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Balin jártunk
A 2010-es Geotermális Világ Kongresszuson természetesen – a Magyar Geotermális Egyesület nevében – Szita
Gábor elnök úr is a pódiumra lépett. Előadását, a Bóly városában ténylegesen elért eredményekről, érdeklődéssel
fogadták. Az előadás kivonatának rövid ismertetése és a település bemutatása után a hidrogeológiai viszonyok
leírásával tért át fő témájára. Íme, az Indonéziáig jutott, „madár látta” előadás - a kis délnyugati városban –
Bólyban tett nagy geotermális lépésekről!

Egy megvalósult nagy hatékonyságú geotermikus fűtés
Kivonat
A magyar geotermális kutatás ötven éves történetében először
helyeztek használatba három vezetékes távfűtési hálózatot
egy kis városban. Már a rendszer megtervezése is innovatív
megközelítés módot igényelt, a kivitelezés során pedig helyi
adottságokat is igénybe vettek. A tervezésben felhasznált úttörő
megoldások és a kivitelezés magas energetikai hatásfokot
eredményezett, ahogy ez már megszokott a geotermális
energia kertészeti alkalmazásával kapcsolatban. Az előadás
bemutatja, hogy hogyan valósítható meg a középületek
fokozott fűtésére vonatkozó ötlet, valamint beszámol az első
teljes kapacitású fűtési szezonra és a geotermális hálózat
növelésének koncepciójára vonatkozó tapasztalatokról.

is kellemes meglepetés érte a termálvíz megjelenése miatt.
Különösen kedvező körülmény volt az, hogy a kúttalpon
mért hőmérséklet meghaladta a 80 oC-t, és hogy a kút
termelékenységi tényezője nagyon magas volt. A fúrás során
nyilvánvalóan egy olyan repedést találtak el, amelynek
következtében a kút közvetlen környezetének ellenállása
alacsony volt.
A termálvíz felhasználásának ötlete természetesen azon
nyomban felmerült. Elsősorban balneológiai hasznosításban
gondolkodtak, hiszen a közelben, a várostól alig 30 km-re
található Magyarország egyik legrégibb és legkedveltebb
fürdőhelye, Harkány. Csaknem húsz év elteltével azonban
mégsem a fürdési célú, hanem az energetikai hasznosítás útján
próbált a város vezetése elindulni.
2004-ben a helyi önkormányzat európai uniós támogatást
nyert el új termálkút fúrására és egy geotermikus fűtési
rendszer kiépítésére. Ebből a támogatásból kezdtek neki a város
központjában a víz feltárásának, amely azonban kedvezőtlen
eredménnyel zárult. Kiderült ugyanis, hogy az a hévízadó
formáció, amit a várostól nyugatra korábban felleltek, a város
központjában már nem található meg. Hiába mélyítették le
a fúrást egészen 1800 méterig, a repedezett mészkőréteg itt
hiányzott. Szerencsére a kútfúrás közben 700 m mélységben
olyan fiatalabb korú összleteket harántoltak, amelyből 300
liter/perc (18 m3/óra) 42 oC-os termálvizet ki tudtak
termelni. Ez a vízmennyiség és hőmérséklet elegendő volt
ahhoz, hogy egy kis, alacsony hőmérsékletű távfűtési hálózatot
építsenek ki, amelyre kizárólag padlófűtéses fogyasztókat
(általános iskola, könyvtár, ifjúsági ház) kapcsoltak. A lehűlt víz
továbbhasznosítása az iskola udvarán található tanmedencében
valósult meg.
A város vezetését a vízfeltárás részleges sikertelensége nem
törte meg. Lényegében az alacsony hőmérsékletű távfűtés
2005-ös kiépítését követően azonnal úgy döntöttek, hogy a
biztosnak tekinthető termálvíz bázisra alapozva megépítik a
város közintézményeinek többségét ellátó geotermikus fűtési
rendszert. Ehhez jó alapot adott, hogy időközben megjelent
egy újabb pályázati kiírás, amely lehetővé tette, hogy megújuló
energiaforrásra alapozott helyi fűtési rendszerekhez akár 60%
vissza nem térítendő beruházási hozzájárulást kaphassanak.
A pályázati dokumentáció, illetve a szükséges hatósági
engedélyek elkészítésével Bóly város önkormányzata a Porció
Kft.-t bízta meg.

1. BEMUTATÁS
Bóly - a 3800 főt számláló kisváros - Magyarország déli
részén, sík területen fekszik körülbelül kétszáz kilométerre
a fővárostól, Budapesttől. (1. ábra) A város nagyon híres
extrémen termékeny talajáról és jó időjárási adottságairól.
A helyi kukorica- és gabonatermesztés Európa szerte ismert. A
város kiemelt figyelmet fordít borpincéinek és 353 présházának
megőrzésére. A Mohács-Bóly Fehérbor Út Egyesületet 1999ben alapították, hogy megóvja a szőlészeti hagyományokat és
borkultúrát.
A Batthyány-Montenuovo kúria a tizennyolcadik században
épült a város urának. A kastély és a tizenegy hektáros
természetvédelmi park Bóly központjában található. 2008-ban,
mint fogyatékos gyermekek befogadására szolgáló intézmény,
a geotermális körzet fűtés hálózatának legnagyobb fogyasztója
lett.
A terv beruházója a helyi közösség volt. Pénzügyi támogatásként
a kivitelezés teljes költségének hatvan százalékát az EU által
alapított, úgynevezett Environment and Energy Operative
Programme fedezte, ami már számos geotermális körzet fűtés(
és hűtés) hálózatának létrehozásában nyújtott segítséget.
Az itt elért eredmények ígéretes kezdetet jelenthetnek a
következő ötven évet szempontjából!
2. HIDROGEOLÓGIAI VISZONYOK
Magyarország déli, délnyugati részén a termálvíz feltárás
adottságai lényegesen különböznek az alföldi vidékekétől.
Míg az Alföldön, és különösen annak délkeleti részén a nagy
mélységben települt üledékes, porózus hévíztárolók a jellemző
vízadók, addig Bóly város környékén ez a fajta hévízadó
nem létezik. Egy 1983-ban érckutató céllal lemélyített fúrás
bizonyította be, hogy a várostól mintegy 2,5 km távolságra
nyugatra feltárható termálvíz. Mivel a térség geológiája abban
az időben meglehetősen ismeretlen volt, a szakembereket

3. MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY
3.1 A termálvíz-beszerzés és -elhelyezés koncepciója
Az 1983-ban lemélyített kutatófúrás elvileg és gyakorlatilag
is alkalmas volt hévíztermelésre. Azonban a kis átmérőjű
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béléscsövezés miatt a megkívánt hozamnál olyan súrlódási
nyomásveszteség lépett volna föl, amit egyetlen egy kútba
telepíthető búvárszivattyú sem tudott ellensúlyozni.
Nyilvánvalóvá vált, hogy egy új termelőkútra mindenképpen
szükség lesz. Ennek legbiztosabb helyéül geológusok a
meglévő kutatófúrás közvetlen környékét jelölték meg. A
térségre rendelkezésre álló földtani és vízföldtani adatok
újraértékelése után lehetett kijelölni a visszasajtoló kút fúrási
pontját, amely a termelő kutaktól mintegy 1,5 km-re északra

3. ábra

2. ábra
helyezkedik el. A fúrási pontok és a város elhelyezkedését a 2.
ábrán érzékeltetjük.
3.2 Az energetikai hasznosítás koncepciója
Bóly városában több olyan közintézmény is található, amely a
geotermikus energiahasznosítás szempontjából kedvezőnek
ígérkezett. Ezek közül a legnagyobb a fogyatékos gyermekek
otthona, amely rendkívül elavult fűtési rendszerrel rendelkezett. Ugyanakkor az utóbbi néhány év építkezéseinek és átalakításainak köszönhetően alacsony hőmérsékletű fűtéssel
rendelkező épületek is találhatók. A termálvíz hőtartalmának
minél hatékonyabb kihasználására így szinte magától adódott
az a megoldás, hogy a magas hőmérsékletű, illetve az alacsony
hőmérsékletű fűtési rendszerrel rendelkező fogyasztókat termálvíz oldalon sorba kapcsoljuk egymással. Ehhez csupán azt
kellett megoldani, hogy az egyszer használt termálvíz a város
egy esetleg teljesen más pontján lévő, alacsony hőmérsékletű
fogyasztóhoz jusson el, természetesen megfelelő mennyiségben és megfelelő hőmérséklettel. A termálvíz-hasznosítás elvi
kapcsolását a 3. ábra mutatja.
Jelmagyarázat:
• primér fogyasztó: többnyire radiátoros, magas hőmérsékletű fűtési körökkel jellemezhető épületek,
• vegyes fogyasztó: a termálvíz hőjét önmagukban is két
lépcsőben hasznosítani képes épületek,
• szekunder fogyasztó: padlófűtéses és egyéb, alacsony hőmérsékletű fűtéssel rendelkező épületek.

4. ábra Geotermikus energia használók
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Általános Iskola
Könyvtár
Fiatalok háza
Fogyatékkal élők háza
Óvoda
Idősek Otthona

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Orvosi rendelő
Művelődési ház
Kollégium
Városháza
Kolping ház
Irodaház

3.3 Környezetvédelem és gazdaságosság
A tervezett fejlesztés környezetvédelmi haszna leginkább a
légkör szennyezésének csökkenésében jelentkezik. A CO2
kibocsátás csökkenése – figyelembe véve a geotermikus rendszer működtetéséhez szükséges villamos energiát, továbbá a
termálvíz gáztalanítása során a levegőbe jutó, egyébként jelentéktelen mennyiségű gázokat is –, éves szinten meghaladja az
1300 tonnát.
A megvalósíthatósági tanulmány által közölt költségvetés alapján a beruházás teljes költsége a két darab kút lemélyítésével,
a mintegy 7 km hosszú távvezeték megépítésével elérte a 400
millió Ft-ot (1,5 millió Euró). A földgáz kiváltásából származó
fűtési költség megtakarítás és a termálrendszer üzemeltetéséből származó többletköltség éves egyenlege kb. 34 millió Ft
(125.0000 Euró). A beruházás megtérülési ideje tehát 12 év.
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4. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSA
A sikeres pályázati szakaszt követően a kivitelezést 20072008. folyamán valósították meg. Először a visszasajtoló kutat
mélyítették le, mivel a geológiai kockázat itt volt magasabb.
2007. év végére a kút lemélyítése sikeresen befejeződött, és
2008. elején a hidrodinamikai méréseket is lefolytatták. Ezután
került sor a termelő kút fúrására, amelyet 2008. júniusában
fejeztek be. A termál vezetékhálózat kiépítése, illetve a
termál hőközpontoknak a fogyasztói kazánházakban történő
elhelyezése 2007 és 2008 folyamán folyamatosan történt.
A teljes rendszer próbaüzeme 2008. októberében zajlott
le. Ezután a geotermikus energiaszolgáltatás folyamatosan
működött, illetve működik a mai napig.

2010. október

5. ábra
hétig tartó kemény hideg fordult elő a térségben. Ennek
ellenére a kazánokat sehol sem indították be összhangban
a megvalósíthatósági tanulmány számításaival. Az viszont
meglepetést okozott, hogy az előre jelzettnél lényegesen
kisebb vízmennyiséggel, mindössze 41 m3/óra maximálisan
előforduló termálvíz mennyiséggel sikerült az igényeket teljes
mértékben lefedni.

5. AZ ELSŐ FŰTÉSI IDÉNY TAPASZTALATAI
A 2008-2009-es fűtési idény mind a termálrendszer
üzemeltetése, mind az energiahasznosító rendszer működése
szempontjából sikeresnek, zökkenőmentesnek bizonyult. A
teljesen automatikus szabályozás lehetővé tette egyrészről
a termálvízzel való takarékos gazdálkodást, másrészt az
üzemviteli paraméterek folyamatos gyűjtését és tárolását. Ez
utóbbiak feldolgozásával szerkesztettük meg a 5. ábrát, amelyen
feltüntettük a primér, szekunder és tercier hőmérsékleteket,
továbbá a termálvíz térfogatáramát. Az ábrából szemléletesen
látszik, hogy a termálvíz teljes mértékben képes volt a fűtés
és a használati melegvíz készítés igényét kielégíteni még a
leghidegebb napokban is. 2009. januárjában mintegy két

6. ÖSSZEFOGLALÁS
A bólyi geotermikus közmű első éves működésének
tapasztalatai igen kedvező képet mutatnak. Az igények teljes
kielégítése a számítottnál kevesebb termálvízzel, igen nagy
hatékonysággal valósult meg.		
Szita Gábor

Az MGtE véleménye az Új Széchenyi Tervről

Különös tekintettel a termálvíz és geotermikus energia hasznosítását érintő fejezetekre
versenyelőnyt biztosít az azt használó vállalkozásoknak.
Valószínű ennek köszönhető, hogy a magyarországi
geotermikus energiahasznosítást ma az alábbi három fő
tulajdonsággal jellemezhetjük:
• A gazdasági és politikai rendszerváltozást követően a
geotermikus ágazat nem ment tönkre, nem szűnt meg,
bár fejlődése másfél évtizedre gyakorlatilag megállt. A
nemzetgazdaság többi ágazatához viszonyítva ez nem
lebecsülendő eredmény.
• Ezen a területen nem alakultak ki kiugróan nagyméretű
vállalkozások, ebből következően monopolhelyzete sem
alakult ki senkinek. A mezőgazdasági termelő üzemekben
- részben válaszul - a multinacionális kereskedelmi
hálózatok megjelenésére, végbement egy kisebb
tőkekoncentráció, de emellett mind a mai napig több száz
a családi vállalkozások száma is.
• A legutóbbi időkig sikerült az ágazatot magyar kézben
tartani, azaz mind a tervezők, mind a kivitelezők, mind a
geotermikus energiát hasznosítók szinte 100 %-ban magyar tulajdonú vállalkozások.
•
3 A GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS HELYE
A DUÁLIS MAGYAR GAZDASÁGBAN
Az ÚSZT által is kritikával illetett duális gazdaságszerkezetben
a geotermikus energiahasznosítás egyértelműen a „hazai”

1. ábra A geotermia fejlődési görbéje
A geotermikus energiahasznosítás fejlődése az elmúlt 50
évben az 1. ábra görbéjével jellemezhető, azaz nagyjából 15
évenként követte egymást a gyors, a mérsékelt és a stagnáló
szakasz. A legutolsó 5 évben egyértelműen mutatkoznak egy
új fellendülés jelei.
A termálvizek energetikai hasznosítására az országban számos
példa található. Legfontosabb területe a Dél Alföld, ott is
Szentes és környéke. A hasznosítás két legfontosabb területe
a növényházi kertészet, illetve az épületfűtés. A geotermikus
energia, mint helyi energiaforrás mindmáig jelentős
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oldalon található. Ebből következően az ágazatban
működő vállalkozások munkahelyeket tartanak fönt, és a
multinacionális cégeknél nagyobb mértékben vállalnak részt
a közteherviselésben. Sajnos a forráskivonás, illetve a forrás
szűke ezt az ágazatot is sújtja, így csak korlátozott mértékben
képes saját maga korszerűsítésére, hatékonyságának javítására.
A hazánk Európai Uniós csatlakozását követően elindult
támogatási programoknak köszönhetően viszont az új
fejlesztések már a legkorszerűbb technológiákat használják,
és egyelőre kis mértékben ugyan, de megindult a műszaki
fejlesztés, az innováció. Az 50 év tapasztalataira támaszkodva
olyan szaktudás halmozódott fel Magyarországon, amely a
hazai fejlesztési igényeket minden területen képes kiszolgálni,
illetve a jövőben a környező országok felé is fel tud lépni
szaktanácsadóként.
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5. LEHETŐSÉGEK
Az ÚSZT vitairata szerint a geotermikus energiahasznosítás
az ország 2020-ig szóló megújuló energia tervében (9PJ/
év) jelenleg „alulreprezentált”. Másutt az olvasható, hogy
aránya a prímér energiamérlegben 2020-ra akár a 6%-ot is
elérheti, ami 60-70 PJ/évet jelent. A 2. ábra diagrammján
azt kívánjuk érzékeltetni, hogy még a szerényebb célkitűzés
eléréséhez is óriási erőfeszítések szükségesek. Ezek közül talán
elsőként emelendő ki, hogy a vízvisszasajtolás dogmatikus
jellegű erőltetésével nem szabad engedni a jelenleg működő
geotermikus
energiahasznosítások
ellehetetlenülését.
Nélkülük ugyanis elképzelhetetlen bármiféle mennyiségi
fejlődés. Ugyanakkor az új beruházások állami támogatása

4 VESZÉLYEK
A magyarországi geotermikus energiahasznosítás napjainkban
két fő veszélyforrásnak van kitéve.
Az egyik az a jogszabályi környezet, ami az utóbbi időkben
hátrányosan alakult a termálvizet energetikai célra hasznosítók
számára. Sajnálatos, hogy a magyar vízügyi és környezetvédelmi jogszabályok sok esetben az európai előírásoknál is szigorúbb
feltételeket támasztanak a hazai vízfelhasználókkal szemben.
Az ÚSZT vitairatában is található említés arra, hogy a kitermelt
termálvizek elhelyezése Magyarországon gondot okoz, illetve
a megoldásra javasolt visszatáplálás csak kevés fűtőműnél
létezik. Véleményünk szerint az eddigi jogalkotói hozzá-állás
eltúlozta a termálvizek felszíni elhelyezésének veszélyét csak
úgy, mint azt, hogy a termálvíztestek mennyiségileg általában
rossz állapotban lennének. Öt évvel ezelőtt például csak a
Magyar Geotermális Egyesület határozott fellépésén múlt,
hogy a régóta üzemelő termálvíz hasznosítók rövid idő alatt
nem mentek tönkre az őket sújtó környezetvédelmi terhek
miatt. Az idén leköszönt kormány egyik utolsó intézkedésével
pedig egy olyan rendeletet fogadott el, amely ismét rendkívül
súlyos helyzetet teremtett. Amennyiben a 147/2010
kormányrendeletet nem vonják vissza, vagy nem módosítják
lényegesen, úgy a magyar geotermikus energiahasznosítás
csaknem 80%-a kerül lehetetlen helyzetbe, és sajnos számolni
kell több ezer munkahely megszűnésével is.
A másik veszélyforrás a geotermikus energiának, mint
természeti erőforrásnak a kisajátítására való törekvésben
nyilvánul meg. A megújuló energiaforrások hasznosításának
világszerte tapasztalt fellendülését kihasználva Magyarországon
olyan próbálkozások jelentek meg, amelyek a verseny
korlátozására, monopolhelyzet kialakítására irányulnak.
Ez a hazai geotermikus energiahasznosítás hagyományaival
teljesen ellentétes, és nem szolgálja az ÚSZT-ben lefektetett
általános gazdaságfejlesztési célok megvalósulását sem,
miszerint törekedni kell a kis- és közép vállalkozások
számának gyarapítására, azok megerősítésére, adott esetben
az erőfölényükkel visszaélni képes nagyok korlátozása árán
is. A Magyar Geotermális Egye-sület ezúton is szeretné
megköszönni azon országgyűlési képviselők segítségét, akik
2009-ben még ellenzéki szerepben támogatták elképzeléseinket
a bányatörvény módosítása során, amivel sikerült elérnünk,
hogy a spekulációs szándékok mozgástere lényegesen szűkebb
legyen, mint ahogy azt a jogalkotó eredetileg elképzelte. Ettől
függetlenül a bányászati jog-szabályok geotermiát érintő részei
még mindig komoly felülvizsgálatra szorulnak, és a hatósági
engedélyezésben is sok a tisztázni való.

2. ábra A geotermia tervezett fejlődése 2020-ig
az esetek túlnyomó többségénél továbbra sem nélkülözhető,
tehát a nagyra törő tervek mögé anyagi eszközöket is fel
kell sorakoztatni. Teljesen egyetértünk az ÚSZT-ben
megfogalmazott azon igénnyel, hogy a jövő fejlesztéseiben az
önkormányzati szektort, mint tulajdonost kell helyzetbe hozni.
Megjegyezzük, hogy erre jelenleg is számos jó példa található.
6. JAVASLATOK
Az ÚSZT vitairata a termálvíz és a geotermikus energiahasznosítással kapcsolatosan számos olyan célt vázol fel, amelyekkel
egyetértünk, mert többségük megvalósítását magunk is régóta
szorgalmazzuk. Ebbe a körbe tartozik például a gyógy- és termálfürdőkben kitermelt termálvizek primer, és/vagy szekunder (fürdés utáni) energetikai hasznosítása, hiteles adatbázis
létrehozása a vízhasználatokról, hatékonyságnövelő intézkedések bevezetése a meglévő hasznosító rendszereknél, a meddő
szénhidrogén kutak geotermikus hasznosítását, stb. Tapasztalatunk szerint sok esetben nem új jogszabályok megalkotásában, illetve az állami ösztönző, vagy büntető intézkedések
meghozatalában, hanem a meglévő és használható jogszabályok betartásában és betartatásában kell gondolkodni. Persze
elengedhetetlen bizonyos jogszabályok módosítása, vagy akár
eltörlése is, néha viszont elegendő lenne csupán az ügy-intézés
felgyorsítása, rugalmasabbá tétele.
A Magyar Geotermális Egyesület részéről azt javasoljuk,
hogy az állami szervek (minisztéri-umok, főhatóságok,
háttérintézmények) és az érintett civil szakmai szervezetek
között kezdődjön el egy olyan folyamatos párbeszéd, aminek
eredménye képpen számszerűsíthető célokat rendelhetünk az
Új Széchenyi Tervben megfogalmazott keretekhez.
Budapest, 2010. szeptember 14.
Szita Gábor
MGtE elnök

5

