGARASSY [2000] a módszert alkalmazva termőhely meghatározásra, 

termesztési körzetek kijelölésére, különböző agroökológiai jellemzőket figyelembe véve már készített 

modellt.  

 
2. ábra Fuzzy halmazok azonosításának vázlata [FOGARASSY, 2000] 

Az ország közép- és nagytájainak elemzése során, a modell határfeltételeként az öt különböző 

környezeti tényező (fizikai talajféleség, talaj kémhatása, termálvíz hőmérséklete, termálvíz sótartalma, 

környezeti érték) optimális értéke mellett, az egyik (akármelyik), logikai szélsőértékkel szerepelhet.  

Az optimum és logikai szélsőértékek forrásaként térképi adatbázisokat használtam fel [MTA TAKI 

2001, SZIE KGI 2001]. Minden egyes közép- és nagytájra szélsőértékeket és optimumokat adtam 

meg az általam kiválasztott tényezők vonatkozásában. Az értékek az értekezés mellékletében (M1) 

található táblázatok szerint értelmezhetők. Az egyes tényezők Fuzzy halmazainak valószínű 

tartományait a táblázat utolsó oszlopa tartalmazza, melynek utolsó sora a kapott értékek átlaga. A 

felsorolt területi értékeket az ország mindegyik nagytája esetében is meghatároztam. 
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2.4. A termálvízjelenlét és -hasznosítás gazdaságossági szempontjai 

A termálvizek energetikai célú hasznosításánál a gazdaságosság már döntő szempontként jelentkezik. 

Az ökonómiai megközelítést alapvetően befolyásolják a környezetvédelmi feltételek is, nevezetesen a 

visszatáplálás szükségessége, ami mind a beruházási, mind az üzemköltségeket jelentősen növeli. 

Magyarországon kb. 40 000 km2 területen lehet gazdaságosan geotermikus energiát termelni. 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]. 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. Az utóbbi években mintegy 340 ezer m3 /napra tehető az 

átlagos hévíztermelés. 

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 termálenergia alkalmazásának kérdése nagymértékben összetett: műszaki, gazdasági és 

környezetvédelmi, melyek megoldása igen költséges. 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.  

Az általam végzett ökológiai kalkulációk eredményei és a környezetterhelés megszüntetésének, illetve 

mérséklésének költség-meghatározása is alátámasztja mindezeket.  
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3. EREDMÉNYEK 

3.1. A sótartalom csökkenése, az izolációs távolság 

Az alapadatbázis értékelése során a sókoncentráció csökkenését matematikai összefüggéssel 

határoztam meg. A kiürülési függvény exponenciális, egyenlete Y=1779,6e-0,2071x, a sókoncentrációs 

görbe szoros illeszkedésű, R2 értéke 0,8852. 

3. ábra A felszíni vizek összes sótartalmának csökkenése  

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. 

3.2. A termálvizek széntartalmának összefüggései 

Az alapadatbázis feldolgozása során a vizsgált tényezőket matematikai módszerrel értékeltem. 

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. 
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y = 0,0125x2 - 0,3168x + 8,6614
R2 = 0,4022
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       4. ábra Összefüggés az elfolyó víz pH értéke és oldott szén tartalma között  

3.3. A környezetterhelés mértéke 

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.  

1. táblázat Nagytájak szerinti termálvízhatás (ha) kimutatása  
 

Nagytájak Terület (ha) 
Termálvíz 
feltárásra 
alkalmas 
terület, % 

Termálvízhatás 

(ha) 

I. Dunai Alföld 1 979 891 83 1 643 309 

II. Tiszai Alföld 3 143 709 92 2 892 212 

III. Kisalföld 534 527 90 481 074 

IV. Nyugat-magyarországi-peremvidék 727 921 60 436 752 

V. Dunántúli-dombság 1 185 023 55 651 763 

VI. Dunántúli-középhegység 648 637 25 162 159 

VII. Észak-magyarországi-középhegység 1 082 932 28 303 221 
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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.  

3.4. A termálvízjelenlét és -hasznosítás gazdaságossági szempontjai 

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. 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 hévízrendszerek elfolyó, ún. csurgalékvizének teljes hőkihasználása és elhelyezése.  

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. 

Egy 1997. évi felmérés eredményeire alapozva a következő gazdasági irányszámokat kaptam: 

feltételezve 25 % kamatmentes hitelt és 30 % vissza nem térítendő támogatást, 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), ha a vízhozam eléri a 90 m3/órát (techn. 

2). A következő ábrán három különböző vízhozam (60 m3/h, 90 m3/h, 120 m3/h) esetén elemeztem 

a költségeket. A 2-es technológiánál kedvezőbb hévízfeltárási lehetőségek esetében (techn. 3: 120 

m3/h) a megtérülési mutató elérte a 49 %-ot. Még kedvezőbb a helyzet, ha a meglévő hévízkút mellé 

csak a visszatápláló kutat (techn. 4: 60 m3/h, techn. 5: 90 m3/h, techn. 6: 120 m3/h) kell megépíteni. 
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      5. ábra A beruházás, üzemeltetés és környezetvédelmi járulékos költségek  

Az értekezésben szereplő izolációs távolság létrehozásának 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) 130-240 M Ft/km is jelenthetnek.  

A gazdasági szempontból még nehezebben kifejezhető esetek, mint az ökológiai károk, a 

biodiverzitás sérülése, a vizes élőhelyek problematikája is figyelmet érdemelnek.   

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. 
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• 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 GATE 

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 összeállított egy annotált jogi gyűjteményt.  

4. 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 megújuló energiaforrások, köztük a geotermális energia jövőbeni felhasználásának legfontosabb 

indokai a következők:  
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1) A légkör védelme tekintetében a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű hasznosítása. 

Ebben a mezőgazdasági eredetű megújuló energiahordozók termelése különleges szerepet játszik, mivel 

termelése és hasznosítása során a zárt CO2 ciklus következtében a légkör környezeti állapotjellemzői 

szinten tarthatók, sőt valamelyest javíthatók is. Az általam tárgyalt energiaforrás felhasználásával 

hasonló eredményeket, minimális CO2 kibocsátást lehet elérni.  

2) Gazdaságos üzemeltetés. Egy geotermikus erőmű létesítése részletes geológiai, hidrológiai, 

vízkémiai ismeretek nélkül jelentős kockázattal bír. 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 – a 

bonyolult geológiai viszonyok és az elterjedtebb homokkőtárolók nehezebben kezelhető volta miatt 

– nagyon nagy hibával tervezhető. Az 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, a hozzá kapcsolódó ellenőrzési feladatoknak, és vízkémiai vizsgálatoknak a kidolgozása és 

bevezetése igen sürgető feladat a fürdő jellegű hasznosítók szaporodása miatt. 

4) Olyan megoldás alkalmazása, amikor több kúthoz tartozik 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 gyakran szembesülünk a szabályozási rendszer hiányosságaival, az aktuális 

helyzetekre való elkésett reagálással. Továbblépésre tett javaslataim: 

� 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. 
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A végzett vizsgálatok és levont következtetések hozzájárulnak egy nagyon komplex, Magyarország 

előrelépése szempontjából nem elhanyagolható téma áttekinthetőbbé tételéhez, a termálenergia minél 

hatékonyabb és környezetbarát alkalmazásához. Mindez előrevetíti, hogy a bemutatott eredmények 

további kutatómunkát, több szempontú megközelítést, nemzetközi tapasztalatok átvételét, elemzését 

teszik szükségessé.  

5. IRODALOMJEGYZÉK 

BÜTTL Z. (2003): A Kiskomáromi csatorna környékének talajállapot felmérése, különös tekintettel 
a zalakarosi termálvíz kitermelés okozta hatásokra. Diplomamunka. Keszthely 37-41. pp. 

BOULOS P. F. - LANSEY K. E. - KARNEY B. W. (2004): Comprehensive Water Distribution 
Systems Analysis Handbook for Engineers and Planners. Publisher: MWH Soft, Inc. 
First Edition ISBN 0-9745689-0-2 

FOGARASSY CS. (2000): Potenciális szántóföldi energianövényeink regionális eloszlása és egyes 
termesztéstechnológiai kérdései. Doktori értekezés. Gödöllő 58-62. pp.  

TÓTH P. - BULLA M. (1999): Energia és környezet. Egyetemi jegyzet, Győr 291-298 pp., 348. p.  

VITUKI Rt. - KBFI (1986): Geotermikus energiahasznosítás I-V. Tervezési Segédlet. 
Tervezésfejlesztési és Technikai Építészeti Intézet, Budapest 

VITUKI Rt. (1993): Magyarország termálvízkészletei. Tájékoztató kiadvány-sorozat. Szerkesztette: 
Liebe Pál - Ferenc Béla, KHVM-OMFB-VITUKI Rt. Közös kiadás, Budapest 1-24. pp. 

ZADEH, L. A. (1965): Fuzzy sets. s.l.: Information and Control 8(3) 338-353. pp. 

 

Kiadványok/adatbázisok: 

IEA (1996): Energiapolitika Magyarország 1995. OECD 

MTA TAKI GIS Labor (2001): Magyarország nagytájainak talajtani jellemzése az AGROTOPO 
adatbázis alapján 

SZIE KGI Térinformatikai Stúdió (2001): Magyarország nagytájainak környezeti érzékenysége. 
(térképsorozat)



14

PUBLIKÁCIÓK JEGYZÉKE 

Tudományos folyóiratcikk (SCI folyóirat) 

Hárs T. (2006): Thermal water salt content discharge. Cereal Research Communications, Vol. 34. 1., 
21-24 pp. 

Hárs T. (2005): Thermal water carbon influences. Cereal Research Communications, Vol. 33 1., 33-
36 pp. 

Konferencia kiadvány (nemzetközi, magyar) 

Hárs T. (2002): The water management system of the Hungarian thermal water sources. In: Alps-
Adria Scientific Workshop, Opatija, Croatia, March 4-8, 2002. Ed.: Gyuricza Cs.  81-84 pp. 

Hárs T. (2002): The water management system of the Hungarian thermal water sources – looking 
into the future, In: ICHE-2002: Fifth International Conference on Hydro-science and Hydro-
engineering, Vol. V., Warsaw, Poland, September 18-21, 2002. 186 p. 

Hárs T. (2002): Environmental impact assessment of the utilised thermal water in Hungary – 
method of WQMCAL, In: International Conference on Urban Hydrology for the 21th Century, 
Kuala Lumpur, Malaysia, October 14-16, 2002. 149-158 pp. 

Hárs T. (2000): Termálvizeink halas hasznosításának környezeti hatásai, VI. Tudományos Ifjúsági 
Fórum, Keszthely, 2000. március 29. 

Pekli J. - Hárs T. (2000): The possibilities of using thermal water in Hungarian fisheries. In: 
XXXVI. Symposium of Croatian Agronomist, Opatija, Croatia, February 22-25, 2000.  

Egyéb témában megjelent tudományos közlemények  

Szalay D. - Hárs T. - Jolánkai M. (2006):  Production, quality and marketing of grain crops in 
Hungary. Food Science and Technology, Vol 19. Issue 4, 39 p. 

Szalay D. Jr. - Hárs T. - Szalay D. (2003): Nitrogen topdressing contribution to wheat quality. In: II. 
Alps-Adria Scientific Workshop, Trogir, Croatia, March 3-8, 2003. Ed: Gyuricza Cs., 174-177 pp. 

Hárs T. - Szalay D. - Szentpétery Zs. (2004): Impact of crop year precipitation on filed crop 
performance. In: III. Alps-Adria Scientific Workshop, Dubrovnik, Croatia, March 1-6, 2004. Eds: 
Hidvégi Sz. - Gyuricza Cs., 188-192 pp. 


