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Előzmények: 

Az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT Alap) 2009-2014 Megújuló 

energia (HU03) programterületén 2017. szeptember 18-22. között került sor a három napos 

„Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára” című szakmai programra, amely 

keretében 10 önkormányzat részéről 27 döntéshozó pozícióban lévő, illetve mérnöki és 

menedzseri feladatokat ellátó tisztviselő vett részt a geotermikus energia használatához és 

hasznosításához szükséges alapismeretek elsajátítását célzó, kapcsolatépítést és hosszabb 

távú együttműködés kialakítását elősegítő, gyakorlatorientált rövid képzésen Izlandon. A 

képzés megvalósításában a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint Program Operátor, 

valamint az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság, mint Donor Partner vett részt. A megvalósítást 

az EGT Alap Megújuló energia (HU03) program Kétoldalú Kapcsolatok Program szintű Alapja 

134.900,- Eurós támogatással, 100%-os támogatási intenzitással támogatta.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által a kétoldalú kapcsolatok erősítése céljából 

megjelentetett, HU03-Bilat-A-2017 számú nyílt pályázati felhívásra olyan, távfűtő hálózattal és 

geotermikus potenciállal rendelkező települések önkormányzatai jelentkezhettek, amelyek 

elkötelezettek a geotermikus erőforrások megújuló energiaforrásként való felhasználásában.  

Az EGT FM 2009-2014 Megújuló energia (HU03) területe a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának előmozdítását, a megújuló energiával kapcsolatos tudás- és ismeretátadást, 

illetve a szemléletformálást tűzte ki célul, keretében a bilaterális szakmai kapcsolatok 

erősítésén túl, csaknem 1,5 milliárd Ft értékben, 610 millió Ft támogatás kihelyezésével négy 

projekt valósult meg. 

Budapest pályázata 

Budapest több hosszútávú stratégiai dokumentumában megfogalmazta már elköteleződését 

a klímaváltozás hatásainak mérséklése, ehhez kapcsolódóan pedig az energiatudatosság, 

energiahatékonyság növelése mellett. Ahogy arról a SMART BUDAPEST - Budapest Okos 

Város Jövőképe dokumentum is ír, „a környezetbarát energiahasználat elvét globális és helyi 

szinten egyaránt, a lakosság, az üzleti és a közszféra területein egyformán érvényesíteni kell. 

A Főváros saját működési területén túl szemléletformálással, jó példák bemutatásával, 

valamint szabályozási eszközökkel is felléphet az energiafelhasználás fenntarthatóbbá tétele 

érdekében. A Főváros célja az energiahatékonyság növelése, a károsanyag kibocsátás 

csökkentése és az alternatív energia használatának növelése. Ezeknek az irányelveknek a 

megvalósításával csökkenthető a környezetkárosítás és mérsékelhetők a klímaváltozás káros 

hatásai.” 

Jelenleg a fővárosi fűtőművek, erőművek jellemzően fosszilisenergia-alapúak. A főváros 

forróvíz-hőhordozó közegű távhőellátása megközelítőleg 238 ezer lakás és 7 ezer egyéb 

felhasználó hőellátását biztosítja 17 kerületben több mint 4000 hőközpont által. A FŐTÁV 

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. által értékesített hőt 96%-ban földgázzal termelik meg, amely 

arány csökkentése gazdasági szükségszerűség is. A hazai villamosenergia-igények több mint 

5%-át a távhővel kapcsoltan termelve állítják elő.  



A távhő hálózat fejlesztése több szempontból fontos elem Budapest klímavédelmi 

programjában, ezek közül az egyik, hogy a távhőrendszerek energiaellátásába szinte 

bármilyen megújuló energiaforrás bekapcsolható, ezzel közvetlenül is csökkentve az 

üvegházhatású gázok kibocsátását, a primerenergia-felhasználást és az energiaimportot. 

A villamos energia termelése Budapesten jelenleg jellemzően fosszilisenergia-alapú nagy-

erőművekről történik, központi elosztással. A fenti okok miatt fontos Budapesten az 

energiaellátó hálózatok átfogó reformja, ami megalapozza a szélesebb körű kiépítettség és 

gazdaságosabb működés lehetőségét. 

Budapest célja a programon történő részvétellel az volt, hogy megismerje a geotermikus 

energiafelhasználás lehetőségeit a távhőszolgáltatásban, a villamos energia termelésben. A 

fővárosnak ugyanis magas a geotermikus potenciálja, melyet jelenleg leginkább a 

termálfürdőiben használ ki. Megemlítendő az az egyedülálló együttműködés keretében 

megvalósult projekt, mely a Fővárosi Állat- és Növénykert fűtését geotermikus energia 

felhasználásával modernizálta. A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és a FŐTÁV Zrt. 

együttműködésében az Állatkert hőigényének jelentős része került fedezésre a Széchenyi 

Gyógyfürdő és Uszoda termálvízével. A beruházásnak köszönhetően éves szinten 600 

tonnával kevesebb széndioxid kerül a légkörbe. 

Rövid beszámoló a szakmai programon elhangzottakról: 

I.-A geotermális workshopon az alábbi témakörökben hangzottak el előadások: 

1. Kitekintés az energiahelyzetre és a geotermikus távfűtés lehetőségeire (hatékony 

szabályozás előkészítése) – Jónas Ketilsson (Orkustofnun) 

2. Geotermikus energia felhasználás Izlandon – María Guðmundsdóttir 

(ORKUSTOFNUN) 

3. A hatékony geotermikus energiafelhasználás szabályozási rendszerének áttekintése – 

Hanna Björg Konráðsdóttir (Orkustofnun) 

4. A geotermikus rendszerek támogatási kérdései Izlandon – Jón Ragnar Guðmundsson 

(Orkustofnun) 

5. EGT Alap 2009-2014 – Energiahatékonyság (HU02) és Megújuló Energia (HU03) 

programterületek – Palotai Zoltán (NFM) 

6. A geotermikus források fenntartható kihasználása; monitoring, modellezés és 

visszasajtolás – Saeunn Halldórsdóttir (ÍSOR) 

II. A szakmai program során az alábbi cégeknél történt látogatás, mely során megismerhettük 

az általuk végzett tevékenységeket a geotermikus energia felhasználás területén Izlandon és 

külföldön egyaránt (pl. Magyarország, Kína): 

1. Verkís  

2. EFLA 

3. Mannvit 

III. Rövid összefoglaló ismertető a képzés anyagáról: 

Izland természetes adottságairól röviden: 

Izland az Észak-Atlanti hátságon helyezkedik el, két tektonikus lemez határvonalán, melyek 

évente 2 cm-rel távolodnak egymástól, így növelve folyamatosan a sziget területét. Az 

északkeletről délnyugati irányba húzódó törésvonal mentén mindennaposak a földrengések 

és a vulkáni aktivitás. Ezt az óriási természeti energiát használja ki Izland energiatermelésre 

oly módon, hogy több, mint 90 százalékosan energia független. Az a geotermikus energia, 

https://www.facebook.com/mariagudm?hc_ref=ARRwtaxLmbwVOJZgubDQuj2wow8Fch6BJsFYKCYIZU0xp-ggH7-r4hh6niVWCoi06D4
https://www.facebook.com/hanna.konradsdottir?hc_ref=ARQnnOQrRWAPYiBsKKW5BANT04BenuD8KhfYjel3Dw2fXznTDyKWZv_ovsrEhDHIjbU


mely Izland változatos domborzatát is megformálta, fűti és látja el energiával a sziget házait, 

közösségi épületeit.  

A geotermikus energia felhasználásának kezdetei Izlandon: 

A világ energiaellátásában döntően meghatározó az, hogy a fosszilis energiahordozók véges 

mennyiségben állnak rendelkezésre, így közös érdekünk a megújuló energiahordozókra 

alapozó rendszerek előtérbe helyezése, melyben Izland élen jár.  

Az első világháború ideje alatt a szén piaci ára jelentősen emelkedni kezdett, ekkor Izlandon 

extrém hideg időjárás is volt, így 1918-ban elkezdtek tárgyalni a geotermikus energia 

felhasználásával működő távfűtővezeték kiépítéséről. Ekkor már több, mint egy évtizede egy 

farmon Suðuerreykir-ben egy gazdálkodó a saját épületeit geotermikus energiával fűtötte.  

Két évnyi fúrás eredményeképp Laugarnes-ben 14 sekély kutat ástak, melyben 87 ºC 

hőmérsékletű vizet találtak. Ezt egy 3 km-es csővezetéken vezették be a Lugarneveitan 

Távfűtő Műbe. A második világháború még inkább megerősítette, hogy az 

energiafüggetlenség elérése fontos cél Izlandon. 1945-re egy újabb rendszer került 

kialakításra Reykir környékén.  

Később mélyebb kutak fúrásába is belekezdtek, ahonnan melegebb vizet tudtak kitermelni, 

mely már villamosenergia előállítására is alkalmassá vált. 

A geotermikus energia felhasználásának „kényszere”, magával hozta a terület 

szabályozásának kialakítását, országos és helyi szinten is.  

A geotermikus energia felhasználása az alábbiak miatt jelentős Izlandon:  

1. Kihasználja a helyi természetes energiaforrásokat. 

2. Gazdasági lehetőségeket és megtakarításokat kínál. 

3. Növeli az energiabiztonságot. 

4. Csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátását. 

5. Csökkenti a fosszilis energiaforrásokra való utaltságot. 

6. Növeli az ipari és a gazdasági aktivitást. 

7. Növeli az alacsony széndioxid-kibocsátású és geotermikus ipari technológiák 

használatát, és új munkahelyeket teremt. 

8. Növeli az életminőséget. 

2016-ban az ORKUSTOFNUN (az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság) egy új térbeli adatokon 

nyugvó adatbázist épített ki, ahol az évek során gyűjtött széleskörű adatok érhetők el, melyek 

a fejlesztések alapjait képezik.  

Reykjavíkban ma már a házak több, mint 90 %-át geotermikus távfűtőrendszer látja el hővel. 

Geotermális kutak Izlandon és felhasználásuk területei: 

Alapvetően kétféle geotermális kút létezik Izlandon, a magas hőmérsékletű és az alacsony 

hőmérsékletű területeken fúrt kutak. 

A fúrások helyének meghatározásához geológiai és geofizikai felmérések szükségesek, 

azonban még így sem mindig sikeresek a beruházások. 

A geotermikus energiát (vizet, vagy gőzt) elsősorban Izland helyiségfűtésre használja, de ezen 

kívül úszómedencék fenntartására, hóolvasztásra (közutak, magánudvarok, repülőterek, 

parkolók, focipályák területén), haltenyésztésre, üvegházak fűtésére, ipari felhasználásra (pl. 

halszárító üzem, biotechnológiai üzem) is.  



Geotermikus energia felhasználásának szabályozása: 

Egy geotermikus energia kihasználását célzó beruházás elkészítéséhez átlátható, egyszerű 

és következetes szabályozást kell kialakítani. Az engedélyezési eljárás és a támogatási 

rendszer kialakítása is a geotermális felhasználást kell elősegítse. Az erre vonatkozó 

szabályozást az EU országai különbözőképpen alakították ki.  

Az alábbi szabályozási prioritásoknak szükséges megvalósulniuk a hatékony fejlesztésekhez, 

melyek Izlandon már működnek: 

1. A nemzeti energiastratégiának, valamint a nemzeti megújuló energia akciótervnek 

tartalmaznia kell a geotermikus távfűtőrendszer kialakításának priorizálását. 

2. Új irányvonalú és speciális törvényhozás: egy egyszerű geotermikus energiáról szóló 

törvény, ami lefekteti a geotermikus fejlesztések alapvető szabályait, és olyan 

szabályozási keretet határoz meg, amely reflektál a geotermikus igényekre, de szem 

előtt tartja a környezetvédelmi nézőpontokat, valamint tisztázza a források tulajdonjogi 

viszonyait 

3. Egyszerű engedélyezési feltételek, ezekhez egyértelmű kritériumok meghatározása. 

4. Egy hatóság vagy szervezet legyen a felelős az engedélyek kiadásáért és a 

geotermikus fejlesztésekért  

5. Legyen elérhető nyilvános geotermikus készletet nyilvántartó adatbázis 

6. Folyamatos legyen a tudás- és információmegosztás a különböző szereplők között. 

7. Legyenek a projektek finanszírozásához elérhető támogatási eszközök. 

Geotermikus energia felhasználást célzó beruházások finanszírozása: 

1961 óta létezik a Nezmeti Energia Alap (National Energy Fund, a továbbiakban: NEF) 

Izlandon, amely állami kézben van, azonban az Orkustofnun intézi az ezzel kapcsolatos 

mindennapi ügyeket.  

A NEF szerepe, hogy előrelendítse a természetes erőforrások hatékony felhasználását 

speciális fókusszal a fosszilis energiahordozók csökkentésére, támogatások és kölcsönök 

formájában. A NEF feladatai az alábbiak: 

- kölcsönt nyújtanak olyan geotermikus hőforrások felkutatására, amelyekkel tovább 

lehet csökkenteni a lakásfűtés árát, 

- támogatást adnak energiahatékonysági projektekre, beleértve a szemléletformálást is, 

- támogatást nyújtanak olyan projektekhez, amelyek a helyben rendelkezésre álló 

energiaforrások felhasználását preferálják a fosszilis energiahordozók helyett és 

megerősítik a nemzetközi együttműködést hasonló projektekben. 

A mindenki számára elérhető támogatások nélkül a geotermikus energia szektor Izlandon nem 

fejlődhetett volna ennyit, mint az elmúlt évszázad során.  

Tereplátogatások: 

A szakmai program során az alábbi helyeket kerestük fel: 

- Grótta – távfűtőmű geotermális forrása 

- Helliheidi erőmű 

- Izlandi Mezőgazdasági Egyetem – üvegházak látogatása 

- Gunnuhver – Gejzír (a Reykjans Erőmű szomszédságában)   

- Blue Lagoon – a szomszédos erőmű vizét felhasználó mesterséges lagúna 


