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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.  

Izlandon a geotermikus energia kiaknázásával az első világháború (1914-1918.) idején 

kezdtek el foglalkozni, amikor is a szén világpiaci ára emelkedésnek indult, valamint a 

fellelhető készletek is szűkössé váltak. 1918. januárja különösen hideg napokat hozott 

Reykjavik városába, tartósan mínusz 25 C0 körüli hőmérsékletekkel. Ekkor merült fel először 

a geotermikus energiával üzemeltetett távfűtés gondolata. Ekkor néhány farmer már több, mint 

10 éve fűtötte gazdasági épületeit termálvízzel. Két év kutató és fúrómunka után 1930-ban 3 

kilométer távhővezeték készült el, ami fűtést biztosított 2 iskola, egy uszoda, a központi kórház, 

valamint több középület számára. 

A következő mérföldkő a geotermikus energia elterjedésében a Getotermális Energia 

Alap (Geothermal Energy Fund) és a Nemzeti Fúró Társaság (National Drilling Company) 

megalapítása volt, amely elősegítette 20 távhőszolgáltató rendszer kiépítését pénzügyi 

támogatás nyújtásával több, mint 350 esetben. Az izlandi geotermikus siker fő 

mozgatórugójának ezt az állami támogatást tartják, ami segíti a befektetőket a 

kockázatviselésben, a beruházás legnehezebb szakaszában, a kutatás és fúrás elvégzésében. 

Ezzel a támogatási formával Izland elérte, hogy a mai napra energiaszükségletének 90%-át 

megújuló energiaforrásból fedezi, amelynek egy jelentős részét a geotermikus energia teszi ki. 

A Geotermális workshop szakmai hátterét az izlandi energia hatóság az 

ORKUSTOFNUN biztosította. Ez a szervezet látja el a geotermikus energiához, valamint más 

megújuló energiákhoz kapcsolódó engedélyezési, szabályozási és monitorozási feladatokat. 

További feladata a technológiák népszerűsítése, valamint új fejlesztések támogatása.  

A geotermikus energia fő kiaknázási területei a kéreglemezek találkozási vonalai 

mentén találhatóak. Izlandot az eurázsiai, illetve amerikai kéreglemez távolodását követő 

vulkanikus tevékenység hozta létre, a szigetet formáló erők a mai napig folyamatosan alakítják 

a felszínt, a két kéreglemez évi 2 cm-t távolodik egymástól. 



Izlandon a geotermikus energiát szerteágazóan hasznosítják. Legfontosabb 

felhasználási területe az energiatermelés és a távfűtés. Azokon a helyszíneken, ahol magas a 

geotermikus potenciál a magas hőmérsékletű, nagy nyomsású gőz segítségével elektromos 

áramot termelnek, míg az alacsonyabb potenciával bíró, kevésbé meleg területeken a 

távhőrendszerbe vezetik a termálvizet.  

Több erőművet is létesítettek Izland területén ezen erőforrás kiaknázására. Ezek közül 

az egyik a Hellisheidi erőmű, amely 7 turbinájával 303 Mw energia termelésére alkalmas, ami 

Reykjavik teljes lakosságának energiaigényét fedezni tudja. Izland jóval több elektromos 

áramot termel, mint amit átlagos körülmények során a lakosság, illetve az ipar felhasználna, 

ezért a keletkező többletenergiát alumínium előállításra és kohászatra használják. A további 

kapacitások kiaknázása az energiabőség ellenére sem állt le, a Peistareykjavirkjun erőmű 2017. 

végén kezdi meg működését első, 45 Mw-os turbinájával. Az Orkustufnun közreműködésével 

mélyfúrási (IDDP-Iceland Deep Drilling Project) projektek is zajlanak, amelyeknek a célja a 4-

6 km mély fúrások megvalósítása, ahol szuperkritikus feltételek állnak fennt. 2017-ben siker 

koronázta a projektet és a föld mélyén 427 C0-os 340 bar nyomás alatti termálvizet találtak. 

Érdemes megjegyeznünk, hogy a geotermikus energia kiaknázása nem kívánt mellékhatásokkal 

is járhat. Amennyiben egy geotermikus kutat túl nagy intenzitással használnak több negatív 

esemény is bekövetkezhet, például a forrás hőmérsékletének, illetve nyomásának a csökkenése, 

felléphet a kémiai összetétel változása is. Ennek oka sokszor a visszapótlódás felgyorsulása, 

ami miatt a felszín alatti víznek nincs elég ideje felmelegedni. Ezért is fontos többek között a 

geotermikus források folyamatos monitorozása, amely segítséget nyújt az optimális kivétel 

meghatározásához, valamint előre jelezheti a nemkívánt változások bekövetkezését is. 

A másik fontos felhasználás a távfűtés. Napjainkban a szigetországban a fűtött terek 

99%-nak fűtését a távfűtés biztosítja. A távfűtési rendszert több nagyobb, illetve sok kisebb 

geotermális kút segítségével biztosítják, amelyek lehetővé teszik, hogy a rendszer olcsó, 

megbízható és mindenki számára elérhető legyen. Fontos kiemelni, hogy az izlandi kormány 

annyira komolyan gondolja a geotermikus energia támogatását, hogy azokon a helyeken, ahol 

a lakosság számára mégsem hozzáférhető a rendszer, illetve a terület nem alkalmas saját termál 

kút fúrására ott támogatást fizet a lakosságnak maximum 16 éven keresztül, aminek értéke 

elérheti a 35.000 Eurót. 

A távhőért fizetett díj Izlandon 3 tényezőből áll. Egy egyszeri csatlakozási díjból, egy 

állandó fix árból, ami a fűtési költség kb. 10%-át teszi ki, valamint a konkrét fűtési költségből, 

amelyet a fűtött tér alapterülete alapján fizet az ingatlanhasználó. A számlán szereplő összeg 

35%-a a termelt energia ára, 40%-a az elosztás költsége 25%-a pedig az adminisztráció díja. 

Ezekből a számokból jól látszik, hogy a távfűtés legnagyobb költsége az elosztó rendszer 

üzemeltetése, amire nagy gondot fordítanak. Szigetelt vezetékek szállítják a melegvizet a 

távollévő kerületekbe, amelyeknek a hővesztesége a lehető legalacsonyabb. A Hellisheidi 

erőműből Reykjavikba érkező távhővezetéken a hőmérsékletveszteség mindössze 1-2 Co a 

megtett 30 km-es út alatt. Új lakóparkok és városrészek építésénél odafigyelnek, hogy a 

közművek mellett a távhőrendszer vezetékei is a talajba kerüljenek, a későbbi magasabb 

költségek (bontás) elkerülése érdekében.  

A távfűtés, mint térfűtési rendszer azért is versenyképes Izlandon, mivel a fűtési szezon 

jóval hosszabb – 8-9 hónap- mint hazánkban, így a fűtési rendszerbe fektetett források 

megtérülésére is jóval több idő áll rendelkezésre. 

A távhőrendszerbe közel 80 Co -os vizet vezetnek, amelynek visszatérő, jóval hidegebb 

áramát is hasznosítják a közterületeken hóolvasztásra továbbá stadionok és repterek pályájának 

fűtésére. A Reykjavik mellett található Svartsengi erőmű „hulladék” melegvize is hasznosításra 



kerül mégpedig egy termálfürdő formájában. A „Kék Lagúna” - ami a világ 25 csodája közé 

tartozik- 1976 óta nyújt felüdülést a benne fürdőzők számára.  

A termálvíz hal és tengerinövény szárításra, cementgyártásra, biogáz készítésre 

alkalmazható, valamint a biotechnológia területén is hasznosítható. A termálvízből kivont 

széndioxid felhasználható a szénsavas üdítőitalok készítésénél. 

A legtöbb zöldség és gyümölcs kizárólag üvegházban termelhető meg Izlandon. A 

geotermikus vízzel fűtött létesítményekkel csökkenthető az importált zöldségek és gyümölcsök 

mennyisége megtermelhetővé válnak a gombák virágok és különböző bogyós gyümölcsök is. 

Izland mezőgazdasági egyetemén kísérleti jelleggel banánültetvény is telepítésre került több-

kevesebb sikerrel. 

 Folyamatosan kutatják a különböző fényforrások növények növekedésére gyakorolt 

hatásait. Az üvegházakban alkalmazott lámpák üzemeltetését is támogatja az állam mégpedig 

közel 90%-os mértékben azoknál a vállalkozásoknál, akik eladásra termelnek és éves 

energiafelhasználásuk több mint 100 Mw évenként. 

A geotermikus energia környezetre gyakorolt hatásait is meg kell említenünk. Ez a 

technológia különösen környezetbarát és minimális CO2 kibocsátással jár.  Izlandon a 

geotermikus energiatermelés évi 4,3 millió tonna üvegház gáz kibocsátását előzi meg míg a 

távhőrendszernél ez az érték további 3,2 millió tonnát jelent. Járulékosan a városok 

levegőminősége is jelentősen javult, Reykjavik neve füstös öblöt jelent, ami a fosszilis 

energiahordozók égetésének visszaszorulása óta egyáltalán nem igaz a városra. 

Hazánkban a kőzetszerkezet eltér az Izlanditól azonban így is jelenős geotermikus 

potenciál található. A magyarországi kutatásokat indokolja, hogy nagy mennyiségben állnak 

rendelkezésre kis-közepes (130 Celsius-foknál alacsonyabb) hőmérsékletű réteg- és 

karsztvízkészletek, de adott területeken bizonyos mélységben jelen vannak nagy hőmérsékletű 

(130-250 Celsius-fokos) készletek is. A kedvező képet tovább erősíti, hogy a célterület 

geológiai-geofizikai értelemben európai szinten igen alaposan kutatott, számtalan nem termelő 

kúttal és működő termálvíztermelő kúttal rendelkezik. A felszín alatti vízkészlet nem 

kimeríthetetlen. A rendelkezésre álló készlet Magyarországon óvatos becslés szerint 

legkevesebb 500 milliárd köbméter, amelyből egyes vélemények szerint 50 milliárd köbméter 

termelhető ki gazdaságosan. Jelenleg évente csaknem 100 millió köbméter termálvíz kerül 

kitermelésre. Ezt leginkább fürdőkben és ivóvíz előállításra használják. Ez a mértékű 

vízkitermelés azonban hatással van a felszín alatt tárolt energiamennyiségre is. A kommunális 

fűtés, használati melegvíz szolgáltatás, mezőgazdasági felhasználás, hőszivattyús alkalmazás 

jelenleg is használatos technológiák és jövőbeni fejlesztése, terjesztése szükséges. 

Budapest is jelentős geotermikus kapacitással rendelkezik, amit jelenleg főleg a 

termálfürdőkben hasznosítanak. Előre mutató projekt a Fővárosi Állatkert fűtésrendszerének a 

korszerűsítése, ahol is a Széchenyi Fürdőből érkező termálvízzel több helységet is fűtenek 

trópusi növények és állatok számára. Mindenképpen érdemes komolyabban megvizsgálni 

annak a lehetőségét, hogy a főváros távhőrendszerének egy részét geotermikus energiaforrással 

üzemeltessük.  
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