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1. fejezet - Bevezetés 

Az elmúlt XX. század, különösen a második fele a fosszilis energiaforrások térnyerésének időszaka volt. Ez a 

relatív „energiabőség” óriási technikai fejlődést, jólétet és kényelmet hozott, különösen a fejlett ipari országok 

lakosságának számára. Életünket eddig folyamatosan növekvő villamosenergia-, gázenergia- és közlekedési célú 

energiafogyasztás jellemezte, ami viszont globális környezeti és társadalmi problémák kialakulásához vezetett. 

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése és ezzel együtt a klímaváltozás hatásainak mérséklése az 

emberiség legsürgetőbb feladata lett. 

Ennek következtében világszinten és az Európai Unióban is erősödik a megújuló energiák használatának 

szükségessége. Válaszul a jelen kihívásaira Magyarország is elkészítette 2010 végére a Megújuló Energia 

Hasznosítási Cselekvési Tervet, és 2011-ben elfogadták a Nemzeti Energiastratégia 2030-at. 

Ezekben a dokumentumokban – nem vitatva a nukleáris és a fosszilis energia még hosszú távon is 

megkerülhetetlen használatát – egyre markánsabban jelenik meg a megújuló energiaforrások hazai 

alkalmazásának igénye. Az elfogadott dokumentumok szerint 2020-ra a hazai megújulóenergia-felhasználás 

részaránya 14,65%-ra nő a jelenlegi 7,3%-ról. 

Ahhoz, hogy Magyarország teljesíteni tudja 2020-as klímavédelmi és energiaracionalizálási céljait, segítségére 

lehet a megújuló energiák alkalmazása, ezen belül a hőszivattyús technológia elterjedése. Ennek egyik fontos 

mérföldköve, hogy minél szélesebb körben ismertté váljon a technológia, minél több oktatási intézmény 

tananyagában szerepeljen a hőszivattyúzás. 

Jelen tananyag célja, hogy bemutassa a hőszivattyús rendszerek elméleti alapjait, típusait, tervezésük és 

méretezésük fő kérdéseit, megismertesse a technológia előnyeit. Ez a tananyag reményeink szerint segít abban, 

hogy a hőszivattyúzás társadalmilag elismertté váljon és elnyerje méltó helyét a köztudatban. 
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2. fejezet - Hidrogeológia és 
geotermia 

1. A vízkörforgalom 

1.1. A víz jelentősége életünkben 

A víz tulajdonságai és használata folytán stratégiai jelentőségű nyersanyag. A víz az élet kialakulásának és 

fennmaradásának előfeltétele, az egészség fenntartója, a természeti szépség forrása, egyúttal alap- és 

segédanyag, áru, aminek értéke van. Tehát meghatározó gazdasági hajtóerő. Nem hagyható számításon kívül 

azonban az sem, hogy a víz az élet és a vagyonbiztonságot fenyegető kockázati tényező is. Egyúttal a múltból 

kapott örökség, a vízhez való hozzáférés alkotmányos és emberi jog. Vízkészleteink fenntartható használata 

azért is fontos, mert korlátozottan rendelkezésre álló, sérülékeny és jelentős gazdasági értékkel bíró erőforrást 

képviselnek (Somlyódy 2008) 1. 

A víz kiemelt természeti értéke már az ősi civilizációk települései kialakulásában is meghatározó jelentőséggel 

bírt. Azok többnyire vízparton alakultak ki. A folyóvizekben, tavakban szűkölködő területeken – a felszín alatti 

vizek természetes előbukkanásai – a források teremtettek lehetőséget az életre, a letelepedésre. Azok a régiók 

népesültek be előbb, ahol a felszín alatti víz közel található a felszínhez, és csupán néhány méter mély kúttal 

könnyen hozzáférhető. 

Időszámításunk előtt 3000-ben az első favázas fúrógép kínai feltalálói már tudatosan dolgoztak azon, hogy a 

kőzetekben tárolt vizet berendezésükkel a felszínre hozzák. Bambuszrudakból készült fúrócsöveikkel több száz 

méter mélységből képesek voltak vizet termelni. 

 

2.1.1.1. ábra Forrás: Shibashaki et al. 1995 

Iránban i.e. 2500 körül nagyszabású víznyerő létesítményeket – szivárgókat vagy kanatokat – létesítettek 

alluviális területeken ivóvíz-ellátási, öntözési célból. A kanat nem más, mint felszínközeli lejtős alagút. 

                                                           
1Somlyódy L. (2008): Töprengések a vízről - lépéskényszerben. Magyar Tudomány 169:(4) p. 462. 
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2.1.1.2. ábra Forrás: Beaumont 1973 

Egy domboldal víztartó rétegéből indul, és a gravitáció útján szállítja a vizet a több száz méterrel távolabbi 

területekre, gyakorlatilag párolgási veszteség nélkül. Az alagútba kb. százméterenként függőleges aknák 

mélyülnek. Ezek az alagút kivájásakor keletkező törmelék eltávolítását, a szellőzést és az alagút megközelítését 

szolgálják. A kanat átlagosan 350–400 ezer l/nap vizet szállított az iráni városokba a sivatagi forróságtól védett 

mélységekben. 1933-ban még kanatok biztosították Teherán teljes vízellátását. Számos ősi vízkiemelő eszközt 

még ma is használnak a térség kistermelői, ilyen az i.e. 250 körül feltalált archimedesi csavar, melynek 

teljesítménye egy kis dízelmeghajtású szivattyúénak felel meg. 
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2.1.1.3. ábra Forrás: Chambers's Encyclopedia 

  

A felszín alatti vizekhez való hozzáférést – természetes források hiányában – leginkább kutakkal tudjuk 

biztosítani. Kezdetleges kutak létesítése egészen a bibliai időkig nyúlik vissza. A Közel-Keleten kialakított első 

kutak sekélyek voltak: mindössze néhány méter mélyen elérték a vádikban és laposokban a talajvízszintet. Csak 

néhány kutat alakítottak ki mélyebbre, így József kútját Kairótól nem messze az i.e. XVII. században. A kút 

konszolidált kőzetbe mélyült 90 m-ig, és 50 m-re egy kis út mentén szamárral is le lehetett jutni benne. 

A rómaiak nemcsak kiváló csatornaépítők, de kútfúrók is voltak. A legmélyebb kút a Római Birodalomban egy 

57 méter mély kút volt Britannia területén. Az ifjabb Plinius tanácsa a kút helyének kiválasztásához így szólt: 

„Napkeltekor hasalj le a földre, és figyeld meg, hogy hol párolog a legjobban a felszín, mert ott vizet találsz!” 

1126-ban Franciaországban fúrták le az első „artézi” kutat. A forgató fúrás technikáját az 1820–30-as években 

fejlesztették ki, és segítségével 1835-ben már az 1 km-es mélységet is elérték. 

A víz jelentőségét a fúrási technika fejlődésén túl alátámasztják a jelenlegi vízhasználat adatai is. A Földön az 

egy főre eső vízkészlet értéke 6000m3/év (Cosgrove és Rijberman 2000)2, de vízhiányos területeken ez a szám 

alig éri el a néhány 100 m3/év/fő-t. A teljes édesvízhasználat kb. 4000 km3/évre tehető (Margat és Andreassian 

2008)3. Globálisan ebből az ivóvízigény minimális (1 m3/fő/év), a háztartási fogyasztás 10%, az ipari 20%, míg 

a mezőgazdasági öntözés 70%-ot tesz ki. Ez utóbbi ágazat a legnagyobb vízfelhasználó (WDR 2009)4. Mindent 

összevetve a fajlagos vízfogyasztás 600 m3/fő/év körüli, ami a készlettel összevethető nagyságrendű. Ennek 

ellenére sajnálatosak a számok, melyek szerint jelenleg 0,9 milliárd embernek nincs egészséges ivóvize (WHO-

                                                           
2Cosgrove, J. W. and Rijsberman, F. (2000): World Water Vision: Making Water Everybody's Business, World Water Council, Earthscan 

Publications Ltd. 
3Margat és Andreassian (2008): L’eau. Paris, Le Cavalier bleu. 
4WDR (2009): 

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR2009/0,,menuPK:4231145~pagePK:6
4167702~piPK:64167676~theSitePK:4231059,00.html 
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UNICEF 2006)5, 2,4 milliárd ember szennyvizét nem tisztítják meg és nem vezetik el, valamint 2 millió öt év 

alatti gyermek hal meg évente vízzel terjedő betegségekben. 

Nézzük meg a vízhasználat forrásait. A 4000 km3/év globális vízfogyasztás 99%-a csapadékból utánpótlódó, 

azaz megújuló forrásból származik. Kevesebb, mint 1%, azaz 30 km3/év ered nem megújuló forrásból, főleg 

Algéria, Líbia és Szaúd-Arábia víztartóiból (Comprehensive Assessment of Agriculture 2007)6. Globálisan a 

teljes vízhasználat 20%-a származik felszín alatti vizekből, megújuló és csapadékból nem pótlódó forrásból. Ez 

a részesedés gyorsan nő, főleg a vízben szegény területeken, ahol a felszín alatti vízhasználat ötszörösére nőtt a 

XX. században. Azokon a területeken, ahol édesvízhiány van, ott sós vizet vagy tisztított szennyvizet 

használnak vízellátási célból. Ez a globális vízmérlegben nem éri el az 5%-ot, mégis jelentős a benne rejlő 

potenciál. 

1.2. A hidrológia és a modern hidrogeológia 

A hidrogeológia alkalmazott földtani tudományág, a Föld és a víz kapcsolatával foglalkozik a felszín alatt, a 

litoszférában. Azon fizikai, kémiai, hidrológiai és hidraulikai folyamatok és jelenségek tartoznak vizsgálódási 

körébe, amelyek a felszín alatti víz és a kőzetváz egymásra hatásából erednek. Felszín alatti víz alatt az összes 

földfelszín alatt található vizet értjük, egészen addig a mélységig, ameddig szabad víz előfordulhat. 

A Föld és a víz kapcsolatával tágabb értelemben foglalkozó tudomány a hidrológia, amely a víztömegek 

globális, szférákon belüli és azok közötti szállítódásával foglalkozik. A felszíni, felszín feletti jelenségeket az 

ún. felszíni hidrológia tanulmányozza. A felszín alatti régiókra vonatkoztatott hidrológia a geohidrológia vagy 

felszín alatti víz hidrológia, ami a hidrogeológiának – maradva a fönti meghatározásnál – csak egy aspektusa. 

A víznyerés motiválta a hidrogeológia fejlődését évszázadokon keresztül. Másként fogalmazva, a hidrogeológia 

hagyományos feladata a vízkincsek felkutatása, azok pontos számbavétele, felmérése; kutakkal, kútcsoportokkal 

történő feltárási javaslat kidolgozása; valamint a vizekkel való szakszerű gazdálkodás. 

A korlátozás nélküli felszín alatti vízhasználat azonban az 1900-as évek közepére kitermelte saját 

környezetvédelmi problémáit. A mértéktelen fogyasztás hatásai források elapadásában, kutak kiszáradásában 

jelentkeztek. Ezzel párhuzamosan a hidrogeológia tudományában paradigmaváltás történt. 

                                                           
5WHO-UNICEF (2006): http://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf 
6Comprehensive Assessment of Agriculture (2007) 
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2.1.2.1. ábra Forrás: Kovács et al. 1972 

A korábban jellemző artézi gondolkodást felváltotta az új, összefüggő felszín alatti vízáramlási rendszerekben 

gondolkodó modern hidrogeológiai szemlélet. 
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2.1.2.2. ábra Forrás: Tóth 1963; módosítva Engelen et al. 1996 

Az új szemlélet révén a hidrogeológiai fogalmak és problémamegoldások regionálissá válnak. A nagy medencék 

heterogén hidraulikai egységet képeznek, rétegzett víztároló rendszerként viselkednek (Tóth 1998)7. A modern 

hidrogeológia jellemzői: a medence léptékű természeti jelenségek felismerése, 

 

2.1.2.3. ábra Forrás: Tóth 1984 

                                                           
7Tóth (1998): 
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a tér- és időskálák teljes spektrumában való gondolkodás, a gyakorlati problémák okainak, következményeinek 

és megoldásainak felmérése regionális térbeli és földtörténeti időbeli léptékben. 

Az előzőekben vázolt környezetvédelmi problémák és a felszín alatti vizek környezeti hatótényező szerepének 

felismerése elvezetett a hidrogeológia környezettudományi jelentőségének felismeréséhez. Ennek értelmében a 

felszín alatti vizeink egyrészt az egészséges ivóvizünk biztosítékai, másrészt a felszín alatt zajló környezeti 

folyamatok színterei. A felszín alatti vízmozgás földtani tényezőként számos – emberi életünket lényegesen 

befolyásoló – folyamatot generálhat, vízhiányos vagy éppen víztöbblettel bíró területeket eredményezhet. A 

kőzeteken keresztül történő lassú szivárgás során fellépő oldási folyamatok révén sóforrást biztosít a 

szikesedéshez. Szerepet kap az ércesedések körüli elemdúsulások kialakításában. A pórusnyomás növekedése 

révén lejtőállékonysági problémákhoz, csökkenése révén rétegtömörödéshez vezethet. 

1.3. A víz sajátos tulajdonságai 

A vízmolekulában a 16-os tömegszámú oxigénatomhoz két, 1-es tömegszámú hidrogénatom kapcsolódik. Az 

atomok elrendeződése miatt a vízmolekula erősen dipólus. Mint tudjuk a H-O-H kötésszög 104,5º. E dipólus 

jellegnek köszönhető, hogy a vízmolekulák ún. hidrogénhidak révén szupermolekulákat alkotnak. A hidak 

kötési energiája 18,8 kJ/mol, amely ugyan töredéke a kovalens kötés 400 kJ/mol-os értékének, mégis ez az oka, 

hogy a víznek folyékony állapotban is van ún. kristályszerkezete. E jelenség vezet a vízmolekulák aggregátum 

képződéséhez. 

A víz tulajdonságai közül azokat a fizikai jellemzőket emeljük ki, amelyek hidrológiai és hidrogeológiai 

szempontból jelentőséggel bírnak. 
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2.1.3.1. ábra Forrás: Schwoerbel 1999 in Padisák 2005 

Ezek közül a legfontosabbak: sűrűsége, sűrűséganomáliája, halmazállapota és termikus tulajdonságai. A víz 

legkülönlegesebb tulajdonsága, hogy sűrűsége az anyagok nagy többségétől eltérően nem növekszik 

folyamatosan a hőmérséklet csökkenésével. Maximális sűrűségét (1000 kg/m3) 3,98 ºC-nál éri el. A további 

hőmérsékletcsökkenés sűrűségcsökkenést okoz. Ezért valamely víztömegben a hidegebb víz addig száll le a 

fenékre, ameddig ott a hőmérséklet nem csökken +4 ºC alá. Ennél alacsonyabb hőmérsékleteknél a víz fordítva 

rétegződik. Alul van a +4 ºC-os, fölül az annál hidegebb víz, tehát a nullafokos is. Ez a magyarázata a mély 

tavak rétegződésének és a sekély tavakétól alapvetően eltérő viselkedésének. A sekély állóvizekben a 

rétegződést a szél által közvetített mozgási energia nem engedi kialakulni. A tavak befagyása is emiatt kezdődik 

a felszínen. A képződött jég szintén a felszínen marad, mert a 0 ºC-os jég sűrűsége 9%-kal kisebb, mint az 

ugyanolyan hőmérsékletű vízé. A jég a vízen úszva megvédi az alatta levő víztömeget és élővilágot a 

befagyástól, illetve a lehűléstől. A jég térfogati tágulása okozza a kőzetek fizikai mállását, ami a talajképződés 

első fázisaként bír jelentőséggel. 

A víz az egyetlen közeg, mely szűk hőmérsékleti tartományon belül mindhárom halmazállapotban megtalálható. 

 

2.1.3.2. ábra Forrás: Budó és Pócza 1989 alapján 

A víz fázisdiagramjáról leolvasható, hogy csak meghatározott hőmérsékleti és nyomásviszonyok között létezhet 

folyékony állapotban. Ennek alsó határértékét a hármaspont mutatja: +/– 0,01 ºC hőmérséklet és 0,61 kPa 

nyomás. Átlagos tengerszinti légnyomáson (100 kPa) erre 0–100 ºC-ig van lehetőség. De a litoszférában 

uralkodó nagyobb nyomáson a víz magasabb hőmérsékleten is cseppfolyós lehet. A forráspont a nyomás 

növekedésével emelkedik egészen a kritikus pontig, 374º C-ig (21,5 MPa). Ennél nagyobb hőmérsékleten a víz 

már nem lehet folyékony. 

A víz specifikus hőkapacitása 4186 J/kg (15 ºC-on), amely négy-ötszöröse a gyakoribb kőzetekének. Ez az oka, 

hogy lassan melegszik fel és lassan hűl le. A víz kémiai szerkezeténél fogva a legközönségesebb oldószer. 

Kisebb-nagyobb mértékben oldja a litoszféra kőzetanyagait és a légkör gázösszetevőit. Ezért folyóinkban, 

tavainkban és felszín alatti vizeinkben olyan víz található, amely szerves és szervetlen oldott anyagokat 

tartalmaz, ami a tiszta vízre vonatkozó fizikai tulajdonságokat jelentősen módosítja. A víz mindent old, ami 
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képes a hidrogénhíd-kötésben részt venni. Ezért alakulhatott ki az élet – a fehérjemolekulák hidratált állapota 

révén – az ősóceánokban. De a genetikai információt hordozó DNS sem létezne víz nélkül. A légkör 

oxigéntartalma, amely lehetővé tette az élet kifejlődését, a fotoszintézisből származik, amelyben a víz 

nélkülözhetetlen reakciópartner. A Homo sapiens mintegy 60%-ban víz. Táplálékunk jelentős részére ugyanez 

igaz (burgonya: 78%, tojás: 75%, marhahús: 64%.). 

1.4. A vízkörforgalom tározói és folyamatai 

A víz fázisváltozásai teszik lehetővé a víz körforgását, amely nem más, mint a víz különböző formában történő 

vándorlása a Föld fő víztározói, az atmoszféra, a litoszféra, a hidroszféra és a bioszféra között. Az atmoszféra a 

föld felszíne fölötti levegővel kitöltött tér. A hidroszféra magában foglalja a földfelszín vízzel, jéggel vagy hóval 

kitöltött mélyedéseit: óceánok, tengerek, sarkvidéki jégpáncélok, tavak, folyók, gleccserek. A litoszférában a víz 

a kőzetekben található, részben szabad vízként, részben a pórusok falához kötött vízként vagy kristályvízként. A 

víz az atmoszféra, hidroszféra, litoszféra és bioszféra között szisztematikus módon szállítódik a hidrológiai 

ciklus révén. 

A folyamat nagyléptékű desztillációként képzelhető el. A vízmolekulák párolgás útján az óceánból a légkörbe 

lépve hátrahagyják a sóikat és szennyezőanyagaikat. Ennek eredményeként édesvíz jut a szárazföldek fölé, mely 

azonban tartalmazza a légkörből beoldódott gázokat. A lehulló csapadék a talajból és a kőzetekből különböző 

anyagokat old ki, miközben felszíni vizekbe, majd a folyókon keresztül a tengerekbe és az óceánokba jut. A 

felszín alatti vizekbe szivárgó víz forrásokon keresztül vagy tavakba, vagy folyómedrekbe lépve, illetve növényi 

vagy fizikai párolgás révén jut vissza az atmoszférába. 

A hidrológiai körfolyamat hajtóereje a Nap hő és sugárzó energiája. A folyamatok mindig a csökkenő energia 

irányában történnek, az energiagradienssel ellentétes irányban. A Föld felszínén található nagy víztömegek, így 

az óceánvíz, felmelegedés révén magas energianívóra kerül, és megindul a körfolyamat. Fokozatos 

energiavesztés révén a vízrészecskék az óceánba visszakerülve jutnak minimális energiaszintre, ahol ismét 

feltöltődnek. 

A folyamat konzervatív, azaz a körforgalomban mozgó víztömeg emberi léptékkel mérve konstans, a ciklus 

során csak halmazállapot-változás és a tározás formájának megváltozása történik. Ugyanakkor tudjuk, hogy 

geológiai időskálán vizsgálva a hidrológiai körfolyamatban cirkuláló víztömeg – a lemeztektonikai 

jelenségekhez kapcsolódó vulkáni aktivitás révén – fokozatosan nő. A víztömegek mozgása dominánsan 

egyirányú és ciklikusan ismétlődő. 

A hidrológiai ciklusban öt fő folyamat hat, ezek: a párolgás (fizikai párolgás és transzspiráció), a kondenzáció és 

csapadékképződés; interszepció vagy felszíni visszatartás; beszivárgás és lefolyás. 
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2.1.4.1. ábra Forrás: Rostron és Tóth 1992 nyomán 

A hidrológiai körfolyamat kezdőpontja az, ahol a víz a hidroszférából és a litoszférából az atmoszférába kerül; 

az evaporáció és a transzspiráció folyamatai révén. Az evaporáció során a Napból nyert hőenergia révén a víz 

(folyók, tavak, óceánok vize, jég, hó) vízgőzzé alakul, amely aztán belép az atmoszférába. A transzspiráció 

révén a növények juttatnak vizet az atmoszférába. E két folyamat szállít vizet a hidroszférából és a litoszférából 

az atmoszférába. Együttes hatásukat gyakran evapotranszspirációnak nevezik. A hidrológiai körfolyamat 

következő állomása a víz transzportja az atmoszférából vissza a hidroszférába és a litoszférába a kondenzáció és 

a csapadékképződés folyamatain keresztül. Kondenzáció akkor történik, amikor a vízzel telített levegő a 

harmatpont alá hűl, és a gőzállapotú vízből folyadékállapotú víz képződik. A felhők apró kondenzált 

vízcseppekből állnak. A csapadék a Föld felszínére hulló kondenzált víz, amely különféle formában – köd, eső, 

dara, hó – fordulhat elő. Az el nem párolgó csapadék elérheti a felszínt, és a beszivárgás, a lefolyás számára 

rendelkezésre áll, ill. visszatartódik, még mielőtt elérné a felszínt. A felszíni visszatartás vagy interszepció az a 

folyamat, amely révén a csapadék visszamarad a növényzeten és a mesterséges objektumokon. A visszatartás 

csak átmeneti állapot a hosszú idejű hidrológiai ciklusban, mivel később valamennyi visszatartott víz elpárolog, 

befolyik a felszín alá vagy lefolyik a felszínen. A beszivárgás a földfelszínt elért víz azon hányada, amely a 

felszín alá jutva a telített felszín alatti víztartó rendszert táplálja. 

A lefolyás lazán definiált kifejezés, a nagy víztartó rezervoárok (litoszféra, hidroszféra) között (felszín alatt és 

fölött) folyadék állapotban cirkuláló vizet jelenti. A lefolyás általános formái a következők: szárazföldi lefolyás 

(Horton-féle lefolyás), mely a felszínt elért csapadék azon része, amely a földfelszínen áramlik; folyóvízi 

lefolyás, amikor a víz folyamokban, folyóvizekben mozog; köztes lefolyás, amikor a víz a telítetlen zónában 

mozog, azt időszakosan telítve. Ez a víz a telített zónába nem lép be, úgy jut ismét felszínre. Végül az utolsó 

lefolyási forma a felszín alatti vízáramlás vagy felszín alatti lefolyás, amikor a víz a vízszint alatt a telített 

zónában mozog a kőzeteken keresztül. Ez utóbbi lefolyási forma foglalja magába a felszín alatti vizeket, és 

képezi a hidrogeológia tárgyát. 

A hidrológiai körfolyamaton belül az ismertetett mozdító folyamatoknak köszönhetően játszódik le a 

víztömegek helyváltoztatása. A kifejezések egyrészt folyamatokat jelentenek, másrészt pedig a folyamatokban 

résztvevő víz mennyiségének megjelölésére is szolgálnak. Ez utóbbi esetben térfogati dimenzió használata 

szükséges a kifejezések mellett. 

Igen érdekes a csapadék, a beszivárgás és a lefolyás összefüggése. 
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2.1.4.2. ábra Forrás: Fetter 1994 

Csapadékhulláskor – csendes eső esetén – először a felszíni mélyedések telnek meg vízzel. A víz a felszínen 

marad tócsák, pocsolyák formájában. Ez a víz elpárologhat, lefolyhat vagy beszivároghat a további 

csapadékesemények függvényében. Felszínen keresztül szárazföldi lefolyás akkor fordul elő, ha a 

csapadékintenzitás fokozódik, meghaladja a beszivárgási kapacitást, és a depressziós tározás (felszíni 

mélyedések) lehetőségei is megtelnek. Nagy beszivárgási kapacitású kőzettel borított felszín esetén intenzív 

csapadékhullásra van szükség ahhoz, hogy felszíni lefolyás előforduljon, kivéve, ha a kőzet eleve vízzel telített 

vagy fagyott. 

1.5. A vízmérlegegyenlet és következményei 

A hidrológiai ciklus alap rezervoárjain belül – a felszín alatti vizek szempontjából – az alábbi alrendszereket 

különíthetjük el: növényzet, földfelszín, talajnedvesség, felszín alatti vizek, medertárolás, óceáni medencék, 

atmoszféra. A rendszer – definíció szerint – alkotóelemek olyan összessége, amelyek dinamikus kapcsolatban 

állnak egymással. A hidrológiai körfolyamat valamennyi alrendszere a dinamikus rendszerek működési elvén 

alapulva vizet vesz fel, mely átfolyik rajta, majd kifolyik belőle. Az alrendszerek ezen vizet transzportáló 

folyamatai külön kezelendők az adott alrendszer szempontjából. Az általuk szállított vízmennyiségnek a később 

tárgyalásra kerülő vízmérlegszámításoknál van jelentősége. Egy példával illusztrálva, az atmoszféra inputja a 

párolgás, átfolyása a kondenzáció révén történik, outputja a csapadék. 

A hidrológiai rendszerek elemzése a tömegmegmaradás törvényén nyugvó vízmérleg megközelítésen alapul. A 

vízmérleg-megközelítés alapösszefüggése a hidrológiai egyenlet, amely fogalmi alakjában triviális: 

Befolyás =Kifolyás +/– ΔTározás 

Definíció szerint a vízmérleg egy leltár: adott térrészbe specifikus idő alatt bejutó, onnan kilépő, valamint az ott 

tárolt vízmennyiséget jelenti. Emiatt mindig adott térfogatra és adott időintervallumra írható fel. Lényegében a 

rendszerben előforduló vízmennyiségek nyilvántartása, beleértve a betáplálást, átfolyást és a kifolyást. Az 
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egyenlet azt fejezi ki, hogy adott referencia-térfogatra és -időszakra vonatkozóan a kifolyó és a befolyó vízben 

jelentkező különbség változást idéz elő az adott térfogatra vonatkozó tározott készletben. 

Nézzük meg a hidrológiai egyenlet komponenseit a felszín alatti alrendszereket tekintve. Befolyás: csapadék, 

felszín alatti hozzáfolyás, felszíni hozzáfolyás, emberi import (pl. csatornán keresztül a területre bevezetett víz), 

öntözés. Kifolyás: evaporáció, transzspiráció, felszín alatti elfolyás, felszíni elfolyás, emberi export (a területről 

csatornán elvezetett víz), vízkivétel kutakon keresztül stb. Tározott készletváltozás: a felszín alatti vízmennyiség 

megváltozása, amely jelentkezhet talajnedvesség, vízszint, vízhozam változásában egyaránt. 

A hidrológiai egyenlet felírásának csak akkor van értelme, ha meghatározott térfogatra (pl. vízgyűjtő medence, 

tó, földfelszín stb.) és meghatározott időintervallumra vonatkoztatjuk. Rövid időintervallum esetén számottevő a 

tározott készletváltozás. Hosszú időt figyelembe véve a hidrológiai egyenlet tározási változását kifejező tagja 

tart a zérushoz. 

A hidrológiai egyenlet különféle méretű referencia-térfogatra való alkalmazása vezet el a hidrológiai rendszerek 

osztályozásához, amely szerint azok nyitottak vagy zártak lehetnek. A nyitott rendszerek általában kisebb 

területi kiterjedésűek és rövidebb időszakra vonatkoznak, mint a zárt rendszerek. A nyitott hidrológiai rendszer 

határain keresztül van vízforgalom. A rendszer adott részeiben felléphet ideiglenes felhalmozódás, ill. 

víztömegcsökkenés. A nyitott rendszer permanens, egyensúlyi állapotában a rendszerbe bejutó valamennyi víz 

átszállítódik a környező rendszerekbe. Azaz a rendszerben tározódó vízmennyiség nem változik. Nem 

permanens esetben a tározás változása nem zéró, azaz a kifolyás nagyobb vagy kisebb, mint a befolyás. Ennek 

megfelelően a rendszerben található vízmennyiség csökken vagy nő a kiindulási állapothoz képest. 

Nyitott felszíni hidrológiai rendszer például egy tó, amelyet a csapadék, felszíni vízfolyások, a lefolyó felszíni 

víz, valamint a medrén átszivárgó felszín alatti víz táplálhat. 

 

2.1.5.1. ábra Forrás: Winter 2003 alapján Padisák 2005 

Vizének fogyasztója az evaporáció, a transzspiráció, a kilépő vízfolyások és a felszín alá történő elszivárgás. 

Adott időintervallum alatt, ha a teljes hozzáfolyás több mint a kifolyás, vízakkumuláció történik. Ellenkező 

esetben vízszintcsökkenés következik be. Nyitott, felszín alatti hidrológiai rendszer például egy felszín alatti 

vízgyűjtő medence is. 

A zárt hidrológiai rendszer vonatkoztatási térfogatán belül a tározott készlet nem változik, azaz a rendszer 

határain keresztül nincs vízcsere. 
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A hidrológiai egyenleten alapuló számítások jelentősége, hogy segítségükkel kvantitatív alapokra lehet helyezni 

a felszíni és felszín alatti vízkészletek ésszerű felhasználását. 

1.6. A Föld mint zárt hidrológiai rendszer vízkészlete 

A zárt hidrológiai rendszerek nagy területeket és hosszú időintervallumokat fednek le, és ezalatt nincs változás a 

rendszer összes víztömegében. Hidrológiai értelemben a Föld vízmérlege globálisan zártnak tekinthető. 

A Föld globális vízkészlete emberi léptékkel állandó, kb. 1,4*109 km3. A Földön található összes víz mintegy 

97,2%-a sós tengervíz. Az édesvíz – az 1000 mg/l-nél kisebb összes szilárd maradékú víz – a teljes víztömegnek 

mindössze 2,8%-a, amely kb. 3,5*107 km3-t tesz ki (Shiklomanov 2009)8. Ebből 2,1% a sarki jégsapkákban és 

gleccserekben kötött víztömeg. Az összes mobilizálható édesvíz legnagyobb része felszín alatti víz: 0,61%, a 

felszíni víz 0,009%, a talajnedvesség 0,005%, az atmoszferikus víz 0,001%. A mobilizálható édesvízkészlet 

tehát 98%-ban felszín alatti víz. Ehhez képest azt mondhatjuk, hogy elenyésző a felszíni vizek és a 

talajnedvesség édesvízkészlete. 

 

2.1.6.1. ábra Forrás: Freeze és Cherry 1979; Fetter 1994 nyomán 

Fontos az egyes tározókban jelenlévő víz mennyisége és tartózkodási ideje. 

                                                           
8Shiklomanov I. A. (2009): 
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2.1.6.2. ábra Forrás: USGS Water Supply Paper 2325 

Ez utóbbi adat önmagában is arra enged következtetni, hogy mely fázisokban jelenhet meg az utóbbi kétszáz év 

környezetszennyezésének hatása. Az alacsony tartózkodási idejű rezervoárokban szinte azonnal megjelenik, 

ilyen pl. az atmoszféra, ugyanakkor a sarki jégben nem, és a gleccserjégben is kevéssé. Különleges a felszín 

alatti vizek helyzete ebben a vonatkozásban. Itt akár öt nagyságrenddel is különbözhetnek egymástól az 

előforduló tartózkodási idők. Ez rávilágít a felszín alatti vízkészletek pufferoló szerepére a hidrológiai cikluson 

belül, ill. a felszíni és felszín alatti vizek kölcsönhatásában. 

1.7. Magyarország vízkészletei 

Európa több országában (Ausztria, Belgium, Németország, Dánia, Svájc, Románia) 70% feletti a felszín alatti 

vizek részesedése a vízellátásban. Az USA-ban 1950 óta több mint kétszeresére nőtt a felszín alatti vízhasználat 

(USGS)9. Magyarország e tekintetben is különleges helyzetű, mert a teljes vízellátás közel 98%-ban a felszín 

alatti vízkészletekre épít. Ennek okai részben a rendelkezésre álló készletekben, részben a vízellátási 

hagyományainkban keresendők. 

A Kárpát-medencében jobb a vízhelyzet, mint a világon nagy általánosságban, és nagyságrendekkel jobb, mint a 

fejlődő világban. A hegyekkel övezett zárt medencében az éghajlati jellemzők területi változása (gradiense) 

nagyobb, mint Európában általában. A medence belsejében párolgási vízhiány uralkodik. A hegyek vízfeleslege 

a folyóvizeken és a felszín alatti víztartókba beszivárogva jut el a medence belsejébe. A medencébe három 

oldalról érkeznek vizek, és egy irányba távoznak. A folyóvizek tekintetében átmenő ország vagyunk, a Duna 

összes vízgyűjtőjének mindössze 10%-a esik Magyarországra. Vízkészleteink 95%-a külföldről származik, 

kitettségünk nagy, vízhálózatuk egyenetlen. Folyóvízkészleteink 75%-át a Duna, Tisza, Dráva, Száva 

vízfolyások teszik ki, a fennmaradó 25% kis vízfolyásokból származik. A hasznosítható felszíni vízkészlet 117,5 

km3/év. Magyarország felszíni vizekben gazdag ország, ugyanakkor, ha az ország területén lehulló csapadékból 

származó lefolyást nézzük (6 km3/év), akkor igen szegény. Felszíni vizeinkből 25%-os a hasznosítás (1,5 

km3/év), azaz a víz jórészét hasznosítás nélkül átadjuk déli szomszédainknak. Jelenleg 100 ezer ha-t öntözünk, 

de ez a jövőben elérheti az 500 ezer ha-t is. Az éghajlatváltozás kedvezőtlenül befolyásolja a készleteket és az 

igényeket (Somlyódy 2010)10. „Ki a Tisza vizét issza, vágyik annak szíve vissza” strófa is elveszítette mára 

létjogosultságát. A felszíni vizek közvetlenül kitettek a szennyezőknek, nagy a baleseti (havaria) jellegű 

                                                           
9USGS: http://www.usgs.gov/ 
10Somlyódy, L, Nováky, B, Simonffy, Z. (2010): Éghajlatváltozás, szélsőségek és vízgazdálkodás. KLÍMA-21 FÜZETEK. 
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szennyezés veszélye, melyet sok kisebb eset mellett a 2000. évi tiszai cianid és a 2010-es a Tarna patakot, majd 

a Marcalt és a Rábát is elért vörösiszap-szennyeződés sajnálatosan bizonyított. 

A felszín alatti hasznosítható vízkészlet alig 5%-a a felszíninek. 

 

2.1.7.1. ábra Forrás: Liebe 2003 

A külföldi hatások ugyanakkor kevéssé érintik a felszín alatti vizeket, azok gyakorlatilag az egész ország 

területén hozzáférhetők. Vízellátási hagyományaink is a föntiekben vázolt hatásokat erősítik. A felszíni vizek 

csak a folyók mentén hasznosíthatók. A hegyvidéki területeken a források vizét fogyasztják. Síkvidéken a 

vízellátás csak kutakkal valósítható meg. Kezdetben gémes és kerekes kutakkal talajvíz-hasznosítás történt. Az 

ásott kutak XIX. század közepén bekövetkezett elszennyeződése – bakteriális fertőzöttség és magas nitrát-

tartalom miatt – indította meg a mélységi vizek feltárását. A mélyfúrású kutak az Alföldön kezdetben többnyire 

szabadkifolyással, majd később szivattyúzással termeltek. A mélyfúrású kutakra épült az ún. közkutas, majd az 

1950-es évektől meginduló közműves vízellátás. Jelenleg 1200 vízbázis több mint 10000 kúttal termel, jó 

minőségi megbízhatósággal. A kitermelt vízmennyiség 2350 millió m3/év, a partiszűrésű vízkészletek nélkül a 

kihasználtság 70%-os (Somlyódy 2010)11. 

A felszíni és felszín alatti vízhasznosítás az ún. partiszűrésű vízhasználat révén fonódik össze. 

                                                           
11Somlyódy (2010) 
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2.1.7.2. ábra Forrás: Kovács Gy. és társai nyomán 1972 és Rákóczi L. 1997 nyomán 

Ezt a vízfajtát Magyarországon a felszín alatti vízkészletekhez sorolják, és az összes felszín alatti vízkivétel kb. 

40%-át jelentik. A partiszűrésű vízkivételek a múlt század második felétől jelentek meg. Budapest első vízműve 

az Országház helyén működő partiszűrésű galéria volt. A Fővárosi Vízművek a Duna kavicsteraszában tárolt 

vízkészletet hasznosítja. A termelés hatására – a mederfenekén található kavicsban kialakuló – kolmatált 

védőrétegen át a folyóvíz megszűrődve jut a kutakba, és a felszín alól érkező vízhányaddal együtt alkalmassá 

válik ivóvízi hasznosításra. A főváros környékén a legnagyobb ilyen partiszűrésre alkalmas területek a 

Szentendrei-szigeten, a Csepel-szigeten és Szigetszentmiklóson találhatók. A termelésre használt kutak 2–3 m 

átmérőjűek – tulajdonképpen nagy átmérőjű aknák – amelyekből oldalirányban szűrőcsövek ágaznak ki. 

Mélységük 15–20 m és a meder 100–120 m-es környezetében találhatók. A partiszűrésű víztermelés kapacitása 

Budapesten 1,2 millió m3/nap. Ezeknek a nagy, koncentrált vízkivételeknek és így Budapest vízellátásának 

sincsen alternatívája. A Szigetközben a Duna hordalékkúp szintén 1 millió m3/nap vízkészlettel rendelkezik. 

Ebből mindösszesen 100000 m3/nap, amelyet hasznosítunk. 

A medencebeli és a hegyvidéki víztartók elterjedése gyakorlatilag az egész ország területén lehetővé teszi a 

vízellátást karsztos, hasadékos, ill. porózus medencebeli vízadó képződményekből. A medencében a fő vízadó 

képződmények a felső pannóniai és a pleisztocén korú rétegek. Ma Magyarországon a vízellátottság 95–98%-os. 

A rendszerváltozással párhuzamosan a jelentős üzemek bezárása és a vízdíj bevezetése miatt a regisztrált 

vízfogyasztás jelentős visszaesést mutat, ugyanakkor megnőtt az illegális vízhasználat. 

2. A kőzetek és a víz viszonya 

2.1. Kőzettípusok és víztározás 
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A magmás kőzetek többnyire repedezett, hasadékos víztárolókat alkotnak. A magma hűlésével és 

megszilárdulásával keletkeznek mélységi vagy kiömlési változatban. E hasadékos víztartó csoportnak egy 

szélsőséges változata például a hólyagüreges bazalt. Keletkezésénél fogva a pórusüreg elszigetelt hólyagüregek 

formájában (gázbuborékok) találhatók bennük, amely forma a vízmozgás szempontjából előnytelen. Egyes 

kiömlési magmás kőzeteknek lehetnek egymáshoz kapcsolódó rései, ilyenek az egymástól hűlési repedésekkel 

elválasztott bazaltoszlopok. 

A metamorf kőzetek üledékes vagy magmás kőzetekből magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten bekövetkező 

átalakulás révén jönnek létre. Szintén hasadékos víztárolók. A kőzet eredeti porozitása a kontakt metamorfózis 

(hőmérséklet) hatása ellenére esetenként megmarad. Ugyanakkor a nagy nyomás következtében az eredeti 

kőzetszövet átalakul, a pórusok összezárulnak. 

Másodlagos porozitás kialakulására a fedő kőzetek eróziója révén, a felszín közelbe jutva van lehetőség a 

magmás és a metamorf kőzetek esetében. 

A törmelékes üledékes kőzetek egyéb kőzetek mállástermékéből keletkeznek, a szemcsék között pórusok 

találhatók, amelyek mérete függ a részecskék nagyságától és az osztályozottságától. A nagy porozitás nem jelent 

nagy permeabilitást (pl. agyagok esetében). A lerakódás után a pórusokat a cementáció eltömítheti. A kőzetté 

válás és a betemetődés során fellépő kompakció (tömörödés, vízkiszorítás) csökkenti a porozitást: a folyamat 

révén a laza üledékből konszolidált üledékes kőzet alakul ki. 

A kőzetek porozitása/permeabilitása az idővel növekedhet: mállás révén bizonyos ásványi összetevők 

oldódhatnak, a lemeztektonikai mozgások során repedések, törések keletkezhetnek. 

A vegyi üledékes kőzetek közül kiemelendők a karsztosodásra hajlamos, jól oldható kőzetek, az evaporitok: 

kősó, anhidrit, gipsz; továbbá a karbonátok: mészkő, dolomit. A csapadékvíz oldott szén-dioxidot tartalmaz, 

amely lehetővé teszi, hogy a mészkő fő összetevőjét, a CaCO3-ot oldja. Már a légkörben hulló esővíz kezdi 

magába oldani a CO2-ot, és a talajba beszivárgó csapadék révén e folyamat folytatódik. A vízben oldott CO2 

szénsavat eredményez: 

H2O+CO2=H2CO3 

A karsztterületekre hulló csapadék a hasadékokon és repedéseken keresztül leszivárog, és lassan oldja a kőzetet 

szénsavtartalma révén: 

CaCO3+ H2O + CO2 = Ca2+ + 2HCO3- 

Az oldódás intenzívebb, ha vékony humusztakaró fedi a karbonátos kőzetet. Ez annak köszönhető, hogy a 

humuszréteg kedvezően befolyásolja a CO2 produkciót és akkumulációt a gyökerek respirációja, az állatok 

légzése és a szerves anyag bomlása révén. Ezen kívül a talajban lévő szerves savak is oldanak. 

Az alábbi felszíni karsztjelenségeket különböztetjük meg: karr, karrmező (oldódásos lineáris elemek), dolina 

(zárt depresszió), polje (nagy medencék), víznyelő vagy ponor (ahol a víz eltűnik a felszín alá), száraz völgy 

(állandó vízfolyás nélküli völgy). Felszín alatti karsztjelenségek, például a barlangok. 

2.2. Felszín alatti vízövezetek és vízformák 

A telítetlen, háromfázisú zóna: a földkéreg felső, a földfelszínhez közvetlenül csatlakozó része, ahol a pórusok 

részben vízzel, részben pedig levegővel kitöltöttek. 



 Hidrogeológia és geotermia  

 19  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

2.2.2.1. ábra Forrás: Fetter 1994 nyomán 

A talajvíztükör az a kitüntetett felület, ahol a pórusnyomás egyenlő az atmoszferikus nyomással. A pórusok a 

talajvíztükör felett is telítetté válhatnak a kapilláris vízemelésnek köszönhetően. A kapilláris zóna energetikailag 

mégis különbözik a telített zónától. Itt ugyanis a tényleges pórusnyomás kisebb az atmoszférikus nyomásnál, 

negatív pórusnyomás, azaz szívás lép fel a kapilláris erőknek köszönhetően. A talajnedvességi öv a telítetlen 

zóna felső része, a kapilláris zóna feletti öv. A folyadéknyomás vagy pórusnyomás a telített zóna felől a 

földfelszín irányába folyamatosan csökken. 

 

2.2.2.2. ábra Forrás: Price 1985 nyomán 

A kapilláris öv alatt található a talajvíztükör, amelynek a szintjében az atmoszferikus nyomás megegyezik a 

pórusnyomással. A hidrogeológusok a talajvíztükör szintjében fellépő nyomást nullának tekintik. A talajvíztükör 

feletti zónát telítetlen vagy vadózus zónának nevezzük, alatta található a telített vagy freatikus zóna. 

A telített, kétfázisú vagy freatikus zónában csak kőzet és folyadék van jelen. Azt mondhatjuk, hogy a freatikus 

zóna addig a mélységig tart, ameddig a szilárd kőzetváz megtalálható. Alatta a kőzetfolyás zónája helyezkedik 

el. 

Ezekben a zónákban különböző nevekkel megjelölt vizek találhatók. A talajnedvességi övben nyilvánvalóan a 

talajnedvesség, a kapilláris övben a kapilláris víz, a telítetlen zónában a vadózus víz. Kristályvízről akkor 

beszélünk, amikor a víz hidroxidok vagy hidroszilikátok formájában tartósan megkötve az ásványszemcsék 

kristályrácsában helyezkedik el, és ezáltal meghatározza az adott ásvány fizikai-kémiai tulajdonságait. 
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A pórusokban található víz egy részét a molekuláris erők a pórusok falához kötik erősen, ill. gyengén kötött 

vízburok vagy másképpen kifejezve, higroszkópos víz formájában. A kapilláris erő a hajszálméretű pórusokban 

felemelkedésre kényszeríti a vizet. A higroszkóposan kötött vízen és a kapilláris erők révén visszatartott kötött 

vízen fölül, a kőzetekbe került víz az egyéb aktív erők, leginkább a gravitáció hatására tovább mozog. 

A kőzetekben tektonikus, ill. kémiai hatásra keletkező 1–2 mm-nél szélesebb repedésekben a molekuláris erő és 

a kapilláris erő egyaránt jelentéktelenné válik. A hasadékos kőzetek repedéseiben uralkodóan a gravitáció 

indukálja a vízmozgást. Fokozottan igaz ez a barlang és üregrendszerek vizére. Itt már a tehetetlenségi erők is 

komoly szerephez jutnak a felszíni vízmozgáshoz hasonlóan. 

2.3. Porozitás és gravitációs leürülés 

Azokon a területeken, ahol a kőzetek folytonossági hiányai teljes egészében telítettek vízzel, a kőzetekben tárolt 

víz térfogata megegyezik a pórustérfogattal. Ezért az átlagos specifikus víztérfogat numerikusan egyenlő a kőzet 

átlagos porozitásával. A kőzet porozitása, n úgy definiálható, mint a pórusüregek térfogatának és a minta teljes 

térfogatának a hányadosa. Numerikusan a porozitás egyenlete a következő: 

 

ahol: Vv a pórustér térfogata és Vt a minta teljes térfogata. 

A porozitási értékek szélsőértékei: kevesebb, mint 1% bizonyos palákban, sókőzetekben és kristályos 

kőzetekben; nagyobb, mint 70% bizonyos agyagásvány alapú kőzetekben. 
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2.2.3.1. ábra Forrás: Freeze és Cherry 1979 

Normálisan a porozitási értékek 1–30% közöttiek. A törmelékes üledékek közül a jól osztályozott és jól 

kerekített szemcsékből felépülő kőzetek nagyobb porozitásúak. Kivételt jelentenek az agyagos kőzetek, mert 

ezek porozitása a kavicsok, homokokénál is nagyobb lehet. 

Genetikailag elkülöníthetünk a kőzet keletkezésével egy időben képződött úgynevezett elsődleges és a kőzetté 

válást követő másodlagos porozitást. Ez utóbbi létrejöhet tektonikus hatásra (pl. gránit) vagy az oldódás (pl. 

mészkő) és cementáció folyamatainak köszönhetően. 

Amennyiben természetes vagy mesterséges hatásra csökken a talajvízszint, akkor a kapilláris zóna szintje is 

lesüllyed. Ugyanakkor a korábbi kapilláris zónából a víz nem fog teljes mértékben eltávozni. Ugyanis a felületi 

feszültség és a molekuláris erők révén vékony vízfilm marad vissza a kőzetszemcsék körül. 

A telített kőzetből a gravitáció hatására leürülő víztérfogat és a teljes kőzettérfogat aránya százalékban megadva 

megmutatja a kőzetből eltávolítható vízmennyiséget. Ez a fajlagos hozam. Jele S y [%] 
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ahol: 

Sy – fajlagos hozam % 

Vw – leürülő víztérfogat 

Vb – teljes telített kőzettérfogat 

A kőzet által a gravitáció ellenében visszatartott víz térfogatának aránya a teljes kőzettérfogathoz viszonyítva 

megadja a fajlagos visszatartást. Jele: Sr [%]. 

Tehát az a vízmennyiség, amely nem tud a gravitáció ellenében leürülni a pórusokból, megfeleltethető a fajlagos 

visszatartásnak. A föntiekből következik, hogy a fajlagos hozam és a fajlagos visszatartás összege a porozitással 

egyenlő. A fajlagos hozam mutatja meg, hogy mennyi víz tud közlekedni a pórusokban. Ezért is nevezzük 

effektív porozitásnak, neff. 

2.4. Vízvezetők, vízrekesztők és vízzárók 

A kőzetváz vízvezető képességen alapuló osztályozásából hidrosztratigráfiai vagy vízrétegtani kategóriákat 

tudunk levezetni: a vízvezető, a vízlassító vagy vízrekesztő és a vízzáró. Jellemzik egy adott réteg, földtani 

képződmény relatív hidraulikai funkcióját. A fogalmaknak létezik egy hidrogeológiai és egy gazdaságossági 

értelmezése. 

A vízvezető az aqua (víz) és a ferro, ferre (vinni) latin szavakból ered: vizet tároló és vizet továbbító 

képződményeket jelent (pl. kavics, homok, dolomit, mészkő). Ezek a képződmények gazdaságilag lényeges 

mennyiségben tudnak vizet szolgáltatni. Egészen más ez a funkció például Budapest és egy tanya vízellátása 

viszonylatában. Ez utal a fogalom relativitására. 

A vízlassító vagy vízrekesztő – tardo, tardere (lassít) – rétegek (pl. homokos agyag, kőzetliszt): víztárolásra és 

vízvezetésre képesek, de nagyságrendekkel kisebb mértékben, mint a vízvezetők. Belőlük gazdaságos 

mennyiségben nem termelhető ki víz. 

A vízzáró cludo, cludere (zárni) latin fogalom csak elméletileg létezik a modern hidrogeológiai felfogás szerint. 

Abszolút impermeabilitást kizárólag hidraulikai problémák határfeltételeként értelmezhetünk és alkalmazhatunk 

matematikai megoldásaink során. Ugyanakkor a valóságban nem létezik abszolút vízzáró képződmény, 

bizonyos térbeli és időbeli léptékben minden kőzet áteresztő. 

A medencehidraulikai közelítés szerint megkülönböztetünk uralkodóan porózus képződményekből felépülő 

üledékes medencéket. Ezekben a vízvezető és vízlassító rétegek szendvicsszerűen vagy egymással 

összefogazódva fordulnak elő, és magukon viselik az egykori üledékképződési környezet sajátosságait. 

A hegyvidéki területeket többnyire repedezett, hasadékos vízvezetők építik fel, amelyek utólagos oldás révén 

lehetnek karsztosodottak (dolomit, mészkő). Kevéssé jó víztárolók és vízvezetők a magmás és metamorf 

kőzetek, amelyek alapvetően hasadékosak, vízvezető járataik kevéssé fejlettek. 

2.5. Vízadók térbeli helyzete 

Fedetlen víztartóról akkor beszélünk, ha a víztartó rétegben előforduló víz felszínére atmoszferikus nyomás hat. 

A víztartóban kialakuló talajvíztükör nyílt, a víztartó felső szintje alatt található. Bizonyos esetekben vízfogó 

réteg (pl. agyag) fordul elő a talajvíztükör szintje fölött. Ez a réteg visszatarthatja a beszivárgó vizet, és fölötte 

telített vízlencse alakul ki. Ez a vízlencse általában korlátozott térbeli kiterjedésű, és a telítetlen zónán belül 

okoz átmeneti víztelítettséget, függő víztartót képez. 
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2.2.5.1. ábra Forrás: Price 1985 nyomán 

A függő vízlencse és a hegyoldal kontaktusán időszakos források is fakadhatnak. 

Két vízfogó réteg közötti víztartó az ún. fedett víztartó. 
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2.2.5.2. ábra 

Amennyiben a víztartó kúttal történő megnyitása esetén az ún. nyugalmi vízszint a víztartó fölső szintje alatt 

helyezkedik el, akkor nyílt tükrű, fedett víztartóról beszélünk. Ha a nyugalmi vízszint a víztartó fölső szintje fölé 

emelkedik, akkor fedett, leszorított tükrű víztartóval van dolgunk. Ezekben a víztartókban a vízszint helyett 

potenciometrikus szintről beszélünk. A túlfolyó vizű kutakat másként szabadkifolyású vagy artézi kútnak is 

nevezzük. Magyarországon a Magyar Állami Földtani Intézet Csongrád-1-es megfigyelőkútja, 1200 m-es 

mélységből 16 m-rel a felszín fölé emelkedő nyugalmi vízszintet eredményez, tehát artézi kút. 
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2.2.5.3. ábra Forrás: Mádlné Szőnyi Judit 

3. A felszín alatti vizek dinamikája 

3.1. A folyadékpotenciál értelmezése és jelentősége a felszín 
alatti vizekre vonatkozóan 

A felszín alatti vízáramlás a telített zónában zajlik. Itt a vizek különféle mozgató erőknek köszönhetően 

folyamatos mozgásban vannak. E mozgás lassú, a pórusokon keresztüli szivárgás formájában zajlik. Bármely 

felszín alatti vízáramlási rendszert természetes határokkal (felszíni vízválasztók, legmélyebb helyzetű 

megcsapoló folyóvölgy, a medencét alulról határoló kvázi impermeábilis réteggel) tudunk definiálni. A 

medencében zajló vízáramlás térbeli jellegét, azaz az áramlási mintázatot a felszín alatti vízáramlási tér bármely 

pontjában a vízáramlás iránya és intenzitása jellemzi. 

A felszín alatti áramtérben a vízáramlási irányokat és intenzitásokat alapvetően a folyadékpotenciál-eloszlás 

határozza meg. A folyadékpotenciál nem más, mint az egységnyi tömegű folyadék összes mechanikai 

energiájának mennyisége. A felszín alatti vízmozgást a vízrészecskék mechanikai energiájában megmutatkozó 

különbségek indukálják. A folyadékáramlás mindig a nagyobb potenciálú hely felől a kisebb felé irányul. 

A felszín alatti mechanikai energiaeloszlás mérésére szolgáló eszköz a terepi potenciométer, amely egy mindkét 

végén nyitott vékony cső. Lényegében a kutak is potenciométerek. 
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2.3.1.1. ábra Forrás: Rostron és Tóth 1992 nyomán 

A potenciométer alsó része a víztartó P pontjába mélyül, fölső része nyitott az atmoszféra irányában. A víz 

felemelkedik a csőben, az emelkedés magassága Ψ – a P ponthoz viszonyítva – ez a 

nyomásmagasság/nyomásemelkedés. Az összes mechanikai energia mennyisége a P mérési pontban h-val 

arányos. Azaz azzal a magassággal, ameddig a víz a csőben felemelkedik egy megválasztott viszonyítási síkhoz 

képest. A h magasság neve nyugalmi vízszint/folyadékoszlop-magasság. A víztartó bármely pontjában a h a 

nyomásemelkedésből (Ψ) és a P mérési pont helyzeti magasságából (z) tevődik össze. A z a helyzeti magasság, 

azaz a mérési pont helyzete egy viszonyítósíkhoz képest. Az összefüggés a folyadékoszlop-magasság, a 

nyomásemelkedés és a helyzeti magasság között: 

 

Általában a tengerszinthez – mint referenciaszinthez – viszonyítunk. A folyadékoszlop-magasság, a 

nyomásmagasság és a helyzeti magasság egyaránt hosszúság dimenziójú [L]. A hidrogeológusok – megegyezés 

szerinti szabvány – a kútfejen mért nyomásértékekkel dolgoznak. Minden nyomást a légköri nyomáshoz 

viszonyítva adnak meg. Ennek megfelelően a nyomás egy nyílt tükrű víztároló felszínén – a légköri nyomáshoz 

képest – zérónak tekinthető. A mért nyomásértékekkel dolgozva a nyomásmagasság, Ψ kifejezhető: 

 

ahol: p a folyadék mért nyomása a P pontban, ρ a fluidum sűrűsége, g a gravitációs állandó. A fönti két 

egyenletet kombinálva, megkapjuk a nyugalmi vízszint/folyadékoszlop-magasság általános kifejezését: 

 

A terepi potenciométerben/kútban mért nyugalmi vízszint tehát az egységnyi tömegű fluidum teljes mechanikai 

energiamennyiségét reprezentálja. A fluidum mechanikai energiája más formában is kifejezető. A legegyszerűbb 

lehetőség a Hubbert- 12: 

 

A folyadékoszlop-magasság/nyugalmi vízszint és a Hubbert-féle fluidumpotenciál a felszín alatti 

folyadékáramlás hajtóenergiájának kétféle kifejezését jelentik. A hidrogeológusok általában folyadékoszlop-

magasságokkal dolgoznak a folyadékáramlás leírásánál. A nyugalmi vízszintekkel szemléletesen látható a 

fluidum mechanikai energiája, továbbá ez a paraméter könnyen mérhető a kutak segítségével. A kutakban mért 

                                                           
12Hubbert, M. King (1940): Theory of groundwater motion. Journal of Geology 48., pp. 785-944. 
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nyugalmi vízszintértékek segítségével a vízáramlási irányok függőleges és horizontális összetevői egyaránt 

meghatározhatók. 

 

2.3.1.2. ábra Forrás: Freeze és Cherry 1979 

Nagyszámú kútban végzett folyadékoszlop-magasság/nyugalmi vízszint mérés adataiból előállítható az azonos 

nyugalmi vízszintű pontok helyzete. Három dimenzióban ezek a pontok kirajzolják az azonos energiájú, 

potenciálú felületeket, az ekvipotenciális felületeket. Két dimenzióban ezek ekvipotenciális vonalként 

jelentkeznek. Azonos ekvipotenciálon elhelyezkedő kutak nyugalmi vízszintje megegyezik különböző 

kútmélység esetén is. A folyadékoszlop-magasságok mintázata ismeretében az ekvipotenciális felületekre, 

vonalakra merőlegesen – azaz a maximális potenciálesési irányokban – kijelölhetők az áramvonalak, azaz a 

vízrészecskék mozgási irányai. 
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2.3.1.3. ábra Forrás: Fetter 1997 nyomán módosítva 

3.2. A Darcy-törvény 

Ahhoz, hogy a folyadékoszlop-magasságok ismeretében az áramlás irányának meghatározása mellett 

kiszámoljuk az áramlás intenzitását, a Darcy-törvényt kell használnunk. A porózus közegen keresztüli felszín 

alatti vízáramlás kvantitatív tudományának eredete egy kísérletsorozatra nyúlik vissza, amelyet Henry Darcy 

francia mérnök végzett el az 1850-es évek elején. Az 1856-ban publikált kísérletek eredményei ma Darcy-

törvény néven ismertek. Az összefüggés a vízáramlás intenzitását viszonyítja a folyadékra vonatkozó 

potenciálgradiensben tükröződő energiaeloszláshoz. A folyadékáramlás intenzitása és a folyadékpotenciál 

eloszlása a Darcy-törvényben egy arányossági tényezővel van összekapcsolva, amely a kőzet tulajdonságainak – 

amelyen keresztül a folyadék áramlik – és a fluidum tulajdonságainak – amelyik áramlik – függvénye. 

 

2.3.2.1. ábra 

Tekintsünk egy L [L] hosszúságú, A keresztmetszetű [L2], permeábilis közeget telített állapotban tartalmazó 

hengert. A víz konstans hozammal Q [L3/T] áramlik a közegen keresztül. A folyadékoszlop-magasságokat a 

mérési pontokban az ábra mutatja, a mérési pontok távolsága Δl. 

Darcy megállapította, hogy a permeábilis közegen keresztüli fluidumáramlás intenzitása, q a fluidum 

hidraulikus gradiensével arányos. A hidraulikus gradiens: a két mérési pont közötti nyugalmi vízszintek 

különbsége, Δh, osztva a mérési pontok távolságával, Δl. 

 

Az arányossági tényező, a hidraulikus vezetőképesség/szivárgási tényező: 

 

3.3. A hidraulikus vezetőképesség és a permeabilitás 

A hidraulikus vezetőképesség, K a kísérleti tapasztalatok alapján a kőzet és a fluidum tulajdonságainak a 

függvénye: 
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ahol: k a közeg ún. belső, fluidum nélküli vezetőképessége vagy permeabilitása [L2], ρ a fluidum sűrűsége 

[M/L3 ciós állandó [L/T2]. 

A minta permeabilitása k, kizárólag a kőzet tulajdonságait jellemzi, amely tovább kifejtve: 

 

ahol: d az átlagos szemcseátmérő [L], c dimenzió nélküli koefficiens, amely az áramlási közeg 

osztályozottságára, kötöttségére és szemcseméretének változékonyságára utal. 

A hidraulikus vezetőképességet gyakran összetévesztik a kőzet belső permeabilitásával: fontos a folyadék és a 

kőzettulajdonságok elválasztása. A hidraulikus vezetőképesség értékei 12–13 nagyságrendű skálán mozognak. 

 

2.3.3.1. ábra 

Értékeik nagyságrendi ismerete fontos. A jó vízvezetők K tényezője 1–10-4 m/s (kavics, kavicsos homok, 

homok), a gyenge vízvezetők, vízfogóké 10-5–10-9 m/s (finom homok, iszap, lösz), az agyagok igen jó 

vízrekesztők, ezek vezetőképessége 10-9 m/s alatti. 

A hidraulikus vezetőképesség a tér különböző helyein más és más lehet, ez esetben heterogén közegről 

beszélünk. Ilyenek például a folyóvízi rétegek, melyben a finomabb és durvább szemcséjű üledékek 

összefogazódnak. Ezekre: K(x,y,z)≠const. Amennyiben a hidraulikus vezetőképesség a tér különféle pontjaiban 

azonos, a közeg homogén: K(x,y,z)=const. Az eolikus homokrétegek ilyen homogén közegnek tekinthetők. 

Hasonlóképpen értelmezhetjük a hidraulikus vezetőképesség irányfüggőségét. Ennek értelmében izotróp eolikus 

homok Kx=Ky=Kz és anizotróp folyóvízi üledék Kx≠Ky≠Kz közegről beszélhetünk. A természetes földtani 

képződmények általában egyidejűleg heterogének és anizotrópok. 

3.4. Áramlási intenzitás és vonalmenti sebesség 

A Darcy-törvény sokféle formában felírható, ezek közül az egyik legegyszerűbb: 
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A negatív előjel-konvenció is arra utal, hogy az áramlás vagy a szivárgás mindig a csökkenő hidraulikus 

emelkedési magasság irányában, azaz a nagyobb folyadékpotenciálú hely felől a kisebb folyadékpotenciálú hely 

felé megy végbe. Egy másik alak, melyben az áramlási keresztmetszet is szerepel: 

 

A kísérleti henger végén kiáramló hozam Q nagysága [L3/T] a hidraulikus gradiensből, az áramlási 

keresztmetszetből és a közeg hidraulikus vezetőképességéből számítható. 

A K tényező hely- és irányfüggősége a fluxust, q is hely- és irányfüggővé teszi. Azaz a Darcy-törvény felírható 

anizotróp és izotróp közegre is. Ez a Darcy-törvény tenzor alakja. A fluxus vagy áramlási intenzitás, q a 

hozamból és az áramlási keresztmetszetből is levezethető. Definíció szerint egységnyi keresztmetszeten 

átáramló hozam: 

 

ahol: q az áramlási intenzitás [L/T]. Az áramlási intenzitás sebesség dimenziójú. Valójában mégsem lineáris 

sebesség, hanem makroszkópos átlagos fluidumsebesség. 

Annak érdekében, hogy kiszámolhassuk a vízrészecskék előre haladási ütemét, azaz a lineáris felszín alatti víz 

sebességet, v-t, el kell osztanunk az áramlási intenzitást azzal a területtel, amely a közegen belül az áramlás 

számára rendelkezésére áll. 

 

2.3.4.1. ábra Forrás: Freeze és Cherry 1979 nyomán 

Ezt a területet a közeg porozitása, n határozza meg, így: 

 

Fontos megérteni a különbséget a hozam, Q az áramlási intenzitás vagy fluxus, q és a felszín alatti víz 

sebessége, v között. 

A Darcy-törvény gyakorlati jelentősége abban rejlik, hogy valós hidrogeológiai szituációkban felhasználható az 

áramlás leírására és előrejelzésére. Például, ha egy víztartóra jellemezni tudjuk a mechanikai energiaeloszlást – 

a víztartót harántoló kutakban észlelt nyugalmi vízszintek segítségével –, akkor a folyadékáramlás intenzitása és 

a víztartóbeli hozam előre jelezhető, megfelelő kőzet- és fluidumtulajdonságokat feltételezve. 

A szennyezők felszín alatti szállítódásának számításakor is ezeket az összefüggéseket kell használjuk. Az 

egységnyi keresztmetszeten átáramló szennyező hozam megállapításakor a fluxussal számolunk. A szennyező 

front előrehaladási ütemének becslésekor a lineáris sebességgel dolgozunk. 

3.5. Az áramlási egyenletek 
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A felszín alatti vízáramlás időfüggés vizsgálata érdekében be kell vezetni a stacioner és a tranziens áramlási 

állapot fogalmakat. A stacioner vagy permanens kifejezés (steady-state) olyan állapotot tükröz, melyben a 

potenciálmező időben állandó, azaz h=h(t)=const. Más megfogalmazásban az áramlási tér tetszőlegesen 

kiválasztott pontjában az áramlási intenzitás (iránya, nagysága) időben nem változik. A legtöbb esetben a felszín 

alatti vizeket első közelítésben stacioner állapotúnak tekinthetjük, amennyiben nem történik számottevő 

víztermelés, és a kutakban mérhető nyugalmi vízszintekben nem észlelhetők trendszerű változások. 

Ezzel szemben az összes víztermelési probléma, a szennyezőtranszport időbeli folyamata tranziens vagy más 

szóval nem permanens megközelítéssel kezelhető, amely számol a potenciálmező és ezzel együtt a fluxusok 

időbeli megváltozásával. 

A folyadékpotenciál-eloszlást terepi adatok és nyugalmi vízszint mérések alapján vizsgálhatjuk. A 

folyadékpotenciál-eloszlás ismeretében keresztszelvényeken és potenciometrikus térképeken megjeleníthetjük 

az ekvipotenciálokat és az áramvonalakat. A kőzetek hidraulikus vezetőképessége ismeretében az áramvonalak 

mellé áramlási intenzitás is rendelhető. 

A tranziens állapot – egy felszín alatti árammező vonatkozásában – nem rekonstruálható csupán csak a mérési 

adatok alapján, hiszen viszonylag kevés olyan kút van, melyben rendszeresen észlelik a nyugalmi vízszinteket. 

Ezek az úgynevezett észlelő- vagy megfigyelőkutak. A tranziens, azaz időben változó vízáramlások matematikai 

megközelítéssel vizsgálhatók. 

A felszín alatti vízáramlás fizikai folyamata matematikailag az áramlási egyenletekkel írható le. 

 

2.3.5.1. ábra 

Az áramlási egyenletek a Darcy-törvény és a folytonossági egyenletek kombinációi. Az áramlási egyenleteket 

az áramtér elemi cellájára írhatjuk föl. Stacioner állapot esetén a tömegmegmaradás törvénye értelmében az 
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elemi cellába befolyó és onnan kifolyó tömegáramnak egyenlőnek kell lennie, azaz, a tömegáram egységnyi 

tengelyhosszra eső megváltozásainak ki kell oltaniuk egymást: 

 

 

A Darcy-törvény egydimenziós alakjában kimondja, hogy: 

 

A folytonossági egyenletet a Darcy-törvény anizotróp alakjával kombinálva, megkapjuk anizotróp esetre az 

áramlási egyenletet. Homogén és izotróp körülmények között ez az egyenlet egyszerűsödik, kiesik belőle a K 

tényező és a felszín alatti vízáramlás alapegyenletéhez, az ún. Laplace-egyenlethez jutunk: 

 

Ez az egyenlet konzervatív erőtérben – ahol nincsenek források, így vízbetáplálás és nyelők, mint például kutak 

– homogén és izotróp közegre a stacioner felszín alatti vízáramlás leírását szolgálja. Folyadékpotenciál alakban 

is felírható. Egyike a legismertebb parciális differenciálegyenleteknek. Az egyenlet megoldása a h(x,y,z), azaz a 

hidraulikus emelkedési magasság a háromdimenziós áramtér bármely P pontjára vonatkozóan. A megoldás az 

analitikus megoldás mellett praktikusan numerikus úton végezhető el hidraulikai szoftverek segítségével. Ezek 

és a csatlakozó szoftverek képesek az ekvipotenciálok és az áramvonalak egyidejű megjelenítésére. 

Tranziens áramlás esetén az elemi cellába jutó és az onnan eltávozó tömegáram nem egyenlő a jelenlévő 

források és/vagy nyelők hatására, azaz: 

 

Tranziens állapotban a tömegáram megváltozása a vízzel telített elemi cella rugalmas viselkedésétől és a 

hidraulikus vezetőképességtől függ, így homogén izotróp közeg esetén az áramlási egyenlet: 

 

ahol: S0/K=1/D, D a hidraulikus diffuzivitás, amely a pórusnyomás-változás felszín alatti terjedését jellemző 

mutató. Az egyenlet pedig a tranziens áramlási egyenlet, vagy más szóval diffúziós egyenlet. Megoldása – a 

Laplace-egyenlethez hasonlóan – analitikus és numerikus úton egyaránt lehetséges. Segítségével az áramlási tér 

bármely pontjában kiszámolható a hidraulikus emelkedési magasság az idő függvényében: h(x,y,z,t). 

Megoldásához szükséges a közeg tározási (S0) és vezetőképességi (K) tulajdonságainak ismerete. 

4. Felszín alatti vízáramlások és víztermelés 

4.1. Felszíni és felszín alatti vízgyűjtők 

Korábban beszéltünk a vízkörforgalomról, arról hogy a víz a felszín alatt hogyan tározódik, milyen 

törvényszerűségek szerint mozog. Most tekintsük át azt, hogy a felszín alatti víz hogyan lép be a vízadó 

rétegekbe, majd hogyan hagyja el a felszín alatti környezetet, mi határozza meg, hogy mennyi víz termelhető ki 

mesterséges úton kutakkal a különféle víztartókból. 

A vízgyűjtő vízválasztókkal lehatárolt térrész, ahonnan a csapadékból származó víz egy befogadóba: folyóba, 

patakba, tengerbe jut. Azt a területet, ahonnan az összes víz egy folyóba jut, azt nevezzük a folyó vízgyűjtő 

területének. A világ legnagyobb vízgyűjtő területe az Amazonas folyóé, melynek területe 6 144 727 km2, Dél-

Amerika területének egyharmada. 

http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Vízgyűjtő_területek_listája&action=edit&redlink=1
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amazonas
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dél-Amerika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Dél-Amerika
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Az egymással szomszédos vízgyűjtő területeket kiemelkedések, vízválasztók választják el egymástól. Ha a 

domborzat lefutását a felszín alatti víztükör követi, akkor a felszíni és a felszín alatti vízgyűjtő terület egybe 

esik. Ez a helyzet jellemzően ott fordul elő, ahol a kőzetek homogének és izotrópok. 

Az impermeabilis térszíneken a vízgyűjtő területre elsősorban felszíni lefolyás a jellemző, azonban ahol 

permeabilis rétegek is kibukkannak a felszínre, ott már nemcsak felszíni, de felszín alatti lefolyás is zajlik. 

Utóbbi esetben szerencsés a felszíni és a felszín alatti vízgyűjtő területet elkülöníteni. 

 

2.4.1.1. ábra Forrás: Borsy 1992 

A víz a felszín alá uralkodóan csapadékból lép be, és természetes úton, számos módon felszínre juthat, azaz 

megcsapolódhat. A felszín alatti víz természetes körülmények között források, szivárgások formájában, 

folyórendszerekben, tengerpartok közelében pedig közvetlenül a tengerekben, óceánokban csapolódik meg. 

A felszín alatti vízáramláshoz szükséges energia különféle forrásokból származhat, beleértve a közvetlenül a 

pórusvízre ható gravitációt, az üledékes kompakciót, a tektonikai kompressziót, a termális konvekciót és az 

ozmózist. Ezek közül különösen érdekes a gravitációs vezérlésű regionális vízáramlás. Először is azért, mert a 

térfelszín magasságkülönbségei, áttételesen a talajvízszint különbségei generálják. Eloszlása becsülhető a 

víztükör lefutásának ismeretében, beleértve a múltbéli, jelenlegi és jövőbeli áramlási mintázatokat. 

Másodsorban szimultán módon aktív az üledékes medencékben mindenféle térbeli dimenzióban. A kis helyi 

medencékhez kapcsolódó áramlás szuperponálódik a regionális szintkülönbségek által gerjesztett áramlásokra. 

Harmadsorban a medencékhez kapcsolódó különféle méretű áramlási rendszerek különféle időtartamban 

működnek. Ez lehet néhány év vagy kevesebb a rövid, sekély és intenzív rendszereknél; míg többszázezer vagy 

millió év a nagymedencék hosszú, mély és lassú áramlásainál. 

A kőzetvázon átáramló felszín alatti víz ásványi anyagokat old, szállít és lerak. Hőt szállít és megváltoztatja a 

pórusnyomást. Amennyiben a felszín alatti áramlási pályák elegendően hosszú időn keresztül fennállnak, ezen 

folyamatok szisztematikus módon megváltoztatják a felszíni, felszín alatti környezet fizikai, hidrológiai és 
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kémiai jellemzőit. Lényegében a természetes felszíni és felszín alatti környezeti viszonyok a regionális felszín 

alatti vízáramlás következtében hidrogeológiai differenciálódáson mennek keresztül. 

4.2. Hidraulikus folytonosság 

A medenceméretekben működő áramlási rendszerek létének egyik alapfeltétele a hidraulikus folytonosság, azaz 

– hétköznapi nyelven megfogalmazva – a medencében található rétegeken keresztül megvalósuló hidraulikai 

kommunikáció. Más szóval az abszolút vízzáró rétegek létezésének elvetése, és a gyengébben vízvezető rétegek 

vízzáróból, vízáramlást lassító, vízfogó képződménnyé való átértékelése. 

Egy áramlási rendszer akkor tekinthető egy adott időskálán hidraulikusan folytonosnak (Tóth 1995)13, 

amennyiben bármely pontjában létrehozott hidraulikus emelkedési magasság (pórusnyomás) változás, 

hidraulikus emelkedési magasság (pórusnyomás) változást idéz elő a rendszer bármely más pontjában. Definíció 

szerint a hidraulikus folytonosság mérőszáma (C) az indukált pórusnyomás/hidraulikus emelkedési magasság 

változásának aránya az indukáló pórusnyomás/hidraulikus emelkedési magasság változásához a kőzetváz adott 

pontjában, adott időpillanatban. 

 

vagy 

 

Egy eredőpontból kiinduló nyomásváltozás előbb vagy utóbb elér a kőzetváz egyéb pontjaiba. Ha nem ér el, 

akkor ott már nem áll fenn a folytonosság. Azaz, ez a változás a kőzetek pórusain keresztül lejátszódó 

pórusnyomás terjedése révén jön létre – egy adott időintervallumon belül – amely időintervallum mérhető az 

adott időskálán. Az előbbi példánál maradva, ha a pórusnyomás-változás nem ér el a kőzetváz bizonyos 

pontjaiba, ez nemcsak permeabilitás hatások miatt, hanem távolság és vizsgálati idő korlátok miatt is 

előfordulhat. Ezért nevezik a hidraulikus folytonosság elvét a hidrogeológia „relativitás elméletének”. Mindezek 

gyakorlati következménye, hogy a vízföldtani és környezettani vonatkozású, de a felszín alatti vízzel összefüggő 

problémák csak a probléma szempontjából megfelelő tér- és időléptékben kezelhetők. A hidraulikus 

folytonosságot elfedő tényezők tehát: túl nagy távolságok; túl rövid megfigyelési idő; túl erős kontraszt a vizek 

kémiai összetételében, hőmérsékletében, izotóp-összetételében. 

A természetes kőzetváz hidraulikusan folytonos természete az alábbi – egymástól független – módokon 

igazolható. Ezek: a kőzet permeabilitások mért értékei; az effektív folyadék molekulaátmérőinek 

összehasonlítása a kőzetpórus-méretekkel; a pórusnyomás mélységgel történő növekedésének megfigyelt 

mértéke; a pórusnyomás perturbációk terjedésének számított és megfigyelt mértéke. 

Nézzük meg ezeket az evidenciákat egy-egy példa tükrében. A Skandináv-pajzs gneisz fekükőzetében mért 

hidraulikus vezetőképesség-értékekkel kapcsolatban megállapítható, hogy nincs olyan mélység, ahol megszűnik 

a gneisz kőzet vízvezető képessége. Legkisebb mért permeabilitás értékek 7-9*10-11 m/s. Nagy aktivitású 

radioaktív hulladéklerakó kijelölése céljából egyetlen megbízhatóan vízzáró képződményt sem találtak. 

Olaszországban 6 km mélységig végeztek agyagmárgában permeabilitás méréseket, 4 km-ig csökkenő 

tendenciát észleltek, majd ismét növekedést tapasztaltak. Feltételezhető, hogy ebben a mélységben a kőzetek 

rideggé válnak és összetöredeznek, ami a permeabilitás növekedését idéz elő. 

Agyagpalák különböző mélységekben fellelhető, legkisebb pórusátmérőjét összehasonlítva a vízmolekula és a 

szénhidrogén-molekulák átmérőjével (Tissot és Welte 1978)14 megállapítható, hogy a 4,5 km mélységben 

előforduló legkisebb pórustorok-átmérőnek (1 nm) a vízmolekula mérete (hatékony átmérője 0,32 nm) kb. 

egyharmada, tehát elvben a vízmolekula ezen keresztül is tud közlekedni. 

                                                           
13Tóth József (1995): A nagy kiterjedésű üledékes medencék felszín alatti vizeinek hidraulikai folytonossága. Hidrológiai Közlöny. 75, 3, 

153-160. 
14Tissot és Welte (1978): 
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Azaz a pórus falán egy kötött vízmolekula-réteggel is számolva, elvben lehetséges a vízmozgás rajta keresztül. 

A kőzetek természetes szűrőként is hatnak. Megjegyzendő, hogy bizonyos pórusokon a szénhidrogén-molekulák 

fennakadnak, a vízmolekulák áthatolhatnak. 

 

2.4.2.1. ábra 

Szintén bizonyítékul szolgál a felszín alatti hidraulikus kommunikációra, hogy a pórusnyomások a mélységgel a 

hidrosztatikus nyomásnövekedést megközelítő mértékben változnak. Nem ezt tapasztalnánk, ha a pórusok 

közötti nyomás nem egyenlítődne ki. 

Kúthidraulikai bizonyítékok is felhasználhatók a hidraulikus folytonosság jelenségének igazolására. Nézzünk 

erre egy gyakorlati példát. Egy potenciális rezervoárt gáztartályként kívántak felhasználni. A fedőkőzet záró 

szerepének ellenőrzésére Witherspoon és Neumann (1967)15 szivattyúpróbás kísérletet hajtottak végre. A 4 m 

vastag és 10-12 m/s hidraulikus vezetőképességű zárókőzet fölött egy kúttal szivattyúzni kezdték a vizet, 

miközben a rezervoárba mélyített észlelőkútban folyamatosan regisztrálták a vízszintet. A cél annak ellenőrzése 

                                                           
15Witherspoon, P. A., and S. P. Neuman, Evaluating a slightly permeable caprock in aquifer gas storage. Trans. Amer. Inst. Mining Eng. 
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volt, hogy a szivattyúzás hatására a fedőrétegben bekövetkező potenciál vagy hidraulikus emelkedési 

magasságcsökkenés átterjedhet-e a zárókőzeten keresztül a rezervoárba. Körülbelül 40 napos késéssel a hatás 

jelentkezett, és megindult a potenciálcsökkenés a rezervoárban. Azaz, az eredetileg impermeábilisnak értékelt 

zárókőzet 40 nap után áteresztővé vált. Ez a példa egyúttal rávilágít a hidraulikus folytonosság relativitására. 40 

napnál rövidebb idő alatt – az adott hozamú szivattyúzás mellett – az észlelőkút távolságáig a fedőréteg 

impermeábilisnak tekinthető, hosszabb időintervallumra már nem. 

 

2.4.2.2. ábra Forrás: Witherspoon és Neumann 1967 

A hidraulikus folytonosság legfontosabb természeti következményei: kiterjedt felszín alatti vízáramlási 

rendszerek létezése; az anyag és a hő felszín alatti szisztematikus eloszlása és a különböző medencerészek 

hidraulikus összefüggése. 

4.3. Az egységmedence áramképe 

A felszín alatti vízáramlási rendszerek létezését a hidraulikus folytonosság egyik meghatározó természeti 

következményeként értékeltük. Azért, hogy megérthessük az egyébként igen összetett regionális felszín alatti 

vízáramlások tulajdonságait, jellemzőit és hatásait, az ún. egységmedence-koncepcióból kell kiindulnunk. 
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2.4.3.1. ábra Forrás: Tóth 1962 nyomán 

Az egységnyi felszín alatti vízmedence úgy definiálható, mint a földkéreg geometriailag lehatárolt 

háromdimenziós blokkja, amely az alábbi tulajdonságokkal jellemezhető: 

1. A kőzetváz hidraulikus vezetőképessége homogén. 

2. A felszínét vizsgálva tengelyesen szimmetrikus topográfiai mélyedés. 

3. Vízszintje lineárisan emelkedik a völgyfenéktől a vízválasztóig. 

4. Alulról egy ténylegesen impermeábilis horizontális réteg zárja le. 

5. Oldalról függőleges síkok határolják a vízválasztók és a fővölgy alatt. Ezeken keresztül nincs áramlás, a 

geometriai okok miatt fennálló szimmetria következtében. 

A regionális felszín alatti vízáramlás alapképe az, amelyik az egységmedencében fejlődik ki a gravitáció, mint 

vízhajtóerő következtében. 
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2.4.3.2. ábra Forrás: Tóth 1962 nyomán 

Az egységmedence áramlási képe az ekvipotenciálok és az áramvonalak együttese. Az ekvipotenciál értékek – 

az ábrán matematikailag is megfogalmazott határfeltételek mellett – a Laplace-egyenlet alapján számíthatók. A 

fölső határfeltétel maga a víztükör, azaz a h=zwt. Másként fogalmazva, a víztükör szintjében a hidraulikus 

emelkedési magasság megegyezik a víztükör tengerszint feletti magasságával, azaz elevációjával. Az oldalsó és 

az alsó határok impermeábilis határok, amelyekre az ekvipotenciálok merőlegesek. 

Az egységmedencében alapvetően különböző felszín alatti vízrezsimeket különböztethetünk meg, ezek: az ún. 

utánpótlódási/beáramlási vagy recharge; átáramlási vagy transfer és kiáramlási/megcsapolódási vagy discharge 

vízrezsimek. Ezekben a régiókban a felszín alatti vízáramlás rendre leszálló, laterális, ill. felszálló (Tóth 1962)16. 

Felszíni vetületeik a különféle hidraulikai rezsimjellegű területek. 

A vízáramlási viszonyok tükröződnek a pórusnyomások mélységgel való változásában és eltérő képet mutatnak 

a három vízrezsimtípusra. Amennyiben nincs vízmozgás, a pórusnyomás a mélységgel a hidrosztatikus 

nyomásnövekedésnek megfelelő mértékben növekszik. Felírhatjuk, hogy: 

 

mivel 

 

de 

 

                                                           
16Tóth József (1962): A theory of groundwater motion in small drainage basins in Central Alberta, Canada. Journal of Geophysical Research 
67, no. 11: 4375–4387. 
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ezért 

 

Másként fogalmazva, a pórusnyomás – a hidrosztatikus állapot fennállása esetén – a mérési pont talajvíztükör 

alatti mélysége növekedésének megfelelően nő. Ez az ún. átáramlási zónában teljesül. Az utánpótlódási 

területen a d mélységének növekedésénél a tényleges nyomásnövekedés kisebb: 

 

A megcsapolódási területen a statikus nyomásnövekedésnél nagyobb mértékű a mélységgel történő 

nyomásnövekedés: 

 

Nézzük meg, hogy a föntebb vázolt pórusnyomás-változások hogyan tükröződnek a vízszintek, hidraulikus 

emelkedési magasságok mélységgel történő alakulásában, a különböző hidraulikai rezsimjellegű területeken. A 

középvonal területen a h értéke nem változik a mélységgel. Ez egyúttal nem jelent stagnáló viszonyokat, csak 

annyit, hogy a vízmozgásnak nincs függőleges irányú komponense. Az utánpótlódási területen a vízszintek a 

mélységgel fokozatosan csökkennek, a megcsapolódási területen pedig a mélységgel növekednek. 

A vízmozgást a vízszintkülönbségekben megmutatkozó energiakülönbségek generálják. Ezért a fluxusok is 

szisztematikus eltéréseket mutatnak a különféle rezsimjellegű területeken. Az utánpótlódási területen a 

vízmozgás leszálló, a fluxusvektor függőleges komponense lefelé mutató, előjele negatív (a z tengely fölfelé 

pozitív). Az átáramlási területen a fluxusvektor z irányú komponense nulla. Míg a megcsapolódási területen a 

vízmozgás felszálló, a fluxusvektor z irányú komponense pozitív. Ezeken a területeken a vízszintek a felszín 

fölé emelkedhetnek. Egyúttal bizonyítják, hogy homogén kőzet-összetételű medencében is kialakulhatnak artézi 

vízviszonyok, amelyek tehát nem a permeabilitás, hanem a sajátos potenciáleloszlás következményei. 

4.4. Valós vízgyűjtő medence áramképe 

A valós vízgyűjtő medencékben kialakuló áramkép – az alapmintázat, az elemi medence áramképének – 

hidrogeológiai környezeti hatások miatt módosult változataként fogható fel. A hidrogeológiai környezet három 

fő komponense (Tóth 1970)17: a topográfia, a földtan és a klíma. Ezek variációi – az elméletileg lehetséges 

áramkép – szinte végtelen számú módosulását eredményezhetik a valóságban. Nézzük meg először e környezeti 

tényezők hatását egyenként. 

Feltételezve, hogy a talajvízdomborzat első közelítésben követi a medencedomborzatot, a medence 

térfelszínének változékonysága különféle nagyságrendű áramlási rendszerek kifejlődését eredményezi. 

                                                           
17Tóth József (1970): 
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2.4.4.1. ábra Forrás: Tóth 1963 módosítva Engelen et al. 1996 nyomán 

Áramlási rendszernek nevezzük az áramvonalak azon készletét, melynek bármelyik pontjában két szomszédos 

áramvonal szomszédos marad a rendszer egészén keresztül (Tóth 1963)18. Alapvetően három áramlási rendszer 

típust különböztethetünk meg: a helyi, az intermedier és a regionális áramlási rendszereket (Tóth 1963). A 

különféle rendű áramlási rendszer típusok mindegyikénél elkülöníthetjük az előbbiekben vázolt háromféle 

hidraulikai rezsimet. 

A helyi rendszerek utánpótlódási és megcsapolódási területei egymáshoz kapcsolódnak, és helyi topográfiai 

magas- és mélypontokon találhatók. A regionális áramlási rendszerek utánpótlódási területe a medence fő 

vízválasztója, megcsapolódási területe a fővölgy közelében fekszik. Az intermedier áramlási rendszerek – 

ahogyan nevük is utal rá – köztes helyzetűek. A medence fő vízválasztója és fővölgye között fekvő magas- és 

mélypontokat kapcsolják össze. Utánpótlódási és megcsapolódási területeik között több helyi magas- és 

mélyzóna található, helyi rendszerekkel. 

Mivel az áramlási rendszer geometriája a víztükör domborzatával szoros összefüggésben van, ezért a térfelszín-

domborzat geológiai időskálán történő megváltozása az áramlási mintázat átalakulását váltja ki. Az 

alkalmazkodás idején az áramlás tranziens állapotban van. Ennek következtében a hidraulikus emelkedési 

magasságok, az áramlás intenzitása és iránya az árammező egy adott pontjában időről időre változhat (Tóth és 

Millar 1983)19. 

A medence mélysége az effektív impermeábilis határ mélységével jellemezhető. Kismélységű medencében 

cellás áramlási rendszerek alakulhatnak ki. A regionális áramlások kifejlődéséhez szükség van térre, azaz 

mélyebb medencére. A helyi és regionális lejtés aránya meghatározza a hajtóerők nagyságát és azt, hogy azok a 

lokális vagy inkább a regionális áramlások kialakulásának kedveznek. A medence geometriáján nem változtatva 

– a helyi domborzatingadozás megnövelése – a lokális rendszerek intenzívebbé válását eredményezi. 

Ha a helyi domborzatingadozást csökkentjük, de megnöveljük a regionális lejtés mértékét, fokozzuk a regionális 

hajtóerőt. Különféle rendű áramrendszerek alakulnak ki, miközben a regionális lejtéssel ellentétes helyi lejtők és 

hajtóerők szerepe elkorcsosul. 

Az összetett medencék áramképének sajátosságai: 

                                                           
18Tóth József (1963): A theoretical analysis of ground-water flow in small drainage basins. Journal of 

Geophysical Research 68, 4795–4812. 
19Tóth, J., and R. F. Millar (1983): Possible effects of erosional changes of the topographic relief on pore pressures at depth. Water Resour. 
Res., 19(6), 1585–1597. 
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1. Az egységmedencével szemben a valós medencékben a kiáramlások nem egy terület mentén 

összpontosulnak, hanem meghatározott – a beáramlási területekkel váltakozó – területeken történnek. 

2. A különböző rendű áramlási rendszerek találkozásánál szinguláris (pangó) pontok, zónák találhatók. 

Elméletileg ezek környékén elenyésző a vízáramlás, a gradiensek is elhanyagolhatóak. 

3. A különféle rendű áramlási rendszerek határán fizikai diszkontinuitások nincsenek. Ugyanakkor a 

vízkémiában jelentős különbségek mutatkoznak. 

4. A lokális rendszerek közül a medence regionális dőlésével megegyező irányban vizet szállító rendszerek 

kifejlettebbek, mint a lejtéssel ellentétes irányúak. 

5. A különféle rendű áramrendszerek különféle rezsimjellegű területei egymás fölé szuperponálódhatnak. 

Az egységmedence homogén kőzetösszetételéhez képest a valós medencékben összetett földtani felépítéssel kell 

számolni. A földtani képződmények és szerkezeti elemek áramképre gyakorolt hatását a rétegzettség, a 

lencsésség és a vetők szerepén keresztül érthetjük meg. 

A felszínközeli nagy áteresztőképességű réteg hatására a regionális áramlás intenzitása megnő, a kiáramlási 

terület összezsugorodik, a helyi rendszerek pedig elkorcsosulnak. A rossz vízvezető-képességű felszínközeli 

réteg következtében a be- és kiáramlási területek aránya a medencén belül kiegyenlítődik. 

Az utánpótlódási terület alatti jól vezető lencse – a geometriailag beáramlásinak vélt területen – kiáramlást 

eredményezhet. Ha ugyanez a lencse a kiáramlási terület alatt fordul elő, megnöveli a beáramlási terület 

nagyságát és csökkenti a kiáramlási területét. A környezetéhez képest jó vízvezető lencse a potenciálteret úgy 

 

 

2.4.4.2. ábra Forrás: Tóth 2009 nyomán 

Különleges a szerkezeti vonalak hatása az áramképre. 
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2.4.4.3. ábra Forrás: Tóth 2009 nyomán 

Léteznek záró és vezető vetők. Az előbbiek a medencét több részmedencére oszthatják önálló táp- és diffúz 

megcsapolódási területekkel. Az utóbbiak csak kismértékben torzítják az áramképet, a hatás empirikusan alig 

észlelhető. Ugyanakkor koncentrált megcsapolódást eredményezhetnek. 

A vízszintdomborzatra a klíma is hatást gyakorol. Következésképpen a klimatikus elemek – csapadék, 

hőmérséklet, szélsebesség, napsugárzás és egyebek – módosító hatást gyakorolnak a felszín alatti vízáramlás 

eloszlására és intenzitására. Ez a hatás elsődlegesen a sekély mélységű helyi rendszereknél számottevő. 

4.5. Vízkivétel nyílt és leszorított tükrű rendszerekből 
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Az áramlási irányok és intenzitások ismerete mellett fontos a víztartókból felszabadítható víz mennyisége is. 

A kőzetekben jelen lévő vízmennyiség nem jelent egyidejűleg mozdítható víztömeget is. A fajlagos hozam, Sy a 

telített kőzetből a gravitáció hatására leürülő víztérfogat és a teljes kőzettérfogat aránya, százalékban megadva. 

A visszamaradó úgynevezett kötött vizet a kőzet vagy talaj fajlagos visszatartása, Sr jellemzi. Ez nem más, mint 

a kőzet által a gravitáció ellenében visszatartott víz térfogatának aránya a teljes kőzettérfogathoz viszonyítva. 

Mivel a fajlagos hozam a kőzetből gravitációsan leürülő, a fajlagos visszatartás pedig a visszamaradó vizet 

reprezentálja, a kettő összege megfelel a porozitásnak: 

 

A fajlagos visszatartás növekszik a csökkenő szemcsemérettel, így az agyagok 50%-os porozitása mellett 48% is 

lehet. Ezért olyan kicsi az agyagos kőzeteken át mozgásra képes víztérfogat. 

A fedetlen, ill. a fedett, de nyílt tükrű víztartókból kitermelhető vízmennyiséget a víztartó fajlagos hozama 

határozza meg. Az a víztérfogat, amely a vízszint egységnyi csökkentése hatására a víztartó egységnyi területe 

alól felszabadul a tározásból. 

Más a helyzet a fedett víztartóknál, a fedett víztartókból történő vízkivétel megértéséhez be kell vezetni a 

hatékony feszültség fogalmát. 

 

2.4.5.1. ábra 

Ha egy telített porózus közeg önkényesen kiválasztott felületére vonatkozóan feszültségmérleget állítunk fel, azt 

látjuk, hogy a lefelé mutató teljes feszültséget, ςt-t a kőzetfeszültség és a pórusokban lévő víz feszültsége 

egyenlíti ki. Az ásványszemcsékre eső feszültséget hatékony feszültségnek ςe nevezzük, a vízre ható 

feszültséget, amely a vízben uralkodó nyomásként jelentkezik, pórusnyomásként, p definiáljuk. A 

feszültségmérleg ezért a következőképpen írható fel: 
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A teljes feszültség nagysága a víztartót fedő anyag vastagságának és sűrűségének függvénye: 

 

ahol: d a kiválasztott felület fölötti telített kőzetvastagság, g a gravitációs állandó, ρ a víztartó fölötti telített 

rétegek sűrűsége. 

A feszültségmérleg egyenlet azt mutatja, hogy a víztartóra ható teljes feszültség megnövekedése (pl. terhelés 

hatására) az effektív feszültség és a pórusnyomás megnövekedése által kompenzálódik. Ilyen terhelésváltozást 

okozhat például az erózió. A legtöbb hidrogeológiai szituációban a víztartóra ható teljes stressz alapvetően 

konstans marad, azaz Δςt=0. Ha a feszültségmérleg egyenletet átrendezzük úgy, hogy a teljes stressz 

megváltozását 0-nak feltételezzük, akkor: 

 

Az egyenlet azt mutatja, hogy a fluidumnyomásban bekövetkező bárminemű változás, ugyanolyan mértékű 

változást idéz elő az effektív stresszben, csak éppen ellentétes előjellel. A kutak termeltetése miatt a 

folyadékoszlop magassága lecsökken a kútkörnyezetben. A nyugalmi vízszint csökkenése pórusnyomás-

csökkenést idéz elő. A fönti egyenletből adódóan a pórusnyomás csökkenése a víztartó kőzetvázában effektív 

stressznövekedést idéz elő. A kompakció vagy konszolidáció az a folyamat, amikor a víztartó térfogata csökken 

a kőzetvázra ható növekvő hatékony feszültség következtében. Komoly esetekben a víztartó kompakciója, azaz 

a víztartó térfogatcsökkenése átadódik a felszínre, és ott felszínsüllyedés formájában jelentkezik. Ez komoly 

épületkárokhoz vezethet (pl. Mexikóváros). Hatása jelentkezhet víz- (Debreceni Vízmű) és szénhidrogén-

termeléskor (Galvestoni-öböl), továbbá bányászati terek víztelenítésekor (Visonta). 

A hatékony feszültség és a pórusnyomás összefüggésének ismeretében érthető meg a víz felszabadulási 

mechanizmusa a fedett víztartókból. A víztartóból kutakon keresztül kivehető víztömeg egyrészt a víz 

kitágulásából származik a csökkenő pórusnyomás hatására. Másik forrása a növekvő hatékony stressz miatt, a 

víztartó kompakciója révén kiszoruló vízmennyiség. 

Ezt fejezi ki a fajlagos tározás S0 fogalma: azon víz térfogata, amely a fedett víztartó egységnyi térfogatából 

egységnyi folyadékoszlop magasságcsökkenése következtében eltávolítható. 

 

ahol: ρgα reprezentálja a víztartó kompakciója révén a tározás alól felszabaduló vízmennyiséget, α a víztartó 

kompresszibilitása (10-6-10-11- Pa-1); ρgnβ reprezentálja a pórusvíz kitágulásával a tározás alól felszabaduló víz 

mennyiségét, β a víz kompresszibilitása, 4.4*10-10 Pa-1. A specifikus tározás dimenziója [L-1]. 

A tározást, S vagy tározási koefficienst a fajlagos tározás definíciójából kapjuk, ha a víztartó egységnyi 

térfogatából kivehető vízmennyiséget a víztartó vertikális kiterjedésére, azaz vastagságára vonatkoztatjuk. 

 

A tározás dimenzió nélküli mennyiség, értéke általában 10-3 és 10-5 között mozog fedett víztartókra. 

5. A geotermikus energia földtani alapjai 

5.1. Felismerés és a használat kezdetei 

A Föld belső hője által felmelegített termálforrások vizét már több mint 2000, de elképzelhető, hogy 5000 éve is 

használják. A Római Birodalomban élő emberek ráébredtek e vizek gyógyító erejére. Egy hazai, római kori 

fürdő Budapesten a Thermae Maiores, melynek romjai a Flórián térnél láthatók. 

A magyarok élen jártak a világon abban, hogy ne csak a forrásokon kilépő vizeket hasznosíthassuk, hanem 

azokat mélyfúrású kutakkal is felszínre hozzuk. Elődeink közül Zsigmondy Vilmos neve emelhető ki. Első 
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artézi kútját 1865-ben fúrta Harkányban, 1866–67-ben a margitszigeti, majd a lipiki és alcsúti fúrásokat vezette. 

1868-ban kezdte meg a városligeti kút fúrását, az elkészült kút 970 m mélységű és 74 C°-os termálvizet 

szolgáltatott és szolgáltat ma is. Zsigmondy Vilmos Jókai barátja volt, és egyes vélemények szerint ő volt 

Berend Iván-modellje a Fekete gyémántokban. 

Az 1900-as évekre a forró vizet termelő kutak kialakítása általános gyakorlattá vált világszerte. Ekkor már a 

japánok üvegházakat fűtöttek a meleg vízzel, és Budapesten is az épületek fűtésére használták a kutakkal feltárt 

meleg vizet (Szent István Park 20-as, Szabolcs utcai kórház 30-as évek). Az első geotermikus erőmű a toscanai 

Larderellóban épült 1904-ben. 

 

2.5.1.1. ábra 

Itt a XIX. század eleje óta a feltörő meleg vízből további forralással bórsavat nyertek ki. Ezt a folyamatot tették 

hatékonyabbá az itt feltárt geotermikus gőz erőművi hasznosításával. 1922-ben a kaliforniai „The Geysers” 

területen kísérletet tettek a gőz áramtermelési hasznosítására. A példát hamarosan Új-Zéland és Mexikó követte 

kis erőművek építésével. 

A geotermia, azaz a földhő-hasznosítás a XX. század végéig energianyerési alternatíva volt. Mára a fosszilis 

források korlátossága, a növekvő energiaigény és a globális klímafolyamatok miatt a megújuló alternatív 

energiaforrások használata szükségszerűség. 

5.2. A földhő eredete és megújulása 

A XIX század eleje óta, Arago mérései óta tudjuk, hogy a hőmérséklet a mélységgel emelkedik, mértéke 

átlagosan 25–30 °C kilométerenként, ez a geotermikus gradiens. A földkéregben a Föld keletkezése óta 

megtalálható hosszú felezési idejű radioaktív izotópok, az urán, tórium és kálium bomlásának egyik velejárója a 

hőtermelődés. A Föld belsejének 99%-ában nagyobb a hőmérséklet, mint 1000 oC. Az itt termelődő 

hőmennyiségből bolygónk globálisan 40 millió MW energiát ad át a vele közvetlenül érintkező atmoszférának. 
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2.5.2.1. ábra Forrás: Mádlné Szőnyi Judit 2006 

Ez a hatalmas energiamennyiség „elpazarlódik”, amennyiben azt céltudatosan épített eszközökkel nem 

csapdázzuk és hasznosítjuk a légkörbe történő kilépést megelőzően. Ez a hő alkalmas arra, hogy azt közvetlenül 

hasznosítsuk, de belőle akár elektromos áramot is termelhetünk. Az áramtermelés két komponense is 

rendelkezésre áll: a hő és a folyadék, amely lehet víz vagy gőz, amely aztán generátorok révén elektromos 

áramot termel. 

Lényeges kérdés, hogy megújuló-e földhő? Ehhez tekintsünk át néhány adatot. Az 1980-as évek óta vált 

ismertté, hogy bolygónk lassan, fokozatosan hűl. A földköpeny alján viszont a hőmérséklet alig 300–350 oC-ot 

csökkent 3 milliárd év alatt. Tehát emberi léptékű hűléssel nem kell számolnunk. A legfelső 1 km-es sáv 

hőtartalma 4*108 EJ. Ezt hasonlítsuk össze a világ mai teljes energiafogyasztásával, amely 400 EJ. Ha a 

földkéreg fölső 1 kilométerében tárolt hőt teljesen kiaknáznánk, az 106 évig lenne elegendő. Az újratöltődés 40 

millió MW-tal számolva 103 év alatt bekövetkezne. Mindezek alapján azt mondhatjuk, hogy a földhő társadalmi-

technikai időskálán megújuló! 
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A következő kérdés, hogy használható-e fenntarthatóan? Ne feledjük, felhasználás nélkül a földi hőáram kilép 

az atmoszférába. 

 

2.5.2.2. ábra Forrás: Mádlné Szőnyi Judit 2006 

Ha pedig a hőt kitermeljük, létrehozva egy hőnyelőt, illetve hidraulikus depressziót, a kialakuló gradiensek 

mentén a természetesnél intenzívebb áramlás indul el a nyelő felé a deficit kiegyenlítésére. Ha a kitermelés 

kellően mérsékelt szinten folyik, akkor a megnövekedett gradiensek lehetővé teszik a földhő pótlódását. 

5.3. Földtani alapok és globális potenciál 

Az energia hővezetés, sugárzás és konvekció révén érkezik a felszínre: 8,7x10-2 W/m2. Összehasonlításképpen: a 

Napból a Föld felszínére érkező hő négy nagyságrenddel nagyobb: 4x102 W/m2.  A legjelentősebb geotermikus 

területek a bolygónk felszínét alkotó litoszféralemezek határain találhatók. 

 

2.5.3.1. ábra Forrás: Geothermal Education Office 1996 után módosítva Mádlné Szőnyi Judit 2006 

Izland és az Azori-szigetek annak köszönhetik kedvező adottságaikat, hogy a középóceáni hátságon találhatók, 

ahol az asztenoszférából feláramló köpenyanyag lehűlése és megszilárdulása révén új óceáni kéreg képződik. 

Az igazán jellegzetes geotermikus övek azonban az ún. szubdukciós zónákban találhatók, ahol az óceáni 

litoszféra a kontinens pereme alá bukik és felemésztődik a földköpenyben. A megolvadt litoszféraanyag egy 
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része a törészónákon keresztül ismét a felszín közelébe kerül vulkánok kíséretében. Ez a helyzet Észak- és Dél-

Amerika nyugati partvidékeinél. Ahol az árok két óceáni lemez határánál húzódik, ott vulkáni szigetív található, 

ez jellemző a Csendes-óceán ázsiai partvidékére. Ezeken a területeken a geotermikus gradiens akár tízszerese is 

lehet az átlagosnak, 300 °C/km. 

A táblázat a többi megújuló energiával összehasonlítva mutatja a geotermikus energia globális potenciálját. 

 

2.5.3.2. ábra Forrás: Rybach 2010 

5.4. Természetes geotermikus rendszerek 

Ahhoz, hogy a geotermikus energia kihasználásában gondolkodhassunk, meg kell ismerjük a rendszerek 

természetét. A földfelszín alatti geotermikus rendszerek három elemet tartalmaznak. Szükség van hőforrásra, 

aztán a hő tározására alkalmas átjárható kőzetre, végezetül nagy hőmérsékletű folyadékra, amely gőz és víz 

egyaránt lehet. 
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2.5.4.1. ábra Forrás: Dickson és Fanelli 2003 nyomán Mádlné Szőnyi Judit 2006 

  

Ez a víz bizonyos tározóknál a csapadékból pótlódik, másoknál nem. Halmazállapotát tekintve lehet víz, gőz 

vagy ezek keveréke. A forró víz és gőz felszínre jutása történhet természetes úton forrásokon keresztül, de – 

mint láttuk – kinyeréséhez kutakra is szükség lehet. 

5.5. Kétkutas rendszerek 

A természetes geotermikus rendszerek mellett ma már léteznek mesterségesek is, ahol a rendszer három eleme 

közül egy vagy több mesterségesen előállított. A mesterséges földhőrendszerek körébe tartoznak a kétkutas 

rendszerek. 
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2.5.5.1. ábra Forrás: Jung és társai 2002 nyomán Mádlné Szőnyi Judit 2006 

Ezeknél a hőforrás és a tározókőzet természetes, a hőközvetítő folyadék pedig mesterséges. Ez többnyire azt 

jelenti, hogy a kútból kivett termálvíz vagy gőz hőjét zárt rendszerben használva a lehűlt fluidum lehetőség 

szerint ugyanabba a tározókőzetbe kerül visszasajtolásra. Itt a mesterséges fluidum-utánpótlás a cél, ezzel pedig 

a rétegenergia folyamatos szinten tartása. A módszer használható a kimerült geotermikus mezők újraélesztésére 

is. A visszasajtolás nem mindig és nem mindenhol vezet eredményre. A kaliforniai The Geysers a legnagyobb 

száraz gőzt szolgáltató geotermikus mező a világon. A gőzalapú mező hozama az 1980-a évek végére egyre 

csökkent. Ugyanis a tározó túltermelése lecsökkentette a rezervoár energiáját. A mező energiáját az 50 km 

távolságra levő Santa Rosa szennyvízkezelő állomásról 30*106 l háromszoros tisztításon átesett szennyvíz 

injektálásával próbálták regenerálni. A potenciál helyreállítása sikerült, de a visszasajtolás érzékelhető 

szeizmicitást okozott. A gőztelepek hozamának csökkenését a nagyarányú visszasajtolás ellenére sem sikerült 

tartósan megállítani. Ezzel szemben viszont a larderellói gőzmező egy részének hozamát injektálással 

helyrehozták. 

5.6. EGS rendszerek 

A mesterséges földhőrendszerek körébe tartozik a forró száraz kőzet, HDR vagy EGS technológia. 
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2.5.6.1. ábra Forrás: Häring 2002 nyomán Mádlné Szőnyi Judit 2006 

Itt csak a hőforrás természetes eredetű. A tározó 4–6 km mélységben található magmás vagy átalakult kőzet. 

Ebben a mélységben a kőzethőmérséklet mindenhol eléri az áramtermeléshez szükséges értéket. Ugyanakkor a 

kőzetben mesterségesen alakítják ki a tározót. A kőzetek repedései ugyanis nem elégségesek ahhoz, hogy 

bennük tározó képződjön. A rezervoárt mesterségesen, kutakon át történő nagynyomású vízbesajtolással hozzák 

létre. Az így kialakított tározóba bepréselt hideg víz felvéve a környezet hőmérsékletét felmelegszik, és egy 

termelő kúton hozzák azt felszínre. A termelés és visszasajtolás biztosítja a rendszer működését. A rendszer 

részei a hidegvíz-besajtoló kút, a mesterséges rezervoár és a termelő kút. A paraméterek egy kútpár esetén: 50 

MWhő, 5 MWvill, vízhozam: 200 m3/óra, használati idő > 20 év, kúttávolság: 1 km és több km3 repedésekkel 

átszőtt felület. 

A világon az első Los Alamos-i projekt nyomán számos országban (Ausztrália, Franciaország, Németország, 

Japán, Anglia) indítottak ilyen technológiával kísérleti projekteket. A legelőrehaladottabb kutatások az elzászi 

Soultz-sous-Forêts területén folynak. 
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2.5.6.2. ábra Forrás: Fotó: Rybach László 

Itt már három 5 km-es fúrást lemélyítettek és a kísérleti erőmű is üzemel: a 200 °C-os rezervoárból 1,5 MW 

teljesítménnyel termelnek elektromos áramot. Az EGS egyik legfontosabb tisztázandó kérdése az, hogy milyen 

mértékben, s hogyan lehetne a rendszer kapacitását több tíz megawattos erőműegységekre növelni. Ugyanakkor 

ipari méretekben nem működik egyetlen ilyen technológiát hasznosító üzem sem. Ez a project 5–7 éves 

periódusra várhatóan 64 millió USD-be kerül. Befektetési költségei 108 USD, ez az érték a kutatások és az ipari 

alkalmazások előrehaladtával várhatóan csökken. 

5.7. Földhőszivattyúk 

A földhőt hasznosító hőszivattyúknál szintén csak a hőforrás természetes, a rendszer többi eleme mesterséges. A 

hőszivattyúk olyan berendezések, melyek a levegőből, vízből és talajból közvetlenül nem hasznosítható hőt 

vonnak el, amelyet külső energia befektetésével nagyobb hőmérsékletű, hasznosítható hővé alakítanak. Nagyon 

leegyszerűsítve, ezek a berendezések fordítottan működő hűtőszekrények. A technika lényege egy 

munkafolyadék elpárologtatása, majd kondenzálása. A felszabaduló párolgáshő leadásra kerül. Munkafolyadék 

lehet ammónia, szénhidrogének, szén-dioxid, de maga a víz is. A kompresszor által befektetett egy egység 

energiával e technológiával 4–5-szörös energia nyerhető. 

A hőszivattyú mint szerkezet közel 150 éves, első épületfűtési alkalmazása a zürichi városházán történt 1938-

ban. Heller László már 1948-ban doktori disszertációjában elemezte a hőszivattyúk alkalmazásának technikai, 

gazdasági feltételeit. Elképzelései között szerepelt a Duna hőenergiájával a Parlament és a Műegyetem 

épületeinek fűtése. A berendezések az 1980-as évektől váltak világszerte széles körben használttá. 

A hőszivattyú részei: két hőcserélő, párologtató, kondenzátor és kompresszor. 
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2.5.7.1. ábra Forrás: Haval cég és Komlós 2005 nyomán Mádlné Szőnyi Judit 2006 

A berendezést csővezetékek kötik össze, ebben áramlik a „munkaközeg”. A ciklus kezdő lépéseként a 

környezeti hőforrás az eredetileg folyékony munkaközeget a párologtatóban légneművé alakítja. Ennek az a 

feltétele, hogy a hőforrás hőmérséklete a munkaközeg adott nyomáson adódó forráspontjánál nagyobb legyen. A 

kompresszor a légnemű munkaközeget nagyobb nyomásra sűríti, miközben a nyomás növekedésével a 

kondenzációs hőmérséklet is nő. A hőszivattyú kompresszorát külső energiaforrás működteti. A munkaközeg 

nagy nyomású gőze a kondenzátorba kerül, átadja hőjét a nála kisebb hőmérsékletű hőfelvevő közegnek, 

miközben maga lecsapódik. Végezetül a munkaközeg az expanziós szelepen keresztül, lecsökkent nyomáson és 

hőmérsékleten, visszakerül az elpárologtatóba. Innen kezdődhet a ciklus elölről. 

A <400 m mélységig terjedő geotermikus készleteket (4–30 oC) hasznosító földhőszivattyúk kihasználhatják a 

talaj vagy a talajvíz hőjét, és alkalmazásukhoz még kedvező geotermikus adottság sem szükséges. 
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2.5.7.2. ábra Forrás: Dickson és Fanelli 2003 nyomán Mádlné Szőnyi Judit 2006 

Talán meglepő, de 0 oC-tól fölfelé bármilyen hőmérsékletű vizet használhatunk, tengervizet, folyók, tavak vizét. 

Az „energia a kertemben” elv érvényesül. Az, hogy a hő forrása a Nap vagy a földhő, a felszínközeli 

heterotermális zónában nem eldönthető. Viszont a hőhasználat 10–40 m mélység alatt már egyértelműen a 

geotermikus energia kiaknázását jelenti. 

A hőszivattyúk típusait megkülönböztethetjük munkaközeg szerint. A zárt rendszerű hőszivattyúk munkaközege 

lehet ammónia, szénhidrogének, szén-dioxid, mesterséges keverékek, de nem CFC-k! A nyitott rendszereknél a 

munkaközeg maga a hőforrás, amely lehet talajalapú vagy talajvízalapú, illetve felszíni vízalapú. A 

hőszivattyúban lezajló körfolyamatot a teljesítménytényezővel (Coefficient of Performance) vagy a „jósági 

fokkal” (COP) jellemezhetjük. Ez kifejezi, hogy a hasznos energia hányszorosa a befektetett, azaz a 

kompresszorban felhasznált energiának. Értéke: 3–6 közötti, a megfelelő érték: 4–6. A földhőszivattyúk további 

előnye, hogy alkalmazásukhoz nem szükséges kedvező geotermikus adottság, de a kedvező adottságok segítik a 

hatékonyabb energianyerést. 

5.8. Hazai adottságok 

Ismert, hogy Magyarország kitűnő geotermikus adottságokkal bír, a geotermikus gradiens átlagos értéke 45 °C 

/km. Hogy lehetséges az, hogy Európában csak Olaszország és Franciaország kelhet velünk versenyre, 

miközben távol fekszünk a lemezszegélyektől? A kedvező geotermikus adottságok oka a litoszféra viszonylagos 

vékonysága, amely 60–100 km-es a Pannon-medence alatt, környezetünkben pedig 120–240 km. 

A litoszféra kivékonyodása az alsó és középső miocénben (17,5–12,5 Ma) lejátszódott geodinamikai események 

következménye. Továbbá a hő elszökését gátló üledékek borítják alföldjeinket. Ennek köszönhetően a földi 

hőáram – a környező területekhez képest – itt jóval intenzívebben lép a felszínre. A kontinensekre jellemző 65 

mW/m2-hez képest akár 90–100 mW/m 2-rel lép a felszínre. 

A francia BRGM-nél 2004-ben készített tanulmány szerint „Magyarország a legjobb földtani-geotermikus 

lehetőségeket kínálja EGS fejlesztésekre Európában”. A HDR vagy EGS rendszerek jövőbeni hazai lehetőségeit 

meghatározzák a feltételek: min. 200 °C kőzethőmérséklet, gránitos alaphegység, (-4000m) fúrási mélység, 

szeizmikusan „csendes” környezet (BRGM 2004)20. 

                                                           
20http://www.brgm.fr/brgm/EN/RD_.htm 
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2.5.8.1. ábra Forrás: Dövényi és mtsai 2005 

 

2.5.8.2. ábra Forrás: Dövényi és mtsai 2002 után 
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2.5.8.3. ábra Forrás: Horváth et al. 2005 

A Pannon-medence mezozóos–paleozóos medencealjzatában 3–4 km mélységben közepes (>100 °C) és magas 

entalpiájú (>150 °C) karbonátos rezervoárok és kristályos kőzetekből álló, EGS rendszerek létesítésére alkalmas 

helyek találhatók. Ezek kiaknázása számottevő tőkebefektetést igényel, és egyben gazdasági kockázattal is 

terhelt. Az EGS technológia szempontjából leginkább ígéretes régió az ország déli, délkeleti szeglete, ezen belül 

is a mély medencék peremei és a medencék között található, kiemelt alaphegységi területek: Dráva, Makó, 

Békés, Nagykunság és Derecske. Mivel a technológiát ipari méretekben még sehol sem alkalmazták, befektetési 

költségei 100 millió USD nagyságrendűek (5 MW teljesítmény mellett), ezért legfeljebb arra számíthatunk, 

hogy – a nem túl távoli jövőben – Magyarország befektetési célpontként szerepelhet az EU megújuló 

villamosáram-termelési céljai teljesítéséhez. 

A kiemelten jó természeti adottságokhoz hozzájárul az, hogy közvetlenül a felszín alatt törmelékes üledékek 

vagy repedezett mészkő, dolomit találhatók, melyek jó víztárolóként működnek. A termálvíz – a hazai definíció 

szerint a legalább 30 °C-os víz – az ország területének több mint 70%-án rendelkezésre áll. 500 m mélységben a 

hideg területek kivételével az átlaghőmérséklet 35–40 °C. A magasabb hőmérsékletet (45–70 °C) a vízáramlás 

fűtő hatása okozza. Nagyobb mélységben az áramlás által okozott hőmérsékleti anomália lecsökken. 1000 m 

mélységben az átlaghőmérséklet 55–65 °C, 2000 m mélységben pedig 110–120 °C, a melegebb területeken 

130–140 °C. Tehát hazánkban adottak a természetes geotermikus rendszerek elemei: a hő, a tározó és a 

közvetítő fluidum, a víz. 

A geotermikus energiavagyon többféle módon becsülhető. A készletbecslés megbízhatóságának növelésével és 

a gazdaságossági szempontok bevonásával egyre kisebb értékeket kapunk. A földtani vagyonból kiindulva, 

amely 102180 EJ, az ipari vagyon már három nagyságrenddel kisebb, 343 EJ, míg a hőáramból számított 

utánpótlódó hővagyon 264 PJ. A jelenleg évente felhasznált geotermikus energia kb. 3,6 PJ (2006), még a 

legkisebb utánpótlódó hővagyonnak is csak alig több mint 1%-át teszi ki. 

E hőhasználat révén a geotermikus energia energiamérlegben való aránya Magyarországon 0,29%. Az összes 

megújuló energiafajtán belül vizsgálva a geotermikus energiát mindössze 6,6%-ban részesedik a biomassza és a 

tűzifa együttes mintegy 86%-os aránya mellett. 

A jövőben a földhő mainál intenzívebb felhasználására sarkallnak a politikai célkitűzések, mint például a 

20/20/20%-os irányelv az Európai Unióban. A fosszilis energiahordozók árának várható alakulása és 

energiaimport-függőségünk is olyan intő jelek, amelyek a helyben lévő földhőkihasználás szükségességére 

hívják fel a figyelmet. Szakértői számítások alapján a 2009-től megindítható lépésekkel 2020-ra elérhető a 

legalább 35 PJ/év hasznosítás. Lehetőségeink jobb kihasználásával a geotermikus energia az ország 

energiamérlegében egy évtized múlva 3–5%-kal részesedhetne mint megújuló, környezetbarát és hazai 
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energiaforrás. Természetesen mindezt komplex energetikai koncepciókba építve lehet megvalósítani, egyéb 

megújuló energiaforrások együttes hasznosításával. 

A földhőszivattyúk a felszín közelében mindenütt jelenlévő, geotermikus készletek, a talaj, a sekély földtani 

környezet vagy a felszín alatti vizek hőtartalmának kihasználásán alapulnak. A technológia a készlettartomány 

relatív konstans hőmérsékletét, amely 4–30 °C, használja fel sokféle alkalmazásra: épületfűtés, -hűtés, 

melegvíz-szolgáltatás, lakások, iskolák, ipari, nyilvános és kereskedelmi létesítmények számára. A 

földhőszivattyúk robbanásszerű elterjedése sok olyan országban indult meg, amelyben korábban kevés ilyen 

típusú berendezést létesítettek. 2010-ben a világszerte működő egységek száma kb. 3 millió volt. Az EU-ban 

2006-ban több mint ötszázezer berendezés működött, az USA-ban több mint nyolcszázezer, és évente ötvenezer 

új egység épül. Magyarországon 2010 folyamán mintegy ezer hőszivattyús rendszer létesült, és a beépített 

hőszivattyúk száma meghaladja a 4000-t. 

 

2.5.8.4. ábra Forrás: HGD Kft. 2010 

A jövőbeli globális geotermikus fejlődést illusztráló becslések az áramfejlesztés esetén a kapacitás tízszeres 

növekedését prognosztizálják 2050-ig, a közvetlen hőhasznosításnál a szolgáltatott hőmennyiségre szintén 

tízszeres növekedés jelezhető. Az utóbbi évtizedben a közvetlen felhasználásban a földhőszivattyúk elterjedése a 

legszembetűnőbb. 

Magyarország a kitűnő geotermikus adottságai ellenére elmarad a kinyerés és a hasznosítás terén. A 

hasznosításra sarkall a háromszor 20%-os irányelv az EU-ban, továbbá a fosszilis energiahordozók árának 

növekedése és az energiaimport-függőségünk. 

5.9. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok 

5.9.1. A Mono-tó vízmérlege 

A Mono-tó esete szemléletes példája annak, hogy az egyébként rendkívül egyszerű hidrológiai egyenlet 

figyelmen kívül hagyása, a vízmérleg-egyensúly megbontása milyen komoly hidrológiai és környezeti károkkal 

jár egy hidrológiai rendszer életében. 

Mark Twain utazásai során már az 1860-as években felismerte, hogy a Sierra Nevada keleti lejtőjénél található, 

Nevada és Kalifornia állam határához közel fekvő Mono Lake lefolyástalan tó. Az író „dark and bloody 
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mystery”-ként értékelte, hogy közel fél tucat patak folyik bele a tóba, de egyetlen folyó vagy patak sem szállít ki 

vizet belőle. 

A Mono-medence intramontán medence, zárt vízgyűjtője egyik része Mono County-ban Kaliforniában, másik 

része Mineral County-ban Nevadában található. A medence kb. 300 km-re fekszik San Franciscótól és a 

Yosemite Nemzeti Park keleti határát képezi. A tó közel ellipszis alakú, 22 km kelet-nyugati irányban és 16 km 

észak-déli irányban. A tavat 2500–2700 m magas hegyek veszik körül. 

A tó természetes állapotában klimatikus kontroll alatt állt, azaz a tavat tápláló vízfolyások és a felszín alóli 

hozzáfolyás egyensúlyt tartott a tó vizét fogyasztó evaporációval. Az 1860-as években a tó vízszintje 1925 m 

tengerszint feletti magasságon volt. A természetes vízszintingadozás +/– 4 m. 

Az 1930-as évektől kezdve Los Angeles vízellátását a tavat tápláló vízfolyások vizének elvezetésével kívánták 

megoldani. Tárolók, csatornák építésébe kezdtek. 1941-től a Mono-tóba vezető vízfolyások közül négyet 

eltérítettek a Los Angeles vízvezetékbe. Míg 1949-ben a vízszint 1923 m tengerszint feletti magasságon volt, és 

a tófelszín 24610 ha-t tett ki 5,2%-os sótartalom mellett, 1981-re a vízszint 11 m-t süllyedt, és a tófelület közel 

harmadával összezsugorodott (18400 ha). Ekkorra a tó sótartalma 9,5%-ra növekedett. 

A vízszintcsökkenés oka a tó hidrológiai egyensúlyának megbomlása volt. Hatására bekövetkezett a tározott 

vízkészlet csökkenése. A tóba ömlő folyók elvezetése miatt ugyanis a természetes párolgás jóval meghaladta a 

táplálást, ez vezetett a vízszint csökkenéséhez. Egyenletes csökkenést feltételezve a stabilizálódást 1897 m-es 

tengerszint feletti magasság mellett prognosztizálták, 10350 ha-os tófelszín mellett, miközben a sótartalom már 

27% lenne. 

A káros hidrológiai folyamatok a tókörnyék élővilágát is befolyásolták. A tó rák- és szúnyogállománya 

csökkent. Ennek következtében a Mono-medence táplálékláncának egy fontos része megsérült, mert ezek az 

élőlények sok fészkelő vándormadár táplálékául szolgáltak. 
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2.5.8.5. ábra Forrás: Scheuer 1996 

5.9.2. A Dunántúli-középhegység főkarsztvíztároló rendszerének hidraulikus 
folytonossága 

A dunántúli-középhegységi főkarsztvíztároló rendszer Magyarország legnagyobb összefüggő karsztterülete. A 

K-D-alpi kifejlődésű mezozoikumi, zömében triász karbonátok az Észak-zalai-medencétől a Cserhát-hegység 

aljzatáig nyomozhatók 60–70 km széles sávban NyDNy-KÉK-i csapásban. A karszthidrológusok körében 

állandó vita tárgya volt a Balaton-felvidéket a Bakony-hegységtől elválasztó litéri feltolódási zóna 

zárófunkciójának és a regionálisan több száz méteres vastagságban a karsztos kőzeteken belül húzódó veszprémi 

márga vízzáróságának kérdése. A kérdéseket litológiai, szerkezeti, vízmérleg stb. oldalról megközelítve, illetve 

pontszerű és regionális vizsgálatokat végezve eltérő eredményekre jutottak. 
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A főkarsztvíztároló rendszer hidraulikus folytonossága és vele összefüggésben a fönti két kérdés 

megválaszolására lehetőséget nyújt a rendszerben a bányászati víztelenítés érdekében végzett hosszú idejű 

szivattyúpróba következményeinek ilyen szempontú átgondolása. 

Az aktív bányászati vízszintsüllyesztés az 1950-es évektől indult, és a hatvanas évek második felétől a 

karsztvízkészleteket rablógazdálkodásszerűen fogyasztották. Ha a bányászati vízkivételeket hosszú időn át 

fennálló szivattyúpróbának tekintjük, akkor hatásukat a rendszer hidraulikus folytonossága próbaköveként 

értelmezhetjük. 

A hidraulikus folytonosság definíciójából kiindulva a kőzetváz akkor tekinthető hidraulikusan folytonosnak, ha 

egy adott pontjában bekövetkező pórusnyomás-változás egy másik pontjában mérhető pórusnyomás-változást 

idéz elő. Azaz a főkarsztvíztároló addig a részéig tekinthető hidraulikusan folytonosnak – az adott időléptékben 

– ameddig mérhető pórusnyomás, azaz vízszintváltozást idézett elő a vízkivétel. A Dunántúli-középhegység 

főkarsztvíztárolójának karsztvízszint süllyedését Lorberer adatai alapján mutatja a térkép. Mint olyan, indirekt 

bizonyítékul szolgál a folytonosság kérdésének eldöntésére. A térkép a tároló csaknem teljes területén 

vízszintcsökkenésre utal a vizsgált időszakban. Azaz igazolja a tárolórendszer hidraulikus folytonosságát. 

Mindezen kérdések igen meghatározó jelentőségűek a karsztrendszert ért egyéb emberi beavatkozások, mint 

például szennyezőforrások, egyéb vízkivételek hatásainak megértésében, a területhasználatok tervezésében. 

 

2.5.8.6. ábra 
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2.5.8.7. ábra Forrás: Alföldi és Kapolyi 2007 

5.9.3. Kisteleki geotermikus közműrendszer 

Kistelek város önkormányzata – kiemelkedő geotermikus adottságai révén – földhő alapú közműrendszert 

épített ki, amelynek átadására 2007-ben került sor. A településen kilenc közintézmény fűtési és használati 

melegvíz-ellátását oldják meg mintegy 2 MW hőteljesítménnyel. A beruházás megteremtésére a város 300 

millió Ft-ot nyert el a KIOP-2004 Európa Projekt Előkészítő Alapból, és mintegy 230 millió Ft hitelt vett fel. 

A geotermikus közműrendszer alapját egy 2095 m mély termelő kút képezi, amely 82 °C-os vizet szolgáltat 90 

m3/óra hozammal. Az új hőközpontokat a meglévők mellé építették be, a csúcsigényeket továbbra is gázzal 

szolgálják ki (Aquaplus 2008). A közintézményekbe közel 6 km hosszúságban kiépített hőszigetelt 

vezetékrendszer szállítja a vizet. A fűtési kör végén a lehűlt vizet a 2,5 km távolságra található 1700 m mély 

kútba juttatják vissza 60 m3//óra hozammal (Unk 2007). 

A rendszer kiépítése révén a közintézmények működtetési költségei átlagosan 10%-kal csökkentek. Továbbá a 

város károsanyag-kibocsátása is jelentősen kisebb lett. A szén-dioxid 1,38 kt/év, a szén-monoxid 23,28 kg/év és 

a nitrogén-oxidok 66,25 kg/év csökkenést mutatnak. A projekt kiemelendő eredménye, hogy a megújuló 

energiaforrások felhasználása 31,25 TJ/év mértékben emelkedett, amely országos viszonylatban 0,1%-os 

növekedésnek (3,5%-ról 3,6%-ra) felel meg (Aquaplus Kft 2007). Ezáltal közel 1 millió m3/ földgáz 

megtakarítása történik meg évente. 

A rendszer továbbfejlesztésére, a visszasajtolás előtt 40 °C-os termálvíz hasznosítására a visszasajtoló kút 

környezetében termálfalut kívánnak kialakítani és látványkertészetet terveznek, amely további 2 MW 

hőteljesítményt jelent (Aquaplus Kft 2008). A rendszer kihasználtsága tovább növelhető lenne hőszivattyúk 

beépítésével. 
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2.5.8.8. ábra Forrás: Kurunczi 2005 
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3. fejezet - A hőszivattyú működése 

A  Földhő és hőszivattyúzás  című tananyag első moduljának célja a témával kapcsolatos alapfogalmak 

tisztázása, továbbá bemutatja a hőszivattyús rendszerek csoportosítási lehetőségeit. Ismerteti a gép 

működésének fizikai elvét és felépítését, illetve a technológia alkalmazási területeit. Külön leckében tárgyalja a 

hőszivattyús hasznosítás környezetvédelmi előnyeit, a CO2-kibocsátás csökkentésében játszott szerepét, és a már 

megvalósult rendszerek nyomon követésének szükségességét és módjait. A modul három esettanulmányon 

keresztül gyakorlati példákat is hoz a tárgyalt témakörökre. 

1. Alapfogalmak 

Az 1.1.  Alapfogalmak  c. lecke ismerteti a földhő és a geotermikus energia fogalmát és hasznosításuk fizikai 

alapjait, továbbá a geotermikus energia hasznosításának lehetőségeit hőfoklépcsők szerint. Részletezi 

Magyarország, illetve a Pannon-medence geotermikus adottságait, és bemutat különböző földhőpotenciál-

kalkulációkat. A lecke tárgyalja a hőszivattyúzás történetét, és felsorolja a hőszivattyús rendszerek 

csoportosításának szempontjait. 

1.1. A megújuló energiák fajtái 

Az Európai Unió a következő energiaforrásokat tekinti megújulónak: vízenergia, nap-, szél-, biomassza-, 

biogáz- és geotermikus energia (Sanner, 2008). Közös jellemzőjük, hogy állandóan rendelkezésre állnak vagy 

folyamatosan újratermelődnek. A köztudatban úgy rögzült, hogy használatuk környezetbarát, nem jár káros 

következményekkel. Valóban igaz, hogy alkalmazásuk során nem kerülnek szennyező anyagok az atmoszférába 

(van kivétel, mint például a biomassza-erőmű, ahol az energiatermelés kibocsátással jár, de ennek mértéke jóval 

kisebb a fosszilis tüzelőanyagokéhoz képest). Ez azért lényeges, mert korunk egyik legnagyobb problémája a 

globális klímaváltozás, amit az üvegházgázok antropogén eredetű kibocsátása felerősít (Csernóczki, 2009). 

1.2. Földhő – geotermikus energia 

A geotermikus kifejezés görög eredetű, jelentése: földi hő. A geotermikus energia definíció szerint a Föld 

belsejében tárolt energia, amely döntően a földkéregben koncentrálódó, hosszú felezési idejű radioaktív 

izotópok (urán, tórium és kálium) bomlási hőjéből táplálkozik. A Föld térfogatának 99%-a melegebb, mint 1000 

°C, tehát a földkéregtől mélyebbre haladva a geotermikus energia kinyerésének csak fúrástechnikai korlátja van. 

A geotermikus energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok (felszín alatti forró vizek, vízgőzök, 

gőzök), amelyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel lehetővé teszik. 

A geotermikus energia közvetlen hasznosítása szempontjából a bányatörvény a 30 ºC-ig lecsökkent 

hőmérsékletű kitermelt fluidum hőmennyiségét veszi figyelembe. A földfelszín közeli, 100-200 méteres 

földkéreg 30 ºC hőmérséklet alatti geotermikus energiájának közvetett hasznosítását nevezzük földhős 

hőszivattyús hasznosításnak. 

A Föld belső energiája a Föld felszíne felé törekszik a hő terjedésével, aminek három típusa ismert: a hővezetés 

(kondukció), a hőáramlás (konvekció) és a hőmérséklet-különbség miatti hősugárzás (radiáció). A hővezetés, az 

anyagáramlás nélküli hőátadás során az anyag részecskéi rezgéseinek csatolásával terjed az energia. Az 

asztenoszférára jellemző az úgynevezett  hőkonvekció , amelynek következtében a hőenergiát a szilárd, 

folyadék- vagy gáznemű anyagok elmozdulásuk, áramlásuk révén viszik magukkal. A  hősugárzás  

elektromágneses energia emissziója és abszorpciója révén megy végbe, kémiai közeg közvetítése nélkül 

(Mádlné Szőnyi, 2006). 

A szilárd kőzetekben az energia hővezetés útján terjed, aminek elméletét Fourier vizsgálatai támasztották alá. A 

tapasztalatok szerint ha egy adott magasságú hasáb alsó és felső oldalán a hőmérséklet T2 és T1, illetve T2 > T1, 

akkor a felületen (F) egy adott idő (t) alatt átáramló hőmennyiség: 

 

λ: az adott anyag hővezető képessége (W/mK). 
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Egységnyi felület esetén differenciálalakban Fourier egyenlete megadja, hogy egységnyi felületen egységnyi idő 

alatt átáramló hőmennyiség a hőmérséklet gradiensével és a hővezető képességgel arányos (Völgyesi, 2002): 

 

Ha kifejezetten a földhős hőszivattyús alkalmazás lehetőségére gondolunk, akkor kijelenthető, hogy az ország 

egész területén megvalósíthatók ilyen rendszerek. Elég utalni egy japán kutató, Dr. Hirofumi Muraoka 

megjegyzésére, aki a 2003. évi szegedi Európai Geotermikus Kongresszuson (EGC)  Földhőenergia a 

kertemben  címmel tartott előadást, utalva arra, hogy mindenkinek lehetősége van a földhő kinyerésére saját 

ingatlanának területén! 

Természetesen már itt meg kell jegyezni, hogy vannak olyan földtanilag vagy vízvédelmileg lehatárolt területek, 

ahol nem vagy csak feltételekkel lehet vertikális földhőszondás rendszereket telepíteni hőszivattyúhoz. Ezért 

célszerű a jövőben olyan tudományos adatelemzésen alapuló területi besorolás elkészítése, mely a 

földhőszondás hőszivattyús rendszerek tervezésekor ad alapinformációkat a beruházóknak, hogy adott területen 

jó, közepes vagy gyenge adottságú földhőpotenciál áll rendelkezésre. Ezzel a céllal már elindultak tudományos 

kutató elemzések kiválasztott kísérleti területre, például a Debreceni Egyetemen. 

 

3.1.2.1. ábra Forrás: Lindal, 1973 nyomán 

A Föld hője a geotermikus hőszivattyúk számára kimeríthetetlen energiaforrást jelent, és hozzáférhetősége az 

évszakoktól független. Minden egyes épület alatt elegendő elraktározott energia van, amely több, mint amennyi 

el tudja látni a fűtési/hűtési szükségleteket. Nekünk csupán annyit kell tennünk, hogy kivonjuk ezt az energiát. 

Ezt a célt szolgálják a geotermikus hőszivattyúk. 
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A geotermikus energia különböző hőmérsékleti szinteken hozzáférhető, az eltérő hőfokokat más-más módon 

lehet hasznosítani. Az 1.1.2.1. ábrán a hasznosítási formák láthatók. 

A földhő már 30 °C-os hőmérséklet alatt is hasznosítható, ezt mutatja az 3.1.2.2. ábra a 2010-es állapotnak 

megfelelően. 

 

3.1.2.2. ábra Forrás: Lund et al., 2010 nyomán 

A hasznosítás történhet közvetlenül hőszivattyúval (vertikális földhőszonda, horizontális kollektor, nyílt vizekbe 

– tavakba, folyókba – helyezett csőhálózat, talajvizes vagy rétegvizes kutak). A hőszivattyú az alacsony 

hőmérsékletű primer oldal hőfokszintjét a szekunder oldalon akár 60-65 °C hőfokra is megemeli a fűtési és 

használati melegvíz-szolgáltatáshoz. Természetesen fontos momentum, hogy a gazdaságos üzemeltetéshez 

jellemzően jóval alacsonyabb hőmérsékletszintre van szükség (35-40 °C). 

A közepes hőmérsékletű (30-100 °C) termálvizek hasznosítása főként mezőgazdasági és térfűtési célú, de 

hőjüket hasznosítják az élelmiszeriparban is. 

A magas hőmérsékletű (150 °C feletti) termálvizekkel, gőzökkel előállíthatunk akár villamos energiát is. Az 

erőművekhez nagy mélységű kutakat mélyítenek, melyek lehetnek csak energetikai vagy kapcsolt felhasználási 

célúak. A kapcsolt energiahasznosítás lényege, hogy a hőenergia kiaknázásának hatásfoknövelése céljából a 

magasabb hőmérsékletű áramtermelő rendszerek elfolyó vizét az alacsonyabb hőmérsékletű rendszerek (távhő, 

mezőgazdaság, fürdők, hőszivattyúk) hasznosítják. Ezek a komplex hasznosítási módok a hőszivattyús 

rendszerek nagyfokú elterjedését (6-szoros növekedés az elmúlt 10 évben) eredményezték a világon. 
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3.1.2.3. ábra 

 A hazai geotermikus adottságok megítélésében egyetértés van a szakemberek között. A „jó”, „kiváló” vagy 

„világviszonylatban is kimagasló” minősítések gyakran váltakoznak, ezzel sokszor a döntéshozókat is nehéz 

helyzetbe hozva. Ha ránézünk az ország geotermikus energiaeloszlási térképére, akkor igaz az a megállapítás, 

hogy az ország területének 70-80%-a geotermikus szempontból pozitív. 

 

3.1.2.4. ábra Forrás: Szanyi, Kovács 2007 

A Pannon-medence alatt a földkéreg meglehetősen vékony, 60-100 km a vastagsága, ami a miocénben való 

kivékonyodás következménye (Lenkey, 1999). E tény miatt sorolják ma Magyarországot geotermikus adottságai 

vonatkozásában Európa élvonalába (Mádlné Szőnyi, 2006). Ennek bizonyítéka a 70-90 mW/m2 

kontinensátlaggal szemben a Kárpát-medencei maximum 90-120 mW/m2, illetve az átlagosan 80-110 mW/m2 

hőáramsűrűség-érték (Dövényi et al., 2002). A földi hőáramsűrűség (hőáram, hőfluxus) a hőenergia-áramlást 
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jellemzi, amely az egységnyi földfelületen egységnyi idő alatt átáramló hőmennyiséget mutatja meg (Mádlné 

Szőnyi et al., 2008). 

A Pannon-medencében az átlagos geotermikus gradiens – a felszín alatti hőmérséklet-növekedést jellemzi 

oC/km-ben – 50 °C/km, aminek oka a hőáramsűrűségen kívül a medencét jellemző agyagos-homokos üledék, 

amely jó szigetelő tulajdonsággal rendelkezik, éppen ezért hazánkban a geotermikus gradiens értéke az Alföldön 

és a Dél-Dunántúlon a legnagyobb (Mádlné Szőnyi, 2006). A Föld hőenergia-tartalma 12,6*1024 MJ, ami abból 

adódik, hogy bolygónk 99%-ának hőmérséklete 1000 °C feletti, és csupán 0,1%-a kisebb 100 °C-nál (Rybach, 

1985). 

Annak megítélésére, hogy a hazai földhő hasznosíthatóságának potenciálja mekkora, az állami nyilvántartás 

legújabb eredményei a mérvadók. A földtani vagyon számításait Rezessy és társai (2003; 2005) a térfogati 

módszerre épülő számítással végezték, és napjainkban is tovább pontosítják. Ezek alapján Magyarország 

statikus földtani vagyona a 0-5000 m-es mélységtartományban 102.180 EJ (ExaJoule). A geotermikus energia 

hasznosítása szempontjából a legjobban hozzáférhető készlet nagysága 4840 EJ. Figyelembe véve az ország 1 

éves energiafogyasztását, mely kb. 1 EJ, ezek a rétegek elvben 4800 évig fedezhetnék energiaszükségletünket 

(Szanyi, 2005). Az ipari vagyon 343 PJ, mely nagyságrendi különbség a földtani vagyonhoz képest, de ennek is 

csak alig 1%-át hasznosítjuk jelenleg. 

A geotermikus hazai potenciál – ezen belül a földhős hőszivattyús potenciál – megállapítására több szakmai és 

tudományos szervezet végzett számításokat a fentiek alapján. 

• Magyar Tudományos Akadémia, 2020-ig kinyerhető készlet: 

• Közvetlen geotermikus: 10 PJ 

• Földhős hőszivattyús: 10-15 PJ 

• Magyar Termálenergia Társaság, 2020-ig kinyerhető készlet: 

• Közvetlen geotermikus: 15 PJ 

• Földhős hőszivattyús: 10 PJ 

• Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHÖSZ): 10 PJ a 2020-ig kinyerhető készlet 

• Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA – European Heat Pump Association), NCST-vállalások minden 

ország megújuló energiafelhasználásának 11%-a: 13 PJ 

Ha figyelembe vesszük a Nemzetközi Geotermális Szövetség (IGA – International Geothermal Association) 

2010. éves állapotfelmérését, akkor megállapíthatjuk, hogy a hazai mintegy 60-100 PJ prognosztizált 

geotermikus potenciálnak 50%-os világátlag szerinti hazai hőszivattyús aránya 30-50 PJ lenne. Tehát akár a 

2020-ra a kormány által tervezett 5,99 PJ földhőfelhasználást vizsgáljuk, akár a szakmai szervezetek 

potenciálméréseit nézzük, ezek a valóságban rendelkezésre álló potenciálhoz képest alultervezettek. 

Megállapítható, hogy a hazai földhő hőszivattyús hasznosítása előtt óriási lehetőség van. Ehhez az egyik 

legfontosabb feltétel, hogy a hazai hőszivattyúgyártás feltételei belátható időn belül megteremtődjenek. 

A földhő felhasználásának hazai fejlesztéséhez további nélkülözhetetlen feladat a nemzetközi mérési, 

modellezési, tervezési, monitoringmérési és K+F fejlesztési folyamatok hazai geotermikus viszonyok közötti 

meghonosítása, adaptálása és specifikus elemeinek vizsgálata. 

1.3. A hőszivattyú mint megújuló energiahasznosító eszköz 
fejlődése 

A kőkorszak óta az emberiség képes volt meleget (tüzet-fűtést) produkálni, de a mesterséges hűtést csak 1850-

ben sikerült az első hűtőgéppel megoldani. Ez új és hatalmas fejlődési lehetőséget adott a hasonló elven működő 

fűtési hőszivattyúknak az egész világon, különösen Közép- és Észak-Európában, illetve Amerikában. 

Az elvi alapok rövid áttekintését Nicolas Léonard Sadi Carnot 1824. évi munkájával kell kezdeni, aki 

megalapozta a termodinamikai összefüggéseket a Carnot-körfolyamattal. 1847-ben Hermann von Helmholtz az 

energiatárolás, a termodinamika I. törvényét alkotta meg. 1850-ben Rudolf Julius Emanuel Clausius szélesebben 
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értelmezte a Carnot-körfolyamatot és megalkotta a termodinamika II. tételét az entrópiáról. Függetlenül tőle 

William Thomson (később Lord Kelvin) 1852-ben egy sokkal általánosabb formáját adta a termodinamika II. 

törvényének, és bemutatta a termodinamikus hőmérsékleti skálát. 

1870-ben Carl von Linde egy „szigorúbb” termodinamikai megközelítését adta a hűtési folyamatnak. A 

tudományos termodinamikai ismeretek a hűtésről az 1876–1918 közötti időszakban váltak alkalmazhatóvá, 

különösen az élelmiszeriparban. Az üzemi elterjedésben különösen Linde munkásságát kell kiemelni, aki 

egyszerre volt kiváló kutatómérnök, alkalmazó és egyetemi tanár. Az első hűtőgépi teszteket 1875-ben végezte. 

Az 1900-as évektől az ipari gyártások megszaporodtak, 1918-tól az ammónia mint elterjedt hűtőgáz 

alkalmazásával megindult a hűtőkompresszor tömeggyártása Európában és Amerikában. Kiemelhető, hogy a 

csavarkompresszor elvét 1878-ban szabadalmaztatta H. Krigar, de gyártása ekkor még nem volt lehetséges. 

A hőszivattyús fűtés és használati melegvíz-készítés 1919–1950 között vált hatékony és már gazdaságos, 

versenyképes termékké. Az első világháború előtti és utáni években az európai hőszivattyú-fejlődés egyik 

központja a fosszilis energiában szegény, de vízi erőművekben gazdag Svájc volt. Ennek eredményeként 1938–

1945 között 35 db nagy teljesítményű hőszivattyút üzemeltek be (Zogg, 2008). 

Magyar vonatkozásban meg kell említeni Heller László munkásságát, hiszen 1948-tól (ekkor védte meg doktori 

disszertációját a hőszivattyúk alkalmazásának feltételeiről) a közreműködésével kidolgozott kompresszoros 

hőszivattyú nagyban hozzájárult a technológia fejlődéséhez, áttörést jelentett a hőszivattyúzás történetében. 

A hőszivattyús fejlesztések külön korszaka az 1951–1972 közötti évek, „az alacsony olajárak” időszaka volt. 

Folytatódott a munkaközegek fejlesztése, de a hatékonysági eredmények ellenére nem volt számottevő piaci 

áttörés. A helyzet 1973–1989 között az OPEC-országok olajembargója miatt, a két olajválság (1974 és 1979) 

hatására megváltozott. Abban a pillanatban merült fel először a XX. században az alternatív energiák szerepe, és 

az energiahatékonyság is fontos lett a közvélemény szemében. Ez a szemlélet és a nukleáris energia együtt adott 

hátteret a hőszivattyúk világméretű terjedésének. 1979-ben a hőszivattyús eladás 800.000 darabra nőtt a világon, 

a reverzibilis légkondicionálók 4.000.000 darabos értékesítése mellett. 

Az első vertikális földhőszondás hőszivattyús rendszert 1980-ban alakították ki. Jürg Rechsteiner előbb 

horizontális kollektoros rendszert, majd 1980-ban Ernst Rohnerrel együtt, a GRUNDAG fúróvállalattal 50 

méteres szondákat telepített. A módszer terjedésével a mélységhatár is 100 méter fölé nőtt. A vertikális 

földhőszondás fejlesztés és mérés egyik centruma a svéd kutatóközpont mellett a zürichi ETH egyetem volt 

Svájcban. Az itteni kutatócsoport vezetője a magyar származású Prof. Dr. Rybach László, aki munkásságával 

megerősítette a földhőszondák kőzetkörnyezetének hővezetőképesség-mérési fejlesztését és értékelési 

módszereit. 

1985-re a németországi Karlsruhéban független hőszivattyús tesztcentrum alakult (3.1.3.1. ábra). Közben 1982-

től a skandináv hőszivattyús piac is nagy fejlődésnek indult, hasonlóan az USA-hoz és Japánhoz. Az utolsó 20 

év Európában – kisebb megtorpanással 2000 körül – folyamatos piaci és hőszivattyú-technológiai fejlődést 

hozott. Az EU-direktívák további támogatást adtak a hőszivattyús technológia elterjedésének. Folyamatosan 

fejlődött a kutatás, a hűtőközegek, a hatékonyság, a telepítések mérése, modellezése, a termékek minősítése, a 

rendszerek monitoringozása. 

 

3.1.3.1. ábra Forrás: Viessmann Múzeum, 1985 

A megújulóenergia-alapú villamos energiával a hőszivattyúzás a klímavédelem kiemelt fűtési-hűtési eszköze 

lehet a jövőben. 

2000-től Nyugat-Európában intenzív fejlesztőmunka indult nemcsak a készülékek (hőszivattyúk) piacán, hanem 

a telepítés, földhőmérés, méretezés területén is. 

E kutatások centruma a német nyelvterület volt: Németország, Svájc és Ausztria. 

A kutatások egy-egy kiemelkedő tudományos eredményű professzorhoz kötődtek, a már említett magyar 

származású Prof. Dr. Rybach Lászlóhoz Zürichben, Dr. Burkhard Sannerhez és később Erich Mandshoz, akik 

kidolgozták a földhőszondák telepítésének és mérésének elveit, és ezzel megalapozták a fenntartható földhős 

hőszivattyús rendszerek működtetését. 
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A fejlődő kutatási eredmények először a kisméretű családi házas rendszerekhez néhány darab földhőszonda 

telepítését tették biztonságossá. Később a nagyobb szondaszámok esetére is kidolgozták a mérési és modellezési 

módszereket. Bevezették a fűtési-hűtési-használati melegvíz-igényekhez méretezett földhőenergia előzetes 

kalkulációjának módszerét, és ezt földtani térképadatok és az adott telepítési hely geológiai rétegsoradatainak 

szoftveres feldolgozásával pontosították. 

Az egyre több megvalósulási hely geológiai adatait összegyűjtve és kiértékelve megszületett egy, a kőzetfajtákra 

jellemző hővezetési értékrend, melyet tovább finomítottak attól függően, hogy a kőzetek homogenitása, 

porozitása, víztartó képessége milyen volt. Ezeket az adatokat táblázatos formában publikálták, és ezzel az 1-2 

szondás rendszerek helyi mérések nélküli fölhőkapacitás-számítását (kalkulációját) segítették. Ilyen esetekben 

elég volt a fúrómesterek pontos rétegsor-regisztrációja, hogy a várható földhőkapacitást megítéljék. Ez a 

módszer nyilvánvalóan csak megközelítően adott iránymutatást a földhő alkalmazásához, és sok esetben okozott 

alul- vagy túlméretezést. Az eltérések egyes esetekben akár 25-40%-osak is lehettek. Ezzel a földhőszondák 

vagy kevésnek bizonyultak, akár lefagytak huzamos üzemeléskor és nagy villamosenergia-fogyasztást okoztak, 

vagy felesleges szondaméter létesült és ezzel a beruházási költség növekedett indokolatlanul. 

Mindezek a „rossz referenciák” gátolták a piac fejlődését, ezért vált szükségessé a földhőszonda-kőzetkörnyezet 

hővezető képességének mérése és az adatok kiértékelése, majd szoftveres modellezéssel a szükséges vertikális 

földhőszonda mennyiségének pontos megadása. 

A mérési és modellezési módszer annyira elterjedt az 1990-es évekre, hogy megalkották a VDI4640 szabványt, 

melynek kidolgozását 1995-ben kezdték meg, és a négy fejezetből álló szabvány utolsó fejezetét, amely a direkt 

hőhasznosításról szól, 2004-ben adták ki (Reuss et al., 2006). 

A Thermal Response Testnek (TRT) nevezett mérésekkel növekedett a vertikális földhős szondarendszerek 

fenntarthatósága, illetve a beruházói bizalom, és ez is hozzájárult a későbbi hőszivattyús piac nagyarányú 

fejlődéséhez. Ezt a fejlődést mutatja az 3.1.3.2. ábra. 

 

3.1.3.2. ábra Forrás: Nowak and Murphy, 2011 

A fejlődés másik tényezője az iparág szereplőinek európai szövetségbe tömörülése. Ez az Európai Hőszivattyús 

Szövetség (EHPA), mely 2000-ben alakult a hőszivattyúzás szakmai érdekképviseletére, gyártók, forgalmazók, 

tervezők, kivitelezők, oktatási intézmények nemzeti képviseleteinek összefogásával. Jelenleg 92 tagja és 22 

tagországa van az EHPA-nak, köztük 2007 óta Magyarország is, a Magyar Hőszivattyú Szövetség által. (A 

3.2.4. témában bővebben lesz szó a magyar szervezetekről). 

1.4. A hőszivattyús rendszerek csoportosítási lehetőségei 
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Attól függően, hogy egy épület teljes fűtési energiaigényét vagy annak csak egy részét szeretnénk biztosítani 

hőszivattyús rendszerrel, megkülönböztetünk monovalens és bivalens rendszereket.  Monovalens  a rendszer, ha 

olyan fűtési rendszert alkalmazunk, ami egyedüli hőtermelőként fedezi az épület teljes hőigényét. 

 

3.1.4.1. ábra 

 Bivalens  a rendszer, ha a hőszivattyú mellé kiegészítő fűtés kell, ami lehet bármilyen kazán vagy 

napkollektoros rendszer is, azaz a bivalens üzemű fűtési rendszer két hőtermelővel rendelkezik (hőszivattyú + 

gáz v. folyékony v. szilárd tüzelőanyag). Két altípusa van: 

Bivalens-párhuzamos üzem: 

 

3.1.4.2. ábra 

Bivalens-párhuzamos üzem esetében a rendszerkialakítás olyan, hogy az elsődleges és az alternatív hőtermelő a 

hőigény növekedésével párhuzamosan tud üzemelni. Ebben az esetben a megújuló energia gazdaságos 

üzemeltetése megmarad a kedvezőtlenebb feltételekkel rendelkező fűtési időszakban is, tehát az alternatív 

hőtermelő kizárólag a szükséges csúcsigényhez szükséges többletigényt fedezi. 

Bivalens-alternatív üzem: 
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3.1.4.3. ábra 

Bivalens-alternatív rendszerről akkor beszélünk, amikor az alternatív hőtermelő szükség esetén (mikor a 

hőigényt a megújuló energiával üzemelő rendszer már nem tudja fedezni) teljes egészében kiváltja az 

elsődleges, megújuló energiás hőtermelőt. Ez esetben a rendszer üzemeltetése kevésbé gazdaságos, mint az 

előbbi, bivalens-párhuzamos esetben. 

 Monoenergetikus  üzemmód: olyan bivalens üzemű hőszivattyús fűtési rendszer, mely ugyanazzal az 

energiaforrással rendelkezik (áram). 

 

3.1.4.4. ábra 

A hőszivattyúk csoportosítása több szempont alapján is lehetséges (3.1.4.5. ábra). Működési elvüket tekintve 

megkülönböztetnek  kompressziós  elven, elektromos vagy gázmotor segítségével működő, illetve  abszorpciós  

elven működő hőszivattyúkat. Létezik olyan berendezés is, amely a kettőt kombinálja. A  hőnyerés  történhet a 

talajból, illetve a külső levegőből, a  hőleadás  pedig vízzel, illetve levegővel. Eszerint különböztetjük meg az 

alábbi működési elveket: levegő-levegő, levegő-víz és víz-levegő rendszer (Csernóczki, 2009). 
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3.1.4.5. ábra 

A földből való hőkinyerés általában víz vagy fagyálló-víz keverék segítségével történik. Ezek keringhetnek egy 

zárt csőrendszerben a föld, tó felszíne alatt vagy folyóvízben. Másrészt felhasználható közvetlenül a talajból 

származó vagy természetes víz is, ha előtte megfelelően kezelték. A hőnyerés módját a fentieknek megfelelően 

nevezzük  zárt vagy nyitott rendszer nek (Tóth, 2008). 

2. A hőszivattyú működési elve 

Ez a lecke bemutatja a hőszivattyú működési elvét és felépítését, valamint fizikai alapjait. Részletezi, hogy a 

primer oldalon milyen hőforrásokat tud hasznosítani a technológia, és szekunder oldalon milyen felhasználási 

lehetőségek állnak rendelkezésre, továbbá bemutatja a felületfűtési-hűtési rendszerek típusait és előnyeit is. 

2.1. A hőszivattyú működése és a Carnot-körfolyamat 

A hőszivattyú a környezeti hő hasznosítására szolgáló berendezés, amely a hűtőgép elvén alapul. Télen fűtésre, 

nyáron hűtésre, légkondicionálásra használható, illetve használati meleg víz előállítására is alkalmas. A 

működtetésére felhasznált energiát nem közvetlenül alakítja hővé, hanem a külső energia segítségével a hőt az 

alacsonyabb hőfokszintről egy magasabb hőfokszintre emeli fűtési üzemben. Hőforrása lehet a külső levegő, 

egy folyó vagy tó vize, kutak vizének vagy a talajnak a hőtartalma, vagy ipari hulladékhő. 

Elvi alapja a termodinamika második főtétele, amely szerint „nem lehetséges olyan körfolyamat, amelynek 

eredménye az, hogy egy hőtartályból felvett hővel egyenlő értékű munkavégzés történjék”. Azaz a hidegebb test 

nem adhat át hőt a melegebb testnek, a hő magától csak a melegebb helyről a hidegebbre mehet át: így 

egyenlítődnek ki a hőmérséklet-különbségek (Holics, 1998). A hőszivattyúk elméleti működését a Carnot-féle 

termodinamikai körfolyamat írja le (3.2.1.1. ábra). Holics (1998) szerint „a reverzibilis Carnot-körfolyamat 

hatásfoka független a folyamatot végző munkaközeg anyagi minőségétől és a gép szerkezetétől, csak a hőátadó 

test T1 és a hőátvevő test T2 hőmérsékletének függvénye”. 

A rendszer elektromos energiát, áramot igényel, ez jelenti a munkát. Hatékonyságát az ún. 

teljesítménytényezővel (COP = Coefficient of Performance) jellemezhetjük, ez a hőszivattyú leadott 

fűtőteljesítményének és effektív teljesítményfelvételének az aránya: 

 

Qhsz : a hőszivattyú által leadott pillanatnyi hőteljesítmény (kW) 

Phsz: a hőszivattyú által felvett pillanatnyi elektromos teljesítmény (kW) 

A hőszivattyús folyamatok jól leírhatók termodinamikai módszerekkel. A hőszivattyúval elvont hő és leadott 

fűtési hő termodinamikai átlaghőmérsékletét bemutathatjuk az ún. T-S (hőmérséklet-entrópia) diagramon 

keresztül (3.2.1.1. ábra). Az átlaghőmérséklet a bemenő magasabb és a kimenő alacsonyabb hőmérsékletből 

adódik. Praktikusan az átlaghőmérsékletet a logaritmus középhőmérséklet adja. 
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3.2.1.1. ábra 

A hőszivattyúval a talaj hőfelvételi elemén (elpárologtató, a talajszonda oldal hőcserélője) és a fűtőoldalon 

leadott (kondenzátor, a hőleadó oldal hőcserélője) hő átlagos hőmérséklete, ahol Tn a nagyobb* hőmérsékleti 

pont (K), Tk pedig a kisebb* hőmérsékleti pont (K): 

 

*Az ábra szerint: 1 = nagyobb, 2 = kisebb 

Ennek megfelelően a T-S diagram szerint a hőleadó: 

 

és a hőfelvevő: 

 

Ezzel az elméleti teljesítménytényező: 

 

Qfo: a hasznos hőenergia (J) 

Eo: a rendszer működtetéséhez felhasznált energia (J) 

Ill.: 

: a fűtésre (kimenő) víz átlaghőmérséklete (K) 

: a talajból a hőszivattyúra felkerült folyadék átlagos hőmérséklete (K) (fűtésnél a nagyobb, hűtésnél a kisebb 

érték az előnyös) 
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A valóságos e az elméleti értéknél kisebb: 

 

d = 0,5-0,58 korrekciós tényező (gyakorlati számításoknál a szakirodalom szerint a nagyobb biztonság céljából 

0,4-re célszerű megválasztani). 

A 3.2.2.1. ábra szerint a jósági tényező:  

Qf: a hasznos hő (J) 

W: a bevitt összes külső energia (J) 

A hőszivattyú munkafolyamatának jellemző nyomás- és hőmérsékleti pontjai (épületfűtés esetén) függenek a 

rendszer kialakításától, az alkalmazott gázoktól, a kompresszoroktól és a hőcserélőktől stb. 

A COP-érték az év folyamán változhat a hőforrás hőmérsékletének és a fűtési előremenő hőmérséklet 

változásával, ezért pontosabb képet ad a hőszivattyú teljesítményéről az egy évre vonatkozó energiaszám (SPF 

= Seasonal Performance Factor: éves munkaszám): 

 

QhszH: a hőszivattyús rendszer által leadott éves hőmennyiség (kWh) 

Wel: a hőszivattyús rendszer által felvett éves elektromos energia (kWh) 

Az SPF-értéket befolyásoló tényezők közé tartozik többek közt a hőszivattyú terhelési állapota, a 

kompresszorteljesítmény-szabályozás esetén a részterhelés és a bekapcsolások száma is. 

2.2. A hőszivattyú felépítése 

A hőszivattyú egy hőforrásból hasznos energiát állít elő. Ehhez szükség van egy alacsony forráspontú 

munkaközegre, amely az elpárologtatóban (elgőzölögtetőben) hőt vesz fel kis hőmérséklet és alacsony nyomás 

mellett, így gázzá alakul. Ez a gáz a szívóvezetékbe kerül, onnan pedig az elektromos energiával üzemelő 

kompresszor segítségével egy nyomóvezetékbe, ahol a munkaközeg nyomása és ez által hőmérséklete is megnő. 

A kondenzátorban ismét cseppfolyósodik, és így leadja a hasznos hőt. Ez azon a fizikai törvényen alapul, hogy a 

párolgás hőt von el, a kondenzáció pedig hőkibocsátással jár. A folyadékállapotú munkaközeg ezután egy 

expanziós (adagoló) szeleppel elválasztott folyadék-, illetve befúvóvezetékbe kerül, ami ismét az 

elpárologtatóhoz juttatja, megint csökkentve ezzel a munkaközeg nyomását és hőmérsékletét. Így visszajut a 

ciklus elejére. Az alábbi ábrán bemutatott elemek alkotják a hőszivattyús rendszert. 
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3.2.2.1. ábra 

A helyi primer hőnyerési adottságok hatékonysági értékelése szabja meg, hogy melyiket választjuk például a 

szondás, a vízkutas, a horizontális kollektoros stb. megoldások közül. 

2.3. Hőforrás oldal 

A primer hő, mint ahogyan erről a fentiekben már szó esett, származhat a talaj hőjéből, a levegő hőjéből, illetve 

a talajvízből. Kiválasztásánál alapvető szempont, hogy a legmagasabb hőmérsékleti szintű hőforrás 

használatával biztosítható a legjobb teljesítménytényező. 

 Talaj/föld: ha a hőforrás a talaj, akkor két megoldás a leggyakoribb. Egyik a  talajkollektoros  rendszer 

(3.2.3.1. ábra), melyben több száz méter (a szükséges teljesítménytől függő) hosszúságú speciális, kemény 

PVC-köpennyel ellátott rézcsöveket vagy polietilén csöveket fektetnek le 1-2 méter mélységben. Hátránya, 

hogy nagy felületen (a fűtött alapterület 1,5-3-szorosán) kell földmunkát végezni a telken a csövek 

lefektetésekor. Hatékonysága főleg a talaj hővezetésétől, nedvességtartalmától és az esetleges talajvíztől függ 

(Tóth, 2008). Ez a megoldás elsősorban a napenergiát hasznosítja, mivel ilyen mélységben a talaj hőmérséklete 

elsősorban a levegő hőmérsékletétől (és a kivett hőmennyiségtől) függ. A talajhő kinyerésének másik módja 

a  talajszonda  (3.2.3.1. ábra), amikor vertikálisan helyeznek el egy U alakú szondát egy fúrólyukban. Mindkettő 

zárt rendszer, azaz a munkaközeg egy zárt körben cirkulál. A különbség az előzőhöz képest az, hogy a szonda a 

Föld belső hőjét hasznosítja. Míg a kollektor teljesítménye nagyban függ az időjárástól, addig a szondáé attól 

független (Csernóczki, 2009). További előnye, hogy a telket a fúrás pontszerűsége miatt csak a szondák 

nyomvonalában kell felásni. 
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3.2.3.1. ábra Forrás: www.hgd.hu 

 Masszív abszorber: gyakorlatilag egy beton- (vagy tégla-) falat jelent a föld alatt (pl. résfal) vagy felett, és a 

betonlemezben műanyag csőkígyót helyeznek el. Külön e célra épített szoborszerű elemek vagy támfalak, 

homlokzati betonfelületek is felhasználhatóak. (A beton hővezetése nem túl jó, az agyagénál rosszabb vagy 

azzal azonos.) Segít a levegő, talaj, esővíz hőjének átvételében, a napsugárzást közvetlenül is hasznosíthatja 

(www.passzivhazak.hu). 

 Víz: a víz hőjének kinyerése történhet nyitott vagy zárt rendszerrel. 

•  Nyitott:  a talajvizet kutakból búvárszivattyúval termelik, majd használat után egy másik kútba, felszíni vízbe 

(tóba, folyóba) vezetik vagy dréncsöveken át a földbe szivárogtatják. Környezetvédelmi, ökológiai 

szempontból az az előnyös, ha a kitermelt vizet ugyanabba a rétegbe juttatják vissza, ahonnan kivették. A 

beruházási költség és a hatásfok nagyban függ a vízadó réteg mélységétől. Versenyképessége csak a felszín 

közeli rétegekkel van, de a vízminőség és a szűrőzés komoly kockázatot jelent, melyet előre tesztelni kell. 

•  Zárt:  felszíni vizekbe körkörösen helyeznek el kollektorcsöveket, amikben hőhordozó közeget keringetnek. 

Működési elve megegyezik a talajkollektoréval. 

 Levegő: a külső levegőt ventilátorokkal szívják be, amelynek hőjét a hőszivattyú hasznosítja. Hátránya, hogy a 

levegő hőmérséklete nem állandó, az időjárás függvénye, így a rendszer hatékonysága tág határok között 

változó. További problémát jelenthet a ventilátorok által keltett zaj is, ezért elhelyezésére külön figyelni kell. 

Átmeneti időben viszont jó hatékonysággal üzemel, sőt beruházási költsége ennek a megoldásnak a 

legalacsonyabb, és a levegő mint hőforrás mindenhol rendelkezésre áll (Tóth, 2008). 

 Hulladékhő: ilyen jellegű hőforrásként felhasználható például a gyógyfürdők elhasznált termálvize vagy a 

szennyvíz. Utóbbira magyarországi példa a  Szekszárdi Húskombinát , ahol a 22 °C-os szennyvíz a hőforrás, 

míg az előbbire a  Harkányi Gyógyfürdő , melynek 32-35 °C-os elfolyó vizét használják fel két, egyenként 1100 

kW-os hőszivattyúval (Mádlné Szőnyi, 2006). 

http://www.passzivhazak.hu/
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3.2.3.2. ábra Forrás: Swiss Heat Pump Test Center, 2008 

Az 1.2.3.2. ábrán a különböző hőforrásokból táplálkozó hőszivattyúk COP-értékét hasonlította össze egy svájci 

cég: látható, hogy a vizes (nyitott vízkútpáros) rendszerek a legnagyobb hatásfokúak, aztán a földhőszondás, 

majd végül a levegős hőszivattyúk COP-értéke a legalacsonyabb (Csernóczki, 2009). Az értékek csak 

tájékoztató trendek, mert minden hőszivattyú az alkalmazott munkaközegtől és a kompresszortól függően más-

más COP-értéket eredményez. 

2.4. Hőleadó oldal 

A felületi padló-, fal- és mennyezetfűtés kialakítása illeszthető leginkább az alacsony előremenő hőmérsékletű 

rendszerekhez, hiszen a felületi hőmérséklet felső határt szab a méretezési hőfoklépcsőnek. A gázkazános 

rendszerek esetében egy keverőszelep segítségével lehet megoldani a padlófűtési körök előremenő 

hőmérsékletének csökkentését. Hőszivattyús alkalmazás esetén a fűtővíz egy az egyben ráengedhető a 

kialakított körökre, és megfelelően fognak működni. A sugárzó hőérzet nyújtotta komfort sokkal kedvezőbb, 

mint a radiátoros konvektív hőleadással működő hőleadók esetében. A hűtés is megoldható ezzel a fajta 

hőleadóval, ugyancsak sugárzó hőérzetet nyújtva. A bekerülési költség jellemzően magasabb, mint a többi 

hőleadó esetében, és fontos motívum, hogy a pontos méretezés ez esetben semmiképpen sem hanyagolható el. A 

hidraulika, a körök kialakítása és az ezzel kapcsolatos szempontok nagyon fontosak a megfelelő működés 

elérésének érdekében. 

A korszerű felületfűtő-hűtő rendszerek elterjedése elsősorban a nyugat-európai kutatások eredményeinek 

köszönhető, amelyek a régi elveket korszerű anyagokkal, szerelési megoldásokkal, a hidraulikai beszabályozás 

és a korszerű szabályozás megoldásával az energiatakarékos üzemeltetést jó hőérzet biztosításával oldották meg. 

A felületi mezőkön kívül még a fan-coilos rendszerek is illeszthetőek az alacsony előremenő hőmérséklettel 

üzemelő hőszivattyúkhoz, de a felületfűtésnél magasabb előremenő hőmérséklettel. Ez esetben ugyanis a 

hőleadó hőcserélő részét egy ventilátor fújja, hogy a konvekciós hőáramlás meginduljon. Mindkét megoldás 

alkalmas mind fűtési, mind hűtési igények ellátására. 
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3.2.4.1. ábra 

A felületfűtési rendszerek – padló-, fal- és mennyezetfűtés és -hűtés – a felületek alacsony hőmérsékletének és a 

hőmérséklet egyenletes eloszlásának köszönhetően a sugárzással leadott energiával kellemes és komfortos 

hőérzetet biztosítva fűtenek és hűtenek. A hagyományos fűtési rendszerekkel szemben felületfűtésnél az ember 

és a helyiséget körülvevő felületek között sugárzási egyensúly alakul ki, így optimális komfortérzet érhető el. 

A felületfűtési rendszereknél a sugárzással leadott energia miatt jóval kellemesebb hőérzet érhető el lényegesen 

alacsonyabb helyiség-hőmérsékletnél. 

A helyiség-hőmérséklet 1-2 °C-kal csökkenthető, ami éves szinten 3-6%-os energiamegtakarítást jelent. A 

felületfűtési/hűtési rendszerek ideálisan kombinálhatók hőszivattyúkkal. Emellett a felületfűtési rendszerek 

hűtésre is használhatók, így egy rendszer segítségével a különálló fűtő- és hűtőrendszerekhez képest 

alacsonyabb beruházási költséget érhetünk el. 

A felületfűtési és -hűtési rendszerek szinte minden épülettípusnál és felhasználási területen alkalmazhatók. A 

felületfűtő/hűtő hőleadó rendszereket két nagyobb csoportba sorolhatjuk kivitelezési szempontból: 

• nedves fektetésű rendszerek (aljzatban, vakolatban) 

• száraz fektetésű rendszerek (gipszkartonos rendszer) 

A két rendszer között az a különbség, hogy a nedves fektetésű rendszerek esetében a beépítendő csövek a 

helyszínen nedves technológiás vakolással kerülnek beépítésre, míg a száraz fektetésnél a hőleadó csövek már 

eleve előre gyártott panelekben kerülnek a helyszínen beépítésre (vakolás nem szükséges). 

Azt követően, hogy a megrendelő a felületi hőleadók mellett döntött, egy fontos szempont van, amelyet nem 

szabad figyelmen kívül hagyni: a felületfűtési/hűtési rendszer nem egyenlő egy radiátoros rendszerrel! 

A radiátoros rendszerrel ellentétben itt a hőleadó felületek pontos, szakszerű méretezése elengedhetetlen. Az 

alacsony előremenő fűtési hőmérsékletből kifolyólag megújuló energiával üzemelő rendszerek nagy arányban 

kerülnek integrálásra primer oldali hőtermelő rendszerként. A hidraulikai méretezés pontos elvégzése és a 

méretezési paraméterek figyelembevételével kialakított fűtési-hűtési terv az alapja az optimálisan üzemeltethető 

rendszernek. Csak a tervezés mellett méretezésen alapuló döntés esetén lehetünk biztosak abban, hogy felületi 

hőleadó/hőfelvevő rendszerünk megfelelően fog működni, alacsony üzemeltetési költségekkel. 

A felületfűtés előnyeit többféleképpen vizsgálhatjuk: 

 Komfortérzet alapján: 

Felületfűtéssel a helyiség hőmérséklete alacsonyabb értéken tartható a sugárzásból adódó hőérzetnek 

köszönhetően, ami javítja a tartózkodási zónában lévők komfortérzetét. Ellentétben a fan-coilos hőleadókkal, 

nincs kellemetlen légsebesség (nem alakul ki huzatérzet), és az üzemeltetés során nincsen zajterhelés, hiszen 

nincsenek mozgó, forgó alkatrészek, ezért nem áll fenn a meghibásodás lehetősége. További előnyt jelent, hogy 

a gépészeti elemek nem látszanak, viszont hátrány, hogy amennyiben falfelületi hőleadó/hőelvonó felületeket 

alkalmazunk, a csövek miatt nehézkes a falra felrögzíteni bármit is. 

 Gazdasági szempontból: 
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A felületi hőleadókkal a sugárzó hőátadásnak köszönhetően a belső levegő alacsonyabban (nyáron magasabban) 

tartható, ami jelentős üzemeltetési költségmegtakarítást eredményez. Emellett korróziós hatás nem lép fel és 

karbantartási igénye sincsen az ilyesfajta hőleadóknak. A passzív hűtéshez is illeszthető, ami a hűtési 

költségeket tartja alacsonyan. 

 Előnyök a radiátorokkal szemben: 

A radiátorok magasabb hőmérsékletszintű fűtővízzel történő üzemelése miatt a helyiségben a hőmérséklet-

eloszlás korántsem ideális. A felületi hőleadókkal jól meg lehet közelíteni az ideális jelleggörbét, valamint 

javítani lehet a helyiséget határoló felületek közötti sugárzási egyensúlyt. A mennyezet alatti, tartózkodási zónán 

kívül eső zónák nem kerülnek túlfűtésre, és az átlagosan alacsonyabb helyiség-hőmérsékletnél az emberek 

frissebbnek érzik magukat. Az ablakok hideg felületei és a meleg fal-mennyezet felületek között aszimmetrikus 

sugárzás jelensége léphet fel, melyet a felületek megválasztásával jól lehet korrigálni. Emellett sokkal 

környezetbarátabb fűtési-hűtési megoldás, hiszen az alacsony előremenő fűtési hőmérsékletből kifolyólag jól 

kombinálható hőszivattyúkkal, megújuló energiával üzemelő berendezésekkel. Az alacsony légáramlás miatt 

nem keveredik fel a por és nem alakul ki porpörkölődés, ami megkíméli a légutakat, illetve ezzel az allergiában 

szenvedőket. Mivel a csövek a szerkezetbe integráltak, nem áll fenn sérülésveszély az óvodákban, iskolákban, 

kórházakban vagy öregek otthonában. 

 Előnyök a klímaberendezésekkel (fan-coil, split) szemben: 

A termikus komfortérzet jóval magasabb, hiszen az ember és a fűtő/hűtő felület közötti energiacsere nagy 

felületen és főleg sugárzás útján megy végbe. Ebben az esetben is igaz, hogy a helyiség-hőmérsékletet átlagosan 

1-2 °C-kal alacsonyabb értéken lehet tartani, ami energiatakarékos üzemeltetéshez vezet. A felületi hőleadók 

nem szárítják a levegőt, ellentétben a klímaberendezésekkel. A frisslevegő-ellátás miatt az egyébként is 

szükséges kora reggeli és késő esti szellőztetéssel a relatív nedvességtartalom a normális értékek között tartható, 

napközben nem alakul ki a levegő túlpárásítása. A split- és FC-készülékekkel hűtés esetén előforduló túlszárítás 

a felülethűtésnél nem történhet meg. Hűtési üzemben a klímaberendezések által befújt levegő huzathatása és a 

„Sick-Building” hatás sem áll fent a hőelvonó felületeknél. Nem tud kialakulni a legionella betegség, hiszen a 

gombák és a mikrobák nincs hol megtelepedjenek. Emellett a helyiségben nincsenek látható elemek, nem okoz 

diszkomfortot a zajhatás, és cseppvízelvezető rendszert sem kell kialakítani. 

A felületkialakítások szempontjából megkülönböztetjük a padló-, fal-, mennyezet- és egyéb (mint például ferde 

sík, fűtött pad, fűtött álkandalló) fűtéseket. 

Hogy mikor melyik felületet kell használni, egyértelműen nem lehet és nem is érdemes meghatározni, de ki kell 

hangsúlyozni, hogy mindig az adott feladatnak és a helyi adottságoknak megfelelően kell kiválasztani az adott 

célra legmegfelelőbb felületet, illetve a felületek kombinációját. 

Természetesen vannak olyan szempontok, amelyeket a sorrendiség meghatározásánál figyelembe lehet és kell 

venni (Mottl, 2006). 

3. A hőszivattyú felhasználási területei 

A lecke a hőszivattyús technológia felhasználási lehetőségeivel foglalkozik, kitér a fűtés, a hűtés, a használati 

melegvíz-készítés és a temperálás témaköreire. Két esettanulmányt is bemutat, az első egy kis teljesítményű 

geotermikus hűtési megoldásra, a második pedig egy nagy teljesítményű fűtő-hűtő rendszerre kiemelkedő példa. 

3.1. Fűtés 

Maga a geotermikus energia fűtésre való hasznosításának és a hőszivattyúnak a gondolata már másfél évszázada 

ismeretes. Zürichben 1938-ban már volt olyan épület, melynek fűtését a közeli folyóból „táplálkozó” 

hőszivattyú végezte el. A magyar Parlament épületének fűtését is részben hőszivattyúval látták el az 1950-es 

években, hőforrást ehhez a margitszigeti termálkút vize biztosított. Mint ahogyan ezt a fentiekben ismertettük, a 

hőszivattyú által nyert és „termelt” hőt az alábbi alkalmazásokba vonhatjuk be: 

A hőforrásból elvont hőt a berendezés általában a zárt körben keringetett fűtőközeg felmelegítésére használja 

fel. Elsősorban az alacsony hőmérsékletű fűtési módok alkalmasak hőszivattyúval történő felhasználásra, mert 

annál nagyobb a rendszer hatékonysága, minél kisebb a fűtési előremenő hőmérséklet. Padló-, fal- és 

mennyezetfűtés jöhet számításba, ahol a nagy hőleadó felület miatt már 30-35 °C-os előremenő hőmérséklet is 

elegendő, esetleg fan-coilok 40-45 °C előremenő hőmérséklettel. 
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3.2. Aktív hűtés 

A folyamat megfordításával a fűtésnél hőforrásként használt közegnek adja át a helyiségekből elvont hőt. Ebben 

az esetben felcserélődik az elpárologtató és a kondenzátor hőcserélő, és a helyiség hőjét a talaj vagy a talajvíz 

vezeti el. A gázkörfolyamatból adódóan a hűtési hőfoklépcső a 7/12 °C, mely felületi hőleadókhoz ugyan nem, 

de fan-coilokhoz tökéletesen alkalmazható. Az alacsony hőmérséklet-tartomány és a gázkörfolyamat miatt az 

aktív hűtéssel nagyobb hűtési teljesítmény érhető el, mint passzív hűtés esetében. Természetesen a felvett 

teljesítmény (villamos áram) mértéke is jóval nagyobb, ami az üzemeltetési költségek növekedését vonja maga 

után. Az aktív hűtés ténylegesen egy hűtőgép működésével egyezik meg. 

3.3. Passzív hűtés 

Passzív hűtésről akkor beszélünk, amikor a hőszivattyú működtetése nélkül, a primer hőforrást közvetlenül vagy 

előhőcserélőn keresztül összekapcsoljuk a szekunder felületi csőrendszerrel. A megoldásnak több változata van: 

• nyitott direkt kútvizes passzív hűtőrendszer 

• zárt szondás/kollektoros glikolos passzív hűtőrendszer 

Különösen az utóbbi, zárt rendszereknél komoly méretezést igényel a primer oldali hőmérséklet-különbség, 

hiszen a talajból visszatérő közeg hőmérséklete (szekunder méretezési állapotból kifolyólag) általában 

alacsonyabb kell hogy legyen, mint 17 °C. Egy jó megoldás a primer oldali hőmérséklet regisztrálása a hűtési 

idényben, hiszen az tükrözi a talaj hőmérsékletének változását, így következtetéseket lehet levonni a 

későbbiekre nézve. 

3.4. Használati melegvíz-készítés 

Használati meleg víz készítésére is felhasználható a hőszivattyú, de a kondenzátor oldali felső hőmérsékleti 

határ kb. 60-65 °C, emiatt a meleg víz hőmérséklete max. 65 °C. Ez a hőfok csak konyhai és egyéb ipari 

igényeknél szükséges, a lakossági használati melegvíz-igényekhez elégséges a 45 °C hőfokszint, melyet a 

hőszivattyú előnykapcsolásban is elvégezhet. Fontos motívum továbbá, hogy 60 °C-os hőmérséklettel 

elvégezhető a legionella baktérium elleni hőntartás a szükséges rendszerességgel. 

3.5. Uszodavíz fűtése, temperálás 

Hőszivattyús alkalmazásra kiváló lehetőséget nyújtanak azok a komplexumok, ahol fürdő-, úszómedencék 

állnak rendelkezésre. A fürdővíz a hálózati vízből pótlódik, melynek hőmérséklete 10-12 °C. A másik 

beavatkozási pont a medence hőntartásából származó veszteség, mely a medence felületével és a víz, valamint a 

levegő hőmérséklet-különbségével van arányban. A medencék hőmérséklete (azok fajtájától függően) 26-32 °C 

közöttire tehető. 

Kimondhatjuk tehát, hogy mind a frissvízutánpótláshoz, mind pedig a hőntartáshoz szükséges hőmérsékletszint 

megfelelő a hőszivattyús rendszerek alkalmazásához. A szükséges teljesítmény és az alacsony előremenő fűtési 

hőmérséklet ismeretében a medencegépészet hőcserélői méretezhetőek. Azokon a területeken, ahol termál 

elfolyó víz is rendelkezésre áll, még hatékonyabban alkalmazható a hőszivattyús rendszer. A magasabb primer 

oldali közeghőmérséklet magasabb jóságfokkal tudja kielégíteni a fűtési igényeket. 

Amennyiben termál elfolyó víz áll rendelkezésre, figyelembe kell venni, hogy a termálvíz agresszív oldott 

anyagokat tartalmazhat, így a hőcserélők a tisztítás miatt szétszedhető kivitelűek kell hogy legyenek. 

3.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmány: 

 Tápiószelei passzív hűtés talajszondával 

Tápiószelén valósult meg egy talajszondás rendszer, amelyet egy komplex rendszerben passzív hűtésre 

hasznosítanak. A terület földtani adottságaira jellemző, hogy a felszínen és a felszínhez közel negyedidőszaki 

(holocén-pleisztocén) homok és agyag található. A negyedidőszaki kifejlődéseket felső-pannon korú homok, 

kőzetliszt és agyag követi. 

A fúráskor feltárt rétegsor 120 m-ig: 
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3.3.5.1. ábra 

A geotermikus hűtési rendszer egy nem lakossági épületet lát el, amely 2,5 kW hűtési igénnyel rendelkezik. 

Ennek ellátásához a primer oldalon 2 db 120 m-es, egymástól 8,5 m távolságban lévő talajszondában nyeletik el 

a szükséges hőt. A primer oldalon a szondák vízzel vannak feltöltve. 

A furatokba Ø 40 mm-es KPE-csőből szondahurkot építettek be a lyuktalpig, melynek kb. 13 °C induló 

talphőmérsékletét felhasználva a csőhurokban keringtetik a közvetítő közeget. A furatokban egy hurok van 

elhelyezve, azaz szimpla szondák segítségével végzik a hőelnyeletést. 

A szondák az épületben található osztó-gyűjtőhöz csatlakoznak. A szükséges tömegáram beszabályozását 

beszabályozószelep biztosítja osztóáganként. A szondák körönkénti kizárhatóságát golyóscsapok biztosítják. A 

primer kör légtelenítését flamco légtelenítő és mikrobuborék-leválasztó biztosítja. A KPE-csövek és idomok 

kötése polifúziós eljárással történt. A passzív hűtési rendszer hőfoklépcsője: 17/20 °C, a szükséges tömegáramot 

és emelőmagasságot egy keringetőszivattyú biztosítja. A primer oldal biztosítására zárt, membrános tágulási 

tartály került beépítésre. A kiépített csővezetékeket nyomáspróba alá helyezték. 

A geotermikus passzív hűtés mellett „free cooling”, folyadékhűtő és split klíma került kialakításra, melyek 

működését automatika vezérli a külső-belső hőmérsékletek alapján. 

 Panel lakóépület vízkútpáros hőszivattyús rendszere 

Közép-Európában példa nélkül álló az a beruházás, amely a budapesti Hun utca 1–15. szám alatti, nyolc 

lépcsőházból álló, 256 lakásos, tízemeletes panelépületben valósult meg. Ez a társasház a távfűtésről történt 

leválás előtt is nagy erőkkel igyekezett csökkenteni fűtési számláját. A folyamat a ház önálló távfűtési 

hőközpontjának kialakításával kezdődött, mivel az akkori hőközpont 12 épületet szolgált ki, a rosszul szigetelt 

csőrendszer pedig az utcát fűtötte. 

A további energiafogyasztás-csökkentést a korábban felújított fűtési rendszer szabályozhatóvá tételével, 

költségmegosztók és vízórák felszerelésével, a tető és a panelhézagok leszigetelésével, a nyílászárók cseréjével, 

valamint a melegvíz-rendszer korszerűsítésével érték el. Ezeket a fejlesztéseket több nyertes pályázat 

segítségével, a panelprogramon keresztül végezték el. Így jöhetett létre a kiemelkedő eredmény: az 1995-ben 

elfogyasztott 35.308 GJ hő 2008-ra 7446 GJ-ra fogyatkozott. Sajnos azonban a lakók nem tudták élvezni 

erőfeszítéseik eredményeit, mert a távhőszolgáltató folyamatos áremelései miatt a költségek nem csökkentek 

olyan mértékben, mint ahogy azt remélték. Így született meg az elhatározás: leválnak a távfűtésről. 

 

3.3.5.2. ábra 

A tervezés során bebizonyosodott, hogy hosszú távon is gazdaságosan kifűthető lesz a rendszer talajvizes 

hőszivattyúk alkalmazásával. Mivel a panelházaknak saját telkük nincsen (ún. úszótelkes házak), a kutak 

elhelyezése csak közterületen valósulhatott meg. Ehhez először az OTÉK-et (Országos Településrendezési és 

Építési Követelmények) kellett módosítani, hogy a megújuló energiaforrások műtárgyai minden városrendezési 

övezetben elhelyezhetők legyenek. Szükség volt továbbá a BVKSZ (Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzat) megváltoztatására, valamint a kutak közterületen való elhelyezhetőségének érdekében a kerület 

városépítési szabályzatának módosítására is. Ezeken kívül nélkülözhetetlen volt a környezetvédelmi hatóság, 

illetve a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Felügyelőség engedélye is. 

Mivel a ház fűtésrendszere annak idején távfűtéshez épült ki, az egész épületgépészeti rendszer átvizsgálásra 

szorult. Hála a lakóközösség áldozatos munkájának, az addigi fűtéskorszerűsítéseknek köszönhetően már nem 

sok átalakításra volt szükség. 

Mindössze az alapvezeték egy szakaszát kellett nagyobb átmérőjűre cserélni, strangszabályozókat beépíteni és 

13 radiátort lecserélni ahhoz, hogy a rendszer alkalmas legyen hőszivattyús hőellátás fogadására (a házban 

összesen közel 1000 db radiátor van). 
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A beépítés során is sok megoldandó probléma akadt. A nehéz gépek pincébe történő lejuttatása, az új hőközpont 

kialakítása a szűk terekkel, alacsony belmagassággal rendelkező pinceszinten, és még számos egyéb gond 

nehezítette a munkát, de végül minden sikeresen elkészült. 

Az ily módon úttörőnek nevezhető projekt hőszivattyúinak a talajvíz szolgáltatja a szükséges hőt. A ház két 

darab négy lépcsőházas szekcióra oszlik, amelyek saját távfűtő hőközponttal rendelkeztek. Ezek mellé került a 

két új, hőszivattyús hőközpont. Mindkettőben található egy-egy fűtési hőszivattyú, amely a 4 lépcsőház fűtési 

igényét elégíti ki, valamint az egyikben van egy használati melegvíz-készítő hőszivattyú, amely képes ellátni a 

teljes 8 lépcsőházas épületet. A gépek beépített összteljesítménye 1,1 MW. 

 

3.3.5.3. ábra 

Magyarország kiváló geotermikus adottságait kihasználva a hőszivattyú hőforrásául talajvíz szolgál. A Hun 

utcában a kb. 15 °C-os talajvíz kinyerését 4 db termelőkút végzi, a víz kb. 8 °C-ot hűl, majd 6 db nyelőkúton 

keresztül kerül vissza a talajba. A kutak 15 méter mélyek. 

 

3.3.5.4. ábra 

A fűtési rendszer működését időjáráskövető rendszer felügyeli, a külső hőmérséklettől függően 40-57 °C-os 

fűtővíz kerül a fűtési rendszerbe, minden körülmények között kielégítve a ház igényét. Tehát a fűtésről 2 db, 

egyenként 434 kW teljesítményű, AERMEC gyártmányú hőszivattyú gondoskodik, ezek látják el a 4-4 

lépcsőházat. 

Mindkét fűtési gépházban van hidraulikai váltó, amelyekbe 3 db villamos fűtőpatront építettek be. Ezek extrém 

hideg esetén is garantálják a kellő előremenő hőmérsékletet. A használati melegvíz-igényt a teljes 8 lépcsőházra 

1 db AERMEC hőszivattyú biztosítja, amelynek teljesítménye 245 kW. Ezenkívül gépházanként 3-3 db 

puffertároló van, amelyek hőcserélőn keresztül fűtik fel a beérkező hideg vizet. 

Az új berendezések megnövekedett energiaigényének ellátásához szükséges épületvillamossági munkálatokat 

szintén elvégezte az új hőszolgáltató. 

És hogy ez anyagilag mit jelent? A kivitelező vállalat egyben a geotermikus hőszolgáltató is. Ennek 

köszönhetően minden olyan költség, amely a hőszolgáltatáshoz szükséges (kútfúrás, megfelelő villamos hálózat 

kialakítása, a hőszivattyúk és egyéb berendezések finanszírozása és telepítése, új hőszivattyús gépház 

kialakítása, stb.) őket terheli. A társaság 20 éves (opcionálisan meghosszabbítható) hőszolgáltatási szerződést 

köt ügyfeleivel, amelyben garantálják az elfogyasztott hőmennyiség GJ-onkénti egységárát, valamint azt, hogy a 

távhőszolgáltatásnál mindenkor minimum 15%-kal olcsóbbak maradnak. A számlában semmi egyéb költség 

nem jelenik meg, nincs alapdíj, és a megújuló energiákra – akárcsak a távhőre – szintén 5%-os áfakulcs 
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vonatkozik. A fizetés a tényleges fogyasztás alapján vagy átalánydíjban történhet. A karbantartási, javítási és 

egyéb feladatok költsége szintén a céget terheli. 

A konkrét példa esetében ez annyit tesz, hogy a hőszigetelés után, az egyéves, kb. 5420 GJ hőfogyasztást alapul 

véve, a jelenleg érvényben lévő (momentán erősen mérsékelt) távfűtési árakkal a ház éves fűtési költsége 

34.250.000 Ft lenne, míg az új hőszolgáltatónál 22.764.000 Ft-ot kell kifizetni. Ez 33,5%-os megtakarítást jelent 

a házban élők számára. 

Összességében elmondható, hogy a magyarországi panellakásokban sokáig egyeduralkodó távfűtésnek egy 

környezetbarát konkurenciával is szembe kell néznie a gázfűtés mellett, így aki sokallja fűtési számláját, maga 

dönthet arról, melyik fűtési módot kívánja igénybe venni. 

4. A hőszivattyú primerenergia-felhasználása 

A lecke célja a primer energia fogalmának tisztázása, továbbá a különbség bemutatása a villamos hajtású és a 

földgáztüzeléses abszorpciós hőszivattyúk között. A villamos hajtású hőszivattyúk használata világszinten 

elterjedt, az utóbbi egy innovatív megoldás, ami mostanában kezdett ismertté válni. 

4.1. A primer energia fogalma 

A természetben megtalálható nem megújuló és megújuló energiahordozók, mint például a kőszén, a kőolaj, a 

földgáz, illetve a biomassza, a vízenergia, a szél és a napsugárzás ún. primer energiahordozók. Ezek többségét 

nem közvetlenül használjuk fel. A hasznos, „szekunder energiahordozóvá” (pl. koksz, benzin, dízel, elektromos 

áram) történő átalakítás veszteségekkel jár. A veszteség nagysága az átalakítás mértékétől és az alkalmazott 

technológiától függ. Magyarországon például az elektromos áram primerenergia-átalakítási tényezője e = 3,0 

körül mozog, ami azt jelenti, hogy 3 kWh primer energia befektetésével 1 kWh hasznos elektromos áramhoz 

jutunk. 

A háztartások hő-, villamos, fény- vagy mechanikus energiát használnak. A hasznos energia különböző 

előfordulási formáit az összehasonlíthatóság érdekében primer energiává kell átszámolni. 

A fosszilis energia mellett egyre nagyobb szerephez jut a megújuló forrásból származó energia használata. 

Ugyan ez az erőforrás elvileg nem korlátos, itt is követelmény az átgondolt és magas hatásfokú hasznosítás. A 

primerenergia-felhasználást két területre oszthatjuk: a nem megújuló és a megújuló primer energiahordozóból 

származó primerenergia-felhasználásra (http://fenntarthato.hu/epites/). 

4.2. Villamos hajtású hőszivattyú 

Energetikai szempontból akkor tekinthető előnyösnek a hőszivattyús rendszer, ha a jóságfoka magasabb, mint a 

villamos energia megtermelése és szállítása során adódó hatékonyság. A magyarországi villamosenergia-

termelési hálózat adottságait figyelembe véve erőművi hatásfoknak 32,3%-ot, hálózati veszteségként 10%-ot 

számolva (energiagazdálkodási statisztikai évkönyvi adat; Rajnai szerk., 2006), matematikailag megfogalmazva: 

 

Azaz az SPFkrit,en értéknél jobb hatásfokkal működő hőszivattyús rendszerek tekinthetők energetikailag hatékony 

rendszernek. 

4.3. Földgáztüzeléses abszorpciós hőszivattyú 

A hőmérséklet-emelést végezheti kompresszor (kompresszoros hőszivattyúk) vagy termokémiai reakció 

(abszorpciós hőszivattyúk). Jelezzük, hogy a gázmotoros hajtásnak a villamos hajtáshoz képest az a lényeges 

http://fenntarthato.hu/epites/
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előnye, hogy a gázmotor hulladékhője helyben jelenik meg, és hasznosíthatjuk is a hőszivattyú hőtermelésével 

összekapcsolva (Büki, 2007.) 

A direkt földgázos tüzelésű abszorpciós hőszivattyú hűtő vagy fűtő módban tud működni, egyes típusai 

egyidejűleg tudnak fűteni és hűteni. Alkalmazásával jelentősen csökkenthető a primerenergia-felhasználás és a 

CO2-kibocsátás. A leggazdaságosabb földgáztüzeléses hőtermelő rendszer energetikai besorolása A+++. Jól 

kiegészíthető kazános rendszerekkel, így csökkentve a beruházás költségeit, de nem jelentősen rontva a 

hatékonyságot. 

Ezek a berendezések az ammóniát mint hűtőközeget, a vizet mint abszorbert használják az 1.4.3.1. ábrán látható 

módon kialakított abszorpciós körfolyamatban. 

 

3.4.3.1. ábra Forrás: Komlós et al., 2009 nyomán 

A földgáztüzeléses abszorpciós hőszivattyúban a körfolyamatot nem mechanikus (kompresszor) energia tartja 

működésben, hanem bevitt hőenergia, amit gáztüzeléssel biztosítunk. Tehát a földgáztüzeléses hőszivattyú egy 

kazán és egy abszorpciós hűtőgép kombinációja, amely egyaránt alkalmas fűtésre és hűtésre, egyes típusai akár 

egyidejűleg is. A fentiek értelmében a földgázos abszorpciós hőszivattyúkban nincsen kompresszor, és 

viszonylag kevés mozgó alkatrészt tartalmaznak, ezért kevesebb rezgéssel és zajjal jár a működésük. Relatíve 

egyszerű felépítésük miattkarbantartási igényük szerénynek mondható. 

 A földgázos abszorpciós hőszivattyúk alkalmazásai 

Hőfelvevő és hőleadó közeg szempontjából lehetnek levegő-vizes és vizes-vizes kialakítású abszorpciós 

hőszivattyúk. A levegő-vizes kialakítás nagy előnye, hogy külső elhelyezés miatt nem foglal el hasznos teret az 

épületen belül. A berendezésben található földgáztüzelésű kondenzációs kazánnak köszönhetően 

gázfelhasználási hatékonysága (GUE) igen jó, még –20 °C-os külső hőmérsékleten is eléri a kondenzációs 

kazánok hatékonyságát. Magyarországon az átlagos téli hőmérséklet 5-7 °C között változik, ezen a 

hőmérsékleten a berendezés gázfelhasználási hatékonysága 1,4, miközben az előremenő víz hőfoka 50 °C, ami 

azt jelenti, hogy közel 35%-kal jobb, mint a kondenzációs kazánoké. 

Természetesen a vizes-vizes kialakítás esetén lehetőség van talajszonda vagy nyílt kút, esetleg felszíni vizek 

alkalmazására is, a hagyományos (elektromos) hőszivattyúknál alkalmazott feltételek mellett. A földgáztüzelésű 

abszorpciós hőszivattyúk esetében közel 30-40%-kal kevesebb talajszonda szükséges, mint az azonos 

teljesítményű elektromos hőszivattyúk esetében. 
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3.4.3.2. ábra Forrás: Lukácsi, 2009 

Abban az esetben, ha az abszorpciós hőszivattyú mindkét oldalát, a hőleadó és a hőfelvevő oldalt is hasznosítani 

tudjuk, a berendezés egyidejű hatásfoka elérheti a 230%-ot is. Ilyen alkalmazásokra van példa technológiai 

folyamatok esetében, vagy akár medencefűtés esetében, amikor a hőszivattyú másik oldalát mondjuk egy 

szálloda szobáinak hűtésére kötjük. 

További fontos előnyük a földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyúknak, hogy hőleadó oldaluk minden esetben 

víz közeg, így könnyen illeszthetők a meglévő rendszerekhez egy esetleges felújítás vagy bővítés esetén. 

A földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyúkat 2004-ben kezdték bevezetni az európai piacra, Magyarországon 

2008-tól érhetők el ezek a készülékek. A berendezések 35 kW-os egység-hőteljesítményűek, amelyekkel 

kaszkádrendszerben több száz kW-os vagy akár nagyobb teljesítményű rendszerek is építhetők. Ezek a 

hőszivattyúk képesek viszonylag magas, 60 °C-os előremenő vízhőfokkal is működni, miközben a 

teljesítményük nem csökken olyan mértékben, mint az elektromos készülékek esetében. Hátrány azonban, hogy 

továbbra is gázhasználatra van szükség. 

Az új beruházások vagy felújítások során mérlegelni kell, hogy érdemes-e a teljes hőt ilyen berendezések 

alkalmazásával előállítani. Minden esetben az adott rendszerre vonatkozó egyszerű optimalizációs számítás 

alapján lehet eldönteni, hogy a hőszivattyúk teljesítményét a rendszer egészére vagy csak egy részére tudjuk 

választani. Ez utóbbi esetben a maradék hőt előállíthatjuk hagyományos hőtermelővel. A hazai klimatikus 

viszonyokat is figyelembe véve így is könnyedén kialakítható olyan bivalens hőtermelő rendszer, amelynek éves 

hatásfoka a 125-130%-ot is elérheti. Természetesen ez speciális esetekben tovább növelhető. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a földgáz mint energiahordozó fontos szerepet játszhat a fenntartható 

fejlődés során a megújuló energiaforrásokkal kiegészítve. A földgáztüzelésű abszorpciós hőszivattyú ennek a 

folyamatnak lehet egyik fontos állomása, amely alternatív választási lehetőséget biztosít azoknak a 

beruházóknak, amelyek a környezettudatos döntés-előkészítési folyamatban a villamos hőszivattyúk mellett más 

hatékony hőszivattyús megoldást keresnek. Ezek a berendezések hozzájárulhatnak a primerenergia-hatékonyság 

növeléséhez, az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez, és jó példáját mutatják, hogy 

miként lehet a megújuló energiaforrásokat földgázalapon hasznosítani (Lukácsi, 2009). 

5. A hőszivattyú környezetvédelmi hatásai 

Korunk egyik legjelentősebb globális problémája a világszinten jelentkező klímaváltozás, és ezzel 

párhuzamosan az üvegházhatású gázok mennyiségének növekedése a légkörben, amelyek fokozzák a 

természetes klímaváltozási folyamatok Földre gyakorolt hatását. Ezért fontos, hogy külön leckében felhívjuk a 

figyelmet a hőszivattyús technológia környezetvédelmi előnyeire és a CO2-megtakarításban játszott szerepére. 

Külön téma a hőszivattyús gépészeti és földtani monitoring. A lecke végén két hőszivattyús esettanulmányt is 
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bemutatunk, jelezve egy-egy megvalósult rendszer tényleges CO2-megtakarítási potenciálját és 

monitoringadatait. 

5.1. Szerep a klímaváltozásban 

Manapság egy energetikai rendszer hasznosságának értékelésénél figyelembe kell venni a környezetvédelmi 

hatást, amiben a klímavédelem és a lokális környezetvédelem, a helyi levegőszennyezés csökkentése (NOx, CO, 

por, SO2, PAH stb.) kiemelkedő szempontnak számít. 

Rybach László (2008) is felhívja a figyelmet arra, hogy a hőszivattyúk használatával csökkenthetjük 

energiatermelésünk helyi környezetkárosító hatásait és a klímaváltozást, továbbá segíthetjük elérni az Európai 

Unió 2020-as célkitűzéseit. Ezek a következők: 20%-kal kell csökkenteni a primerenergia-fogyasztást, 20%-nak 

kell lennie a megújulók részarányának, és az 1990-es évhez képest 20%-kal kell mérsékelni az üvegházgázok 

kibocsátását. Az EPHA (European Heat Pump Association) tanulmánya szerint ez akkor lehetséges, ha 2020-ig 

70 millió új hőszivattyút üzemelnek be Európában. A későbbiekben ez 230 Mt CO2-kibocsátás elkerülését 

eredményezné évente. A számtalan előny mellett ugyanakkor az egész folyamatot, rendszert kell vizsgálnunk. A 

hőszivattyú működése elektromos energiát igényel, amit számos technológiával állítanak elő világszerte. Ezek 

között vannak olyanok, amelyek kevesebb CO2-ot emittálnak (például a vízenergia), és vannak, amelyek többet 

(például a széntüzelésű erőművek). A különböző országokban ezeknek a megoldásoknak a keveréke létezik, 

amelyek egy átlagos CO2-kibocsátási értéket adnak termelt kWh-ként. Ennek EU-s átlaga 0,486 kg CO2/kWh 

(Nowak, 2008), de országonként igen eltérő. Ezenkívül számolni kell a határokon keresztül történő CO2-

importtal és -exporttal is, amiről azonban nem áll elég statisztikai anyag a rendelkezésünkre. 

Maga a hőszivattyú nem igényel fosszilis tüzelőanyagokat, nem használ égési folyamatokat a hő előállításához, 

és így nem okoz légszennyezést, de mint említettük, az áramtermelés okozhat, ha az áramot például fosszilis 

erőforrásokból nyerjük. Viszont egy jól tervezett rendszer teljesítménytényezője fűtési módban elérheti a COP = 

4,0 értéket, ami azt jelenti, hogy 75%-kal kevesebb szénhidrogén elégetését igényli az elektromos fűtéshez 

képest, tehát lehetővé teszi a megtakarítást és a CO2-kibocsátás csökkentését (Csernóczki, 2009). 

5.2. CO2-megtakarítás a hagyományos gázkazánhoz viszonyítva 

A hőszivattyús rendszer környezetkímélő, ha üzemelése során kevesebb üvegházhatású gázt (CO2) bocsát ki, 

mint a vele egyenértékű hőteljesítményű, de hagyományos rendszerű hőtermelő rendszer. 

A hőszivattyús rendszer által kiváltott szén-dioxid mennyisége a kiváltott fosszilis tüzelőberendezés által 

kibocsátott szén-dioxid és a hőszivattyú üzeme során felhasznált villamos energia megtermeléséhez kibocsátott 

szén-dioxid mennyiségének különbsége. Megjegyzendő, hogy amennyiben a hőszivattyú által felhasznált 

villamos energia helyi, autonóm megújulóenergia-termelő rendszerekből kerül felhasználásra, akkor akár CO2-

semleges hőszivattyús rendszereket is létre lehet hozni. 

A számításhoz tisztán kell látni, hogy a hőszivattyús rendszer villamos energia felhasználásával állít elő fűtési 

energiát. Ennek a két energiának a hányadosával mint jóságfokkal jellemzik a hőszivattyús rendszereket. Ezt az 

értéket egy adott időintervallumra (A és B időpont között) tekintve kapjuk az SPF-értéket. 

 

A számítást egy földhőszondás rendszeren keresztül mutatjuk be, melynek jóságfoka: SPF = 4,0. A hőszivattyú 

által felhasznált villamos energia megtermelése és szállítása során felszabaduló szén-dioxid mennyiségének, 

illetve a hőszivattyús rendszer jóságfokának hányadosaként kapjuk, hogy egységnyi fűtési energia megtermelése 

során mennyi szén-dioxid szabadult fel: 

 

Ugyanezt az értéket gázkazánok esetére is ki kell számolni. A következőkben az EU előírásai szerint vett és a 

magyarországi viszonyok szerint korrigált fajlagos földgáz-felhasználási mutatókat számítjuk ki hagyományos, 

majd a következő leckében kondenzációs gázkazánok esetén. Hagyományos gázkazánok esetén a mutató: 

g’hk = 1,1765 
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Felhasználva a magyarországi H-földgáz fűtőértékét: 9,44kWh/m3, a következő fajlagos földgázigényt (rx) 

kapjuk a hagyományos gázkazánok esetében: 

rhk = 0,125 m3/kWh 

Ezen adatok ismeretében már számítható a hagyományos gázkazánok fajlagos CO2-emissziója, figyelembe véve, 

hogy 1m3 földgáz elégetésekor 2,1kg CO2 szabadul fel: 

ehk = 2,1 [kg CO2/m3] x rhk = 2,1 x 0,125 = 0,263 [kg CO2/kWh] 

Ezzel a CO2-emissziómegtakarítás mértéke a hőszivattyús rendszerrel: 

Hagyományos gázkazán esetén: Δehk = ehk – eHP = 0,263 – 0,14 = 0,123 [kg CO2/kWh] 

Tehát hőszivattyúval való fűtés esetén  0,123 [kg CO2/kWh] kibocsátáscsökkenés várható a hagyományos 

gázkazánokkal szemben. 

Amennyiben a hőszivattyús rendszert nem kizárólag fűtésre, hanem hűtésre is használjuk, ezt az 

összehasonlítást el kell végezni a hőszivattyú és a hagyományos légkondicionáló között. A hűtési üzemre hűtési 

jóságfokként EER = 3,5 értéket, a légkondicionálóra pedig egy 1,3 értéket alapul véve a következő CO2-

megtakarítás adódik a hőszivattyú javára: 

Δehűtés = elk – eHP = (0,560/1,3) – (0,560/3,5) = 0,271 [kg CO2/m3] 

Az eddigiekből látszik, hogy az alapul vett jóságfokokkal a hőszivattyús rendszer CO2-megtakarítást 

eredményez a hagyományos rendszerrel szemben. A kérdés az, hogy ez milyen határjóságfokig igaz, azaz 

milyen esetben környezetkímélő egy hőszivattyús rendszer? 

A CO2-megtakarítást az alábbi összefüggéssel számolhatjuk: 

Δefűtés = ehp – ehk = (CO2, végenergia/SPF) – ehk 

Δefűtés = 0 értéket feltételezve és az egyenletet az SPF-értékre rendezve ezt kapjuk: 

SPFkrit,körny,hk = CO2, végenergia/ek 

Behelyettesítve az eddigi kapott értékeket, a kritikus SPF-értékek hagyományos kazánnal szemben: 

SPFkrit,körny,hk = CO2, végenergia/ehk = 0,56/0,263 = 2,13 

Az e fölötti SPF-érték tekinthető környezetvédelmi szempontból hatékonynak. 

5.3. CO2-megtakarítás a kondenzációs gázkazánhoz viszonyítva 

Az előző leckében tárgyalt levezetést el lehet végezni kondenzációs gázkazánok esetén is. Eszerint a korrigált 

fajlagos földgáz-felhasználási mutató kondenzációs gázkazánok esetén: 

 

Felhasználva a magyarországi H-földgáz fűtőértékét: 9,44kWh/m3, a következő fajlagos földgázigényt (rx) 

kapjuk: 

rkk = 0,104 m3/kWh 

Ezen adatok ismeretében már számítható a gázkazánok fajlagos CO2-emissziója, figyelembe véve, hogy 1m3 

földgáz elégetésekor 2,1kg CO2 szabadul fel: 

ekk = 2,1 [kg CO2/m3] x rkk = 2,1 x 0,104 = 0,218 [kg CO2/kWh] 

Ezzel a CO2-emissziómegtakarítás mértéke a hőszivattyús rendszerrel: 

Kondenzációs gázkazán esetén: Δekk = ekk – eHP = 0,218 – 0,14 = 0,078 [kg CO2/kWh] 
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Tehát hőszivattyúval való fűtés esetén  0,078 [kg CO2/kWh] kibocsátáscsökkenés várható a kondenzációs 

gázkazánokhoz viszonyítva. 

Az összehasonlítást elvégeztük a hőszivattyú és a hagyományos légkondicionáló között az előző leckében. 

Behelyettesítve az eddigi kapott értékeket, a kritikus SPF-értékek a kondenzációs kazánnal szemben: 

SPFkrit,körny,kk = CO2, végenergia/ekk = 0,56/0,218 = 2,57 

Az e fölötti SPF-érték tekinthető környezetvédelmi szempontból hatékonynak. 

5.4. A leckéhez kapcsolódó esettanulmány: 

 A Telenor-irodaház CO2-megtakarítása 

Az 1.5.3.1. táblázatból látható a Telenor Zrt.-től kapott éves CO2-megtakarítási eredmény a különböző műszaki 

rendszerek hatására, köztük a hőszivattyús rendszerre vonatkozó adat (a Telenor-irodaház hőszivattyús 

rendszerét részletesen a lecke végén található esettanulmányban tárgyaljuk). A táblázatból látható, hogy a 

hőszivattyúnak köszönhetően több mint 300 t/év CO2-kibocsátást sikerült elkerülni a Telenor-irodaház esetében. 

 

3.5.3.1. ábra 

 A Hun utcai panel lakóépület CO2-megtakarítása 

A következő táblázatban a korábban már tárgyalt Hun utcai épületnél végrehajtott energiamegtakarítási műszaki 

beavatkozások hatása látható a költségek és a CO2-megtakarítás vonatkozásában. A CO2-kibocsátásmegtakarítás 

számítása a Zöld Beruházási Rendszer Energiahatékonysági Alprogramjának (ZBR-EH-09) 3. melléklete szerint 

készült (KESZ). 

 

3.5.3.2. ábra 

5.5. Hőszivattyú-monitoring 

A hőszivattyús rendszerek hatékonyságának, gazdaságosságának és környezetvédelmi előnyeinek 

bemutatásához nélkülözhetetlen a rendszerek monitorozása. Ez alatt értjük a primer hőnyerő oldal működési 

körülményeinek ellenőrzését és a szekunder fűtési-hűtési kör ellenőrzését is. A monitoringrendszer főbb 
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feladatai: hőmérsékletviszonyok vizsgálata (külső hőmérséklet, primer földhő / talaj / felszín alatti víz 

hőmérsékleti változásainak regisztrálása, szekunder fűtő-hűtő rendszer hőmérsékleti adatainak gyűjtése), 

tömegáramok mérése, primer oldal glikolozási töménységének ellenőrzése, primer és szekunder oldali 

szivattyúk és a hőszivattyú villamosenergia-fogyasztásának mérése, a teljes hőszivattyús rendszer 

hőmennyiségmérése. Ezeknek a méréseknek egy integrált automatika-rendszerhez kell kapcsolódniuk, mely 

kontaktusban van az épületfelügyeleti rendszerrel. Végeredményben biztosítani kell a hiteles szezonális fűtési-

hűtési hatékonyság számításához az adatokat. Ezzel biztosítható, hogy a beruházó hiteles tájékoztatást kapjon a 

hőszivattyús rendszer elvárt színvonalú működéséről. További szempont a monitoringrendszerekkel szemben, 

hogy az EU-s pályázati kiírások feltételeinek megfelelően igazolni tudja a hőszivattyús rendszer hatékony 

működését a szerződéses elvárásoknak megfelelően. 

Az első monitorozott talajszondás rendszerek Európában már több évtizedes működésükről szolgáltatnak 

adatokat. A már megvalósult szondamezők mért adatai fontos segítséget nyújthatnak későbbi tervezések során. 

Rybach és Eugster (2002) számoltak be különböző rendszerek monitoringadatainak értékeléséről. Egy zürichi 

hőszonda méréséből például kiderült, hogy a hőmérsékletmező jelentősen megváltozott a fűtési szezon végére 

(3.5.4.1. ábra). 

 

3.5.4.1. ábra Forrás: Rybach és Eugster, 2002 



 A hőszivattyú működése  

 91  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

3.5.4.2. ábra Forrás: Rybach és Eugster, 2002 

Szintén az említett szerzőpáros vizsgálta a schwalbachi rendszert, amelynek működése során a szonda felszín 

alatti környezte 6 °C-ot csökkent (3.5.4.2. ábra). A nyugalmi hőmérséklet nem tudott a következő szezonra 

regenerálódni, aminek következtében a működés évei során az ősszel mért talajhőmérséklet évről évre csökkent 

(3.5.4.3. ábra). 

 

3.5.4.3. ábra Forrás: Rybach és Eugster, 2002 

Megfigyelhető, hogy a nagyobb mértékű változások az üzemelés első éveiben következtek be. A működés 

leállítása után a hőmérséklet regenerálódása kezdetben gyorsan haladt, majd ennek sebessége csökkent. Ez a 

visszatöltődési idő Rybach és Eugster (2002) szerint közel azonos az üzemelési idővel, azonban a szondától 

távolodva a regenerációs idő rövidebb (3.5.4.4. ábra). 
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3.5.4.4. ábra Forrás: Rybach és Eugster, 2002 

Rybach és Eugster (2002) tanulmányából a legfontosabb konklúzió, hogy egy talajszondás hőszivattyús rendszer 

akkor fenntartható hosszú távon, ha a téli fűtési igény ellátása mellett a rendszert a nyári hűtésre is alkalmazzák. 

A hőszivattyús rendszerek monitoringja kapcsán meg kell említeni a Debreceni Egyetem kutatását. 

 

3.5.4.5. ábra Forrás: Bálint et al., 2011 

Az Ing-Reorg Kft. által üzemeltetett raktárépület fűtését, hűtését és használati melegvíz-igényét két 16 kW-os 

hőszivattyú látja el, amelynek primer oldalán talajszondák és talajkollektorok találhatók, továbbá 

napkollektorokat és egy hulladékhasznosító kazánt is üzembe helyeztek az igények ellátására. 15 szonda dupla 

32 mm-es, további egy pedig szimpla 40 mm-es csőből készült, 9 BHE-mélysége 50 m, a többié 100 m. A 

szondamezőt monitoringhálózattal látták el vertikálisan bizonyos mélységekben, és a távolhatást is vizsgálják 

három szonda környezetében (3.5.4.5. ábra). 

A honlapjukon folyamatosan közzéteszik a jelentéseket a mérés eredményeiről. Fontos tapasztalataik közé 

tartozik például, hogy a felszíni 1-2 m-es rétegben a külső hőmérséklet jelentősen befolyásolja a felszín alatti 

hőmérsékletet, azonban 5 m mélyen a napi ingadozásokat már nem mutatták ki, de a szezonális hatás még 

érzékelhető, az eltolódás kb. 4 hónap. 10-15 m mélyen, ami általában Magyarországon a neutrális zóna határa, a 

meteorológiai viszonyok már nem befolyásolják a hőmérsékletet (3.5.4.6. ábra). 
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3.5.4.6. ábra 

 

3.5.4.7. ábra Forrás: Bálint et al., 2011 

Fontos észrevétel, hogy intenzívebben jelentkeznek azok a hőmérséklet-változások a szondák körül, amikor 

leállították a hőszivattyúkat, mint a bekapcsolási fázisok alatt (3.5.4.7. ábra). Ennek oka, hogy a „pihentetési” 

szakaszokban a felszín alatti szondakörnyezetnek van ideje regenerálódni (Bálint et al., 2011). 
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A tapasztalatokból az a következtetés vonható le, hogy Rybach és Eugster korábban tárgyalt megállapítása a 

hőszivattyús rendszerek fenntarthatóságáról a gyakorlatban is helytálló. Ha a BHE-mezőt csak fűtésre 

hasznosítjuk, az a felszín alatti környezet fokozatos hűlését eredményezi, azonban ha a létesítményt hűtésre is 

tervezzük, földtani oldalról fenntartható rendszert kapunk. 

5.6. A leckéhez kapcsolódó esettanulmány: 

 A Telenor-irodaház földtani és gépészeti monitoringja 

Az energiatakarékosság és a környezet védelme érdekében új, 26.000 m2-es épületének hűtési és fűtési 

energiaellátását a Telenor már a tervezés fázisában is olyan módon kívánta megoldani, hogy az a cég 

filozófiájával teljes összhangban legyen. Az összhang megteremtésére kiválóan alkalmas a kis 

energiaráfordítással megvalósítható, sugárzó fűtési-hűtési rendszerek kiépítése. A rendszerek paraméterei 

alapján fő energiaforrásként kézenfekvő módon a hőszivattyúk telepítése jelenti a legmegfelelőbb megoldást. 

Az irodaépület komfortos belső légállapota 3 db, egyenként 322 kW hűtési és 287 kW fűtési teljesítményű, 

folyamatos szabályozású, ennek megfelelően energiatakarékos hőszivattyúval előállított hideg vagy meleg 

vízzel van biztosítva. A telepített hőszivattyúk a Föld korlátlan energiáját, a talajhőt hasznosítják télen a Telenor 

Ház fűtésére, nyáron annak hűtésére. A kinyert energiát a szükséges igények alapján az épületen belül 

elhelyezett hőszivattyúk alakítják a kívánt hőmérsékletű fűtő- vagy hűtővízzé. A szekunder oldalon a hőleadók 

elsősorban a sugárzó felületek. Az irodaépületben kialakított sugárzó hűtés-fűtés a koncepciók, valamint a cég 

filozófiájának megfelelően a födémre szerelt fűtő-hűtő panelekkel valósult meg. A sugárzó hűtő-fűtő 

paneleknek köszönhetően a teljes épület energiafelhasználása a hagyományos kialakítású rendszerekkel szerelt 

irodaházakhoz képest kedvezőbben alakul. Amennyiben a pillanatnyi igények alapján a hőszivattyúk további 

szabad kapacitással rendelkeznek, lehetőség van a légkezelő berendezések ellátására is. A lehető 

leggazdaságosabb működés elérése érdekében a hőszivattyús rendszerhez legjobban illeszthető légkezelő 

berendezéseket alkalmazzák. 

A primer oldalon 180 db földhőszonda 3 x 60 db-os mezőben helyezkedik el, 3 aknában összegyűjtve. A fúrások 

során a 180 db szondán túl további 3 db földszondát építettek be a földhőmonitoring-, illetve a 

földhőszondarendszer működésének vizsgálata érdekében. Így a szondák közötti és a szondamezőn kívüli 

kőzetkörnyezet folyamatos hőmérséklet-változását is tudják regisztrálni. 

Az egyik monitoringpont egy működő szonda mellett, a második 3,5 m-re egy működő szondától, a harmadik a 

szondamező DK-i oldalán került telepítésre a mezőtől 6,6 m-re. A monitoringpontoknál a 100 m-es szelvény 

mentén 4 mélységben történik hőmérséklet-regisztráció: 10, 40, 70 és 100 m-en. A beépített hőmérséklet-

regisztrálók 30 perces gyakorisággal rögzítik a hőmérsékleti adatokat. Az első (közvetlenül egy működő 

földhőszonda mellett) és a második hőmérséklet-regisztráló (két földhőszonda között „félúton”) 2008. október 

18. óta működik, a harmadik (a szondamezőtől 6,6 m-re) 2009. április 6-án került beépítésre. 

Az egyes hőmérséklet-regisztrálók hasonló hőmérsékleti értékeket mutattak az alapállapotot tekintve a 4 

különböző regisztrálási mélységben: 

1. hőmérséklet-regisztráló: 10 m: 11,5 °C; 40 m: 12,7 °C; 70 m: 14,0 °C; 100 m: 15,0 °C 

2. hőmérséklet-regisztráló: 10 m: 11,4 °C; 40 m: 12,6 °C; 70 m: 13,8 °C; 100 m: 15,2 °C 

3. hőmérséklet-regisztráló: 10 m: 11,9 °C; 40 m: 12,3 °C; 70 m: 13,8 °C; 100 m: 15,0 °C 

A 2008. október 18. óta mért hőmérsékleti értékek egyértelműen mutatják a 2009. január végi és március végi 

hőszivattyús próbaüzemek, valamint az azóta eltelt fűtési-hűtési időszak hatását. Az 1.5.4.8. ábrán láthatóak a 4 

mélységben 2008. október 18-tól 2011. november 29-ig mért hőmérsékletértékek. 
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3.5.4.8. ábra 

Az 1. ponton (működő földhőszonda mellett) a mért adatok alapján a 2009. január 20-án és 21-én történt 

próbaüzem során a hőmérséklet 13,41 °C-ra csökkent 100 m-en, azonban 2 nap alatt 14,68 °C-ig regenerálódott. 

A 2009. március 23-i próbaüzem során a hőmérséklet 100 m-en (3 nap alatt) 11,50 °C-ig csökkent, azonban a 

leállás után 3 nap alatt 14,29 °C-ig regenerálódott a kőzethőmérséklet. A csökkenő fűtési igényekkel 

párhuzamosan növekedett a kőzethőmérséklet. A nyár elején elindult hűtési üzem hatására 16,0 °C mérhető 100 

m-en. A 70 m-en elhelyezett hőmérsékletmérő nyugalmi állapotban 14,0 °C-ot regisztrált. A tavaszi fűtési 

szezonban 9,26 °C-ig csökkent a hőmérséklet. Az április végétől induló hűtési üzem hatására 19,30 °C-ig 

emelkedett július elején a kőzethőmérséklet, augusztus 4-én 16,4 °C-ot regisztráltak 70 m-en. 

A 2. és 3. ponton, a két földhőszonda közötti távolság felénél, illetve a mezőtől 6,6 m-re a rendszer elindításának 

időszakában a fűtési és hűtési üzemek nem okoztak jelentős hőmérséklet-változást. A 2009. március 23-án 

elindult próbaüzem hatására 14 nap alatt nem következett be hőmérséklet-csökkenés egyik mérési ponton sem. 

Április elejétől a 2. pontban a fűtés hatására 15,2 °C-ról 14,92 °C-ig csökkent a hőmérséklet 100 m mélyen, 

illetve a 2009-ben indult hűtés következtében 15,0 °C-ra melegedett fel a földtani közeg. A 3. pontban nem volt 

kimutatható hőmérséklet-változás a kezdeti időszakban. 

 Az eltelt két év monitoringméréseinek kiértékelése: 

Az 1. pontban a 10, 40 és 70 m-en mért grafikonok lefutása közel szimmetrikus, azaz a nyugalmi hőmérséklet 

körül ingadozik. 10 m mélyen a maximális ingadozás 12 °C, 40 m-en 13 °C, 70 m-en szintén 12 °C volt. 100 m 

mélyen csak 6,5 °C volt az ingadozás a téli minimumok és a nyári maximumok között. Továbbá a 

legmélyebben, 100 m mélyen mért hőmérséklet aszimmetrikus képet mutat: nyaranta a rendszer csak 

minimálisan melegíti fel a kőzeteket, és a téli lehűlés is mérsékelt. Szembetűnő tehát, hogy ebben a mélységben 

sokkal kevésbé befolyásolta a szondarendszer működése a felszín alatti hőmérséklet változását, mint a 

sekélyebb régiókban. Ennek oka a 80 m alatt található meszes homokkőben a vízadó réteg jelenléte, amit a 100 

m mély geofizikai vizsgálat is bizonyított. A területen erre a vízadóra egy 80-100 m-en szűrőzött kutat is 

létesítettek. 

A 2. mérési pont két aktív szonda között, a szondáktól 3,5 m-re található. A regisztrálás 2008. október 18-án 

kezdődött, de a mérés a berendezés hitelesítése és karbantartása miatt nem volt folyamatos. A következő 

grafikonon (3.5.4.9. ábra) láthatóak a mért eredmények, amelyek szerint az aktív szondáktól 3,5 m távolságra 

már alig változik a hőmérséklet. A nyugalmi állapottól való legnagyobb eltérés sem haladta meg eddig a 0,66 

°C-ot. 
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3.5.4.9. ábra 

A 3. mérési pontot a szondamezőtől 6,6 m távolságra helyezték el, ezzel kívánták vizsgálni a rendszer 

távolhatását, azaz hogy a működés által keltett hőmérsékleti anomália milyen messzire terjed a földtani 

környezetben. Látható az 3.5.4.10. ábra grafikonján, hogy a szondarendszer működése alig okozott hőmérséklet-

változást. A mérési adatok szerint ez az érték nem haladta meg a 0,41 °C-ot. 
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3.5.4.10. ábra 

A monitoringeredmények: a működő földhőszonda közvetlen közelében a fűtés 5,74 °C hőmérséklet-

csökkenést, a hűtés 4,30 °C hőmérséklet-emelkedést eredményezett. 

A működő földhőszondától 3,5 m-re a fűtés 0,28 °C hőmérséklet-csökkenést eredményezett. A hűtés hatására a 

fűtés következtében lehűlt földtani közeg hőmérséklete 0,08 °C-ot emelkedett. A földhőszondamezőtől 6,6 m-re 

elhelyezett mérési ponton alig volt észlelhető hőmérséklet-változás a nyugalmi állapothoz képest. 

A szezonális hőmérsékleti hatások mellett megvizsgálták egy napi fűtési és hűtési üzem hatását a monitoring-

mérőpontokra és a kőzetkörnyezetre. A kiválasztott napi üzemben vizsgálható a hőszivattyúk indításának, 

leállításának és a „regenerációs üzemszünetnek” a környezeti hőmérsékletre tett hatása fűtési üzemben 

(3.5.4.11. ábra) és hűtési üzemben (3.5.4.12. ábra). 

A vizsgálatoknál az I. sz. hőszivattyúhoz a I. szondamező működése tartozik az I. aknában elhelyezett működő 

szonda melletti monitoringhőmérséklet-füzérrel. 

A vizsgálatoknál a II. sz. hőszivattyúhoz a II. szondamező működése tartozik a II. aknában elhelyezett működő 

szondától 3,5 m-re lévő monitoringhőmérséklet-füzérrel. 

A vizsgálatoknál a III. sz. hőszivattyúhoz a III. szondamező működése tartozik a szondamezőtől 6,6 m 

távolságra lévő monitoringhőmérséklet-füzérrel. 
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3.5.4.11. ábra 
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3.5.4.12. ábra 

A hőszivattyúk és a hozzájuk tartozó szondamezők heti szekvenciában dolgoznak, a hőszivattyú 

futásteljesítmény-kiegyenlítése és a szondamezők egyenlő terhelése érdekében. 

A hőszivattyú hőcserélőjén a folyadék-hőmérsékletet percenkénti leolvasással a vastagabb görbék mutatják, kék 

a szondából beáramló, rózsaszín a hőszivattyúból kiáramló folyadék-hőmérséklet. A kőzethőmérsékletet 30 

percenként mérték. 

 Megállapítások: 

Fűtésben a vezérgép a II. volt a középső ábrán. Ez futott a legegyenletesebben. Kapcsolási száma 7. Az I. gép 

kapcsolási száma 10, a III. gépé 9 volt. A gépenkénti hőfoklépcső is változó: I./3-3,5 °C, II./4 °C, III./2 °C. 

Ennek indoka, hogy a vezérgép mellé az épület BMS automatika-rendszere lépteti a többi gépet, nem alakul ki 
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az egyenletes hőfoklépcső. Ezzel szemben a II. vezérgép harmonikus görbéi mutatják a tervezett állapotot elérő 

hőfoklépcsőt. 

A kőzethőmérsékletek alakulása: az I. mezőnél közvetlenül a szonda mellett csak 70 és 100 méteren van 1,5 °C 

változás, és látszik a hőszivattyú-leállások utáni 1,5-2,0 órás késleltetett regeneráció. A átlagos 

kőzethőmérséklet az I. szondamezőnél 9 °C, a II.-nál 13 °C, a III.-nál 14 °C. 

Hűtésben a vastagabb görbék színei fordítottak, a rózsaszín a szondából beáramló, a kék pedig a hőszivattyúból 

kiáramló folyadék hőmérséklete. A hőlépcső 2 °C. A kőzethőmérsékletre a hatás jóval kisebb, a 4 görbe együtt 

fut, mivel a hőszivattyú-folyadékhőmérséklet és a kőzethőmérséklet (13-14 °C) között minimális a differencia. 

Következtetés: Napi fűtő és hűtő üzemeltetés esetén a hőszivattyúk be- és kikapcsolása, futásideje csak 1-2 °C 

kőzethőmérséklet-változást okoznak, de csak rövid időre, és a következő napi munkakezdésre kiegyenlítődnek. 

 Gépészeti monitoring (SPF) 

A BHE hőszivattyús rendszerek működésének ellenőrzése monitoringeszközök telepítésével történik. Az 

1.5.4.13. ábrán láthatók a vizsgált Telenor Ház SPF-monitoringadatai, amihez annyi kiegészítés kell, hogy az 

SPF-értékek alakulását jelentősen csökkentette a BHE szondamező eredeti helyről áttelepített elhelyezése, ami 

200 méteres gerincvezetéki szivattyúzási többletteljesítményt jelent a hőközpontig, ennek megnövekedett 

villamosenergia-igényével. Ennek számítását az alábbiak szerint végezték el, és az 3.5.4.14. ábra mutatja a 

szükséges szivattyúzási többletteljesítményt leíró függvényt. 

 

3.5.4.13. ábra 
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3.5.4.14. ábra 

Vegyük a példaszámítás kedvéért a Telenor III. aknát! 

A hidraulikai áramkör paraméterei: V =72m3/h, dp =331kPa. 

A szondamező az eredetileg tervezettnél távolabbi helyszínen került kialakításra. Ennek a kellemetlen 

eredménye volt, hogy hosszabb bekötő gerincvezeték alkalmazása vált szükségessé. A következő vizsgálatban 

azt mutatjuk be, hogy a többlet gerincvezeték hossza hogyan befolyásolja a rendszer összes nyomásesését, 

illetve a szivattyúzási teljesítményt. 

A gépházi szakasz és az akna, illetve a szondamező adatait nem változtatva vizsgálták a többlet gerinchálózaton 

eső nyomást, mivel a szállított tömegáram és az említett szakaszok hidraulikai adottságai nem változnak. (A 

nem változó ellenállás összegét Δp0-val jelöljük.) Ez azt eredményezi, hogy a feltételezett teljes körellenállást 

csak a vizsgált gerincszakasz hossza befolyásolja. A hidraulikai méretezésből adódik, hogy az adott áramlási 

viszonyok mellett az alkalmazott Ø160 KPE-cső fajlagos nyomásvesztesége: s’ = 166Pa/m. Az összes 

nyomásveszteség így a teljes hidraulikai körre: , ahol „l” a vizsgált gerincvezeték hossza. A III-

as akna gerincvezetéki nyomvonalon mért távolsága 400 m kiépített állapotban. Ha az akna pozícióját 0-400 m 

között változtatjuk (a gerincvezeték hossza 0-800 m között változik), az adódó körellenállásokat leíró függvényt 

szemlélteti a diagram kék egyenese. 

Az általánosan használt szivattyúzási teljesítmény képletét felhasználva: 

 

– ahol V a térfogatáram (m3/s), Δp az emelőmagasság (Pa), η pedig a szivattyúhatásfok(-) – adódik a diagramon 

szemléltetett másik görbe, a szivattyúzási teljesítmény a gerincvezeték hosszának függvényében. Ebben a 

közelítésben a hatásfokot η = 0,63-nak vehetjük, mint a jelenleg üzemelő szivattyú hatásfoka, és feltételezzük, 

hogy minden kialakuló munkaponthoz tudunk olyan szivattyút választani, amelynek az adott munkapontban a 

hatásfoka ennyire adódik. 

A diagramból látszik, hogy a szondamező gerincvezetékét minél rövidebbre sikerül tervezni, annál kedvezőbb 

szivattyúzási teljesítményt lehet elérni a rendszer üzemeltetése során. Azaz a legközelebbi mező szivattyúzási 

teljesítménye jóval kevesebbre adódik, mint a 200 m-rel távolabb lévő, 400 m beépített csőhosszal többel 

rendelkező rendszeré. 

Általánosságban elmondható, hogy rosszul tervezett primer rendszerrel akár drasztikus mértékben is lerontható 

egy hőszivattyús rendszer átlagos szezonális teljesítménytényezője. 
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Ezt szemlélteti a Telenor három önálló rendszerének SPF-görbéje (3.5.4.13. ábra). Jól látható, hogy a 

legközelebbi szondamezővel üzemelő 1-es hőszivattyú SPF-értékei a legmagasabbak. Érthető, mert ennek a 

szondamezőnek a gerincvezetéke a legrövidebb, és a három rendszert összehasonlítva a kisebb teljesítményű 

szivattyú (nevezzük 1-esnek) is el tudja látni a rendszert. A középső szondamezőnek hosszabb a gerincvezetéki 

szakasza, nagyobb lett a körellenállása, és egy mérettel nagyobb szivattyút kellett hozzá választani (nevezzük 2-

esnek, amely nagyobb elektromos teljesítményű is, mint az 1-es). A harmadik, legtávolabbi mező rendelkezik a 

leghosszabb gerincvezetéki szakasszal, párosítva a nagyobb teljesítményű, 2-es szivattyúval. 

A három rendszer átlagos SPF-értékeit összehasonlítva az tapasztalható, hogy a legjobb értékekkel bíró 1-es 

rendszerhez képest a 2-es és a 3-as rendszer SPF-értékei 5-8%-kal kisebbek. 

Ennek SPF-értékre vonatkozó hatását jól mutatja az I. hőszivattyú és az épülethez legközelebb lévő I. 

szondamezőhöz tartozó kék SPF1-görbe 0,25-0,3 nagyságrendű többlete éves szinten. 

Mindezek ellenére a hőszivattyús rendszer a 3 db hőszivattyúval a beruházó elvárásai szerinti hatékonysággal 

dolgozik, és a várt 6 éves megtérülési időt eddigi működési eredményei alapján a rendszer teljesíteni fogja. 

 Dunaújvárosi Főiskola 

A Dunaújvárosi Főiskola Megújuló Energia tanszéke egy „Intelligens Ház” elnevezésű projektje kapcsán két új 

épülettel gyarapította az iskolát, amihez a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében 

pályázatot is nyertek. Ennek segítségével építettek ki korszerű energiaellátó rendszereket is, amelyekben 

hőszivattyút, 10 kW teljesítményű napelemet és egy 2 kW-os szélerőművet is használnak. Ezzel nemcsak 

üzemeltetési költségcsökkentést szerettek volna elérni, hanem lehetőséget is teremteni a környezetvédelmi 

kutatásnak és oktatásnak. A megvalósult rendszerek tapasztalatainak rögzítését és elemzését a főiskola 

munkatársai a hallgatókkal közösen végzik (http://zoldtech.hu/cikkek/). 

Ezekben az épületekben tehát a fűtést-hűtést és a használati meleg víz előállítását megújuló energiaforrások 

felhasználásával biztosítják. E rendszerek működésének oktatásához szolgáltat adatokat a monitoringrendszer. 

Ennek keretein belül a különféle hőszivattyúk (talajkollektoros, 20 kW; talajszondás, 150 kW; levegős, 150 kW) 

hidraulikai és elektromos paramétereit, valamint hőmérsékleti adatait folyamatosan méri és tárolja a rendszer. 

 

3.5.4.15. ábra Forrás: Tóth, 2012 

A hőszivattyúkhoz tartozó szondák és kollektorok közvetlen közelében és az inaktív területeken mérik a víz és 

ezáltal a talaj hőmérsékletét. Meg kell említeni, hogy egy egyedi fejlesztésű rendszerrel a talajszondák esetében 

150 m, ill. 20 m, a talajkollektorok esetében pedig5 méter mélységig különböző felbontással folyamatosan 

mérik a hőmérsékleteket. 

 

3.5.4.16. ábra Forrás: Tóth, 2012 

A rendszert kiegészítették egy speciális napkollektor-vezérlő rendszerrel is. Itt 4 féle napkollektorrendszer 

működik egyszerre. A rendszerek összehangolt vezérlése és monitorozása része a rendszernek. A mért és 

gyűjtött adatokat egy szerveren tárolják. Ezen adatok felhasználásával történik a monitoringrendszer grafikus 

megjelenítése (Tóth, 2012). 

http://zoldtech.hu/cikkek/
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3.5.4.17. ábra Forrás: Tóth, 2012 
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4. fejezet - A hőszivattyús rendszerek 
fajtái 

A második modul célja a hőforrás alapján csoportosított hőszivattyús rendszerek bemutatása. Külön-külön 

részletezi a vízkútpáros, talajszondás, kollektoros, energiacölöp- és kosár, illetve az elfolyó vizes és technológiai 

hőt hasznosító hőszivattyús rendszerek felépítését, működési elvét, tervezésük lépéseit és kritériumait, végül a 

kivitelezés kulcskérdéseit. Több hőszivattyús esettanulmányt dolgoz fel a modul a családi házastól az ipari 

méretű létesítményekig. 

1. Vízkútpáros hőszivattyús rendszerek 

A vízkútpáros hőszivattyús rendszerek tervezése nagy odafigyelést igényel mind a hidrogeológusi, mind a 

gépész szakma tekintetében. Egy-egy projekt megvalósítása során nagy jelentősége van például a vízföldtani 

adatok minél pontosabb begyűjtésének éppúgy, mint a kútgépészeti kivitelezésének vagy az in situ tesztek 

elvégzésének. A lecke végigjárja a megvalósítás útját a rendszer felépítésétől a tervezésen át a kivitelezés 

kérdéseiig. 

1.1. A rendszer felépítése és elemei 

A vízkutas rendszerekhez termelő- és nyeletőkútra (kutakra) van szükség, a termelő(k)ből történik a 

talajvíz/rétegvíz kitermelése, a nyelető(k)ben pedig elnyeletik, általában ugyanabba a vízadó rétegbe, hogy 

ökológiai szempontból ne okozzanak zavart. Ez a típus a nyitott kutas rendszerek közé tartozik, melyet olyan 

helyeken célszerű létesíteni, ahol kedvező hidrogeológiai tulajdonságokkal rendelkező vízadó rétegek 

találhatók. 

Itt kell megemlíteni a nyelető- és a visszasajtoló kutak közti különbséget, mivel a hőszivattyús szakmában is 

sokszor tévesen használják ezeket a fogalmakat. A nyeletőkutak esetében a hasznosított vizet gravitációs úton 

nyeletik el, a visszasajtolás azonban nyomás alatti visszapréselést jelent. A nyeletés-visszasajtolás nem csupán 

környezetvédelmi, hanem víztartó-gazdálkodási okokból is jelentős kérdés, hiszen a nyeletés-visszasajtolás 

biztosítja részben a víz utánpótlását és a nyomás megtartását – a geotermikus energia fenntartható, 

környezetbarát kiaknázásához ezért szükséges a nyeletés-visszasajtolás alkalmazása. 
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4.1.1.1. ábra 

A vízkutas rendszereket általában nagyobb teljesítményű beruházásoknál használják, kis és közepes rendszerek 

esetében nem gazdaságos a telepítési költségek magas értéke miatt. A rendszerrel szemben támasztott fő 

követelmény a megfelelő porózus réteg, amely szolgáltatni tudja a szükséges, vízkémiailag alkalmas 

vízmennyiséget. A vízmennyiség meghatározásánál úgy lehet számolni, hogy 10 kW-onként kb. 30 l/p 

vízmennyiségre van szükség. 

1.2. Működési elv 

A talajvíz hőmérséklete közel állandó ~12 °C, ezért a hőszivattyú működése stabil és jól méretezhető. Emellett 

fontos, hogy passzív hűtésre kifejezetten jól alkalmazható a folyamatosan rendelkezésre álló, állandó 

közeghőmérséklet miatt. A COP (Coefficient of Performance) értéke az egyik legmagasabb a geotermikus 

energiafelhasználásban használatosoké között (5 körüli érték, 35 °C szekunder előremenő hőmérséklet mellett), 

tehát nagyon jó hatásfokú rendszer kiépítésére van lehetőség. Hátránya, hogy noha a víznyeletés/visszasajtolás 

előírás, a régi, korszerűtlen rendszereknél költségtakarékossági szempontokból ezt nem építették ki, és csak 

egyszerű vízelengedést alkalmaznak, ami több szempontból is súlyos környezeti károkat okoz, és megzavarja a 

talajvízrendszerek évmilliók alatt kialakult egyensúlyi állapotát. Emellett fontos megemlíteni, hogy a hőhordozó 

közeg megfagyásának elkerülése érdekében rendszerint ezek a rendszerek hőcserélővel leválasztva, egy plusz 

glikolos kör beépítésével üzemelnek. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a búvárszivattyú által felvett 

teljesítmény a fentebb említett 5 körüli COP csökkenéséhez vezet (talajszondás rendszer esetén COP-hez 

közelítő érték lesz). Így a gazdaságosság nagyban függ a vízadó réteg felszíntől mért mélységétől is. 

 Koaxiális kutak 

A koaxiális kutak átmeneti megoldást jelentenek a talajszondák és a vízkutak között („standing column wells”). 

Példák találhatók Svájcban, Németországban, Ausztriában, valamint az USA-ban. A termelőcső egy fúrólyukba 

van telepítve, és van egy szűrő az egyik végén, amely kaviccsal van körülvéve. A kavicsot el lehet választani a 

kőzettől egy műanyag béléscsővel. Búvárszivattyú segítségével vizet szivattyúznak a termelőcsőben, mint a 

talajvízkutak esetében. A víz ezután hűt vagy fűt a hőszivattyúban, és újra átszűrődik a gyűrűs térben. Míg 

átszűrődik, a víz újra hőt von ki a környező kőzetekből, vagy hőt nyelet el bennük. 
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A felszín alatti környezettől ez a rendszer nincs szeparálva (egy műanyag bélés erre nem alkalmas), fagyálló 

folyadék így nem használható. A hőszivattyút ezért úgy kell működtetni, mint egy felszín alatti vízhasználó 

rendszert, azaz a hőmérséklet az elpárologtatóban nem süllyedhet +3 °C alá. Ez mély kutakat igényel, hosszú 

átszivárgási úttal, nagy mennyiségű vízzel a gyűrűs furat terében, és viszonylag magas hőmérséklettel a furat 

alján, az adott geotermikus gradiensnek megfelelően (VDI 4640, 2001). 

1.3. Méretezés, tervezés 

Az összes földhős hőszivattyús rendszertípus tervezésének első lépése az előzetes adatgyűjtés, azaz a földtani-

vízföldtani megalapozottság vizsgálata. Ehhez számos inputadatot be kell gyűjteni. A legfontosabb a 

megrendelői hőigény és az egyéb elvárásoknak, már meglévő adatoknak az ismerete, melyek kijelölik a 

továbblépés irányát. A rendelkezésre álló adatok alapján fel kell mérni a lehetséges vízkészletek állapotát, 

alkalmasságát (meglévő egyéb termelő- ill. nyeletőkutak száma, szűrőzési mélysége, vízhozama és minősége 

stb.). Erre rendelkezésre állnak nyilvános adatbázisok, például a VITUKI, illetve az MFGI adatállományai, 

amelyekből számos információt találunk a tervezési terület és környezetének földtani, vízföldtani adottságairól: 

• várható rétegsor és a hidrodinamikai paraméterek meghatározása 

• a víztartóra/víztartókra jellemző áramlási irány 

• becsült kivehető vízmennyiségek meghatározása 

• vízhőfokadatok 

• vízkémia, a várható vízminőség hatása különösen a visszasajtolásra 

Lényeges szempont a területi adottság, a közterületi lehetőségek és az engedélyezés körüljárása, melyek gyakran 

limitáló tényezői lehetnek a későbbi tervezésnek. Nem utolsósorban figyelembe kell venni már előzetesen a 

gazdaságosság, megtérülés és költséghatékonyság szempontjait, hogy a tervezett rendszer optimálisan 

üzemeltethető is legyen. 

Az előzetes kutatásból és kalkulációkból tehát a következő outputadatokat kapjuk: a vizsgált terület földtani, 

vízföldtani felépítésének és a rétegparaméterek, peremfeltételek közelítése, alaptérképek készítése, továbbá a 

létesítendő rendszer vízigénye – azaz a kutak száma, javasolt szűrőzési mélység (10 kW – 30 l/p) becslése. 

A tervezés következő lépése a hidrodinamikai modellezés, a termelési lehetőségek és hatások vizsgálata. Az 

előző folyamatlépés kimeneti adatain túl (paraméterek, kútadatok, térképek stb.) helyszíni vizsgálatokra is 

szükség van, hogy meghatározzuk a termelési-nyeletési lehetőségeket és a rendszer hatásait. Vízkútpáros 

hőszivattyús rendszernél mindenképpen ajánlott egy próbakútpárt fúrni, amelyekben termelési, nyeletési 

próbákat végezhetünk: szivattyúzási teszt, visszatöltődési teszt, egymásrahatás-vizsgálat eredményei alapján 

aztán pontosítható az előzetes tervezés, a kútterv és az optimális kúthozam. A fúrt próbakutakból vízmintavétel 

is történik, amelynek laborban történő vizsgálata javasolt az agresszív, korrodáló felszín alatti vizek kizárására. 

További fontos paraméter a vízhőmérséklet, illetve a tervezési terület környezetében lévő egyéb kút- és 

termelési adatok begyűjtése. 

Ezen adatok birtokában elkészíthető az alapmodell, és az kalibrálható (termelés nélküli állapot). A modellezés 

során elvégezhető a kutak előzetesen javasolt elhelyezésének hatásvizsgálata (általános és szélsőséges 

körülményeket feltételezve: aszályos vízszintcsökkenés vagy árvízi vízszintemelkedés esetére), és lehetőség 

nyílik a lehetséges egyéb elrendezési módok, illetve a termelésintenzitás és -ütemezés lehetőségeinek 

vizsgálatára is. E folyamatlépés eredménye az ideális kútszám és kútkiosztás, a leghatékonyabb víztermelési 

verzió (hozam, ütemezés) meghatározása, eredménytérképek (áramlási térképek, vízszinteloszlások, 

hatásterületek, kutak egymásrahatás-vizsgálata) készítése és az előzetes kútterv véglegesítése, és nem 

utolsósorban az engedélyezési folyamathoz szükséges bemeneti adatok meghatározása. 

A már megszerzett adatok és a jogszabályi háttér ismeretében elkészíthetők a kúttervek és elindítható az 

engedélyezés folyamata (3.1. lecke) a létesítési engedélyezési dokumentáció benyújtásával. Ennek pozitív 

eredménye lesz a vízjogi létesítési engedély, amelynek birtokában indulhat a kivitelezés. A kútkiképzést 

kútvizsgálatokkal kell ellenőrizni, majd ezután történhet meg a műszaki átadás-átvétel, illetve a megvalósulási 

dokumentáció elkészítése. A vízkútpáros rendszert üzemeltetni csak jogerős vízjogi üzemeltetési engedély 

birtokában lehet. Az engedélykérelem alapadatait a kútvizsgálatok során lehet beszerezni. 
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A  koaxiális kutak általában több mint 100-250 m mélyek az USA-ban, de vannak akár 450 m mély kutak is. 

Koaxiális kutakat alkalmazva hőforrásokként, a hőszivattyúval elérhetünk a vízkutas és talajszondás 

rendszerekéhez hasonló teljesítményt, mélyebb fúrással és így magasabb hőforrás-hőmérséklettel akár magasabb 

hőteljesítményt is tudunk hasznosítani. Az ilyen rendszerek a magas költségek miatt azonban nem jelentenek 

előnyt a szondás rendszerekhez képest, legalábbis tisztán fűtési üzemben. A következőket meg kell jegyezni a 

koaxiális kutakkal kapcsolatban: a kőzetek helyi rétegsora alapján kell megtervezni a szükséges fúrási 

mélységet, és figyelembe kell venni az esetleges felszín alatti vízáramlásokat vagy a különböző felszín alatti 

víztározók elszeparálásának szükségességét. 

A hőszivattyút el kell látni fagyás elleni védelemmel (leállás). A tervezést korlátozni kell egy bizonyos számú 

üzemórára, ha szükséges, mivel a koaxiális kutakat felszín alatti vízáramlás nélkül nem lehet (túl)terhelni (VDI 

4640, 2001). 

1.4. Kivitelezés 

A fúrás rotary vízöblítéses, kemény kőzet esetén lyuktalpi mélyfúrókalapácsos technológiával történik, 

légöblítéssel. A fúrás során használt fúróiszap természetes iszap, melynek fajsúlya 1,2 kp/dm3, iszapjavító 

anyagként, mely a lyukfalstabilitást is növeli, használható bentonit őrlemény vagy speciális keverék, pl. 

compaktonit. 

A fúróiszapot szükség esetén bázistartályban kell biztosítani. A fúrás után a felesleges iszapot a fúrópontról el 

kell szállítani. Tárolására konténer vagy iszapgödör használható. 

A fúrás során a terhelés és a fúrószerszám forgatása hidraulikus meghajtással van biztosítva, míg az 

iszapszivattyú meghajtása ékszíjakkal történik. A fúráshoz nagy teljesítményű dugattyús iszapszivattyút 

alkalmaznak. Légöblítéses, lyuktalpi kalapácsos fúrásnál a meghajtó közeg és a lyuktisztítás közege 

nagynyomású levegő, melyet külön a helyszínre szállított nagy teljesítményű kompresszor biztosít. 

A vízkutak csoportosítása történhet a vízadó réteg szempontjából: 

• talajvízkút 

• rétegvízkút 

• karsztvízkút 

A megfelelő kúttípus kiválasztása szempontjából fontos a kitermelni kívánt vízmennyiség hasznosításának célja. 

Öntözési, ill. ipari vízigény kielégítésére megfelelő a rosszabb vízminőségű, sekély, talajvíztartó rétegre 

telepített vízkút kialakítása. Ezzel szemben ivóvízszükségletek kielégítése esetén célszerű a mélyebben fekvő, 

védettebb és jobb vízminőségű réteg- vagy karsztvíztárolóra telepíteni a tervezett kutakat. 

A kutakat a kivitelezési technológia szempontjából is feloszthatjuk a következők szerint: 

• ásott kút 

• fúrt kút 

Az ásott kutakat a sekély mélységű talajvíztartó rétegből történő házi vízkitermelésre használták. Mivel 

kialakításuk költséges, vízminőségük (emberi fogyasztásra) nem megfelelő, vízhozamuk pedig bizonytalan, ma 

már szinte egyáltalán nem készítenek ilyen kutakat, sőt a jellemzően kisebb településeken előforduló kutakat is 

egyre kevésbé hasznosítják. 

A mai vízkútfúrási gyakorlatban már szinte kizárólag fúrt kutakat használnak vízkivétel céljára. A szakszerűen 

kialakított fúrt kutak előnye, hogy változatos átmérővel és mélységgel – a földtani, vízföldtani adottságok 

függvényében – szinte bárhol elkészíthetőek, vízhozamuk akár évtizedeken keresztül állandó, vízminőségük – 

talajvíztartó rétegre telepített kút kivételével – megfelelő. További előnyük, hogy megfelelő kútfejkiképzés 

esetén a környezettől elzárható, szennyeződésektől jól védhető. 

Fúrási módszer szempontjából három csoportot lehet elkülöníteni: 

• szárazfúrás 



 A hőszivattyús rendszerek fajtái  

 110  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• folyadéköblítéses fúrás 

• légöblítéses fúrás 

A szárazfúrási eljárásnál öblítés nélküli, szakaszos fúrási módszert alkalmazunk, amelynek során a furadékot 

iszapolóval, csiga-, kanál- vagy magfúróval hozzuk a felszínre. 

Ezt a módszert általában kavicsteraszokra telepített kutak és kutatófúrások (talajmechanikai vizsgálattal 

kiegészítve) esetében használjuk. 

A folyadéköblítéses fúrási eljárás egy folyamatos fúrási módszer, amelynek során a furadék felszínre juttatása a 

fúrólyukban keringetett öblítőiszap segítségével történik. Az öblítés további fontos funkciója a rétegnyomás 

ellensúlyozása, illetve a fúrólyuk falának stabilizálása. Ezt a módszert szinte kizárólag üledékes, agyagos, 

homokos rétegek feltárására használjuk. 

A légöblítéses fúrási eljárás a folyadéköblítéseshez hasonlóan egy folyamatos fúrási módszer, amelynek során a 

furadék felszínre szállítását nagy mennyiségű és nyomású levegő végzi. Leginkább állékony, nagy szilárdságú, 

száraz, repedezett kőzetek harántolásakor alkalmazzuk. Fúrás közbeni folyadékbeáramlás esetén a légöblítést 

felületaktív, habképző anyagokkal egészítjük ki. 

A vízkutak felépítése: 

• iránycső-/vezércsőrakat:a fúrólyuk irányításának biztosítására, valamint a felszínhez közeli (elsősorban 

talajvíztartó) rétegek kizárására 

• béléscsőrakat:a fúrólyuk falának biztosítására, a különböző nyomású rétegek elkülönítésére, illetve a vízadó 

rétegek bekötésére szolgál 

• szűrő:a szűrőrakat azon része, amely a homokmentes, tartós vízbeáramlást biztosítja 

• szűrőkavics: megakadályozza a finomhomok szűrőn keresztüli kútba áramlását 

• termelőcső: aszivattyúhoz csatlakozó, többnyire KPE-cső, amelyen a termelt víz a felszínre jut 

• iszapzsák: a szűrő alatti néhány méter hosszú, lezárt végű cső; célja a kút üzemelése során a kútba bekerült 

homokszemcsék leülepítése; évente legalább egyszer tisztítani kell, mosatással vagy kompresszorozással. 

1.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok: 

 Futura Interaktív Természettudományi Bemutató Központ, Mosonmagyaróvár 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a „FUTURA – Az egykori mosoni gabonaraktár turisztikai 

hasznosítása” című pályázat (NYDOP-2.1.1./B-09-2f-2010-0001) keretében az országban egyedülálló projekt 

megvalósításába kezdett. A létesítmény tervezett hőszivattyús hűtési-fűtési rendszere a felszín alatti víz 

energetikai hasznosítását végzi 2 db fúrt kútpár segítségével. 

Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron megye harmadik legnagyobb városa, amely a Dunántúl északnyugati 

részén, a Kisalföld legmélyebben fekvő középtáján, a Győri medencében fekszik. Ennek kistájai a folyóvízi 

üledékkel feltöltött Mosoni-síkság és a Szigetköz. Északon és keleten a Szigetköz, délen a Hanság, nyugaton 

pedig a síkság határolja a várost. Területén folyik át a Lajta, amely itt egyesül a Mosoni-Dunával. Maga a város 

is a Duna 50-200 m vastag törmelékkúpjára épült. Mosonmagyaróvár két folyója közül – a jelen tervezés 

szempontjából hangsúlyosabb – a Mosoni-Duna medre kanyargós, középszakasz jellegű, vízállását a megépített 

zsilipek szabályozzák. 

A térség felszíne teljesen sík, tengerszint feletti magassága 112-128 méter. A fiatal feltöltődés miatt kevés az 

értékesíthető ásványkincs: homokon és kavicson kívül a mélyebb rétegek termálvizet rejtenek. 

Mosonmagyaróváron és környékén az anyakőzet mindenütt kavics, a talaj gyengén humuszos öntéstalaj, a 

mélyebben fekvő területeken gyakoriak a réti talajok. 

Az éves csapadékmennyiség átlagosan 560-600 mm. 
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A területen holocén és pleisztocén kavicsos, homokos, helyenként agyagos rétegek váltják egymást. A kvarter 

képződmények alatt felső-pannon korú kavics-, homokos kavics- és homokrétegek települnek több száz méteres 

vastagságban. 

A fentiek alapján becsült általános rétegsor 120,0 m-ig az alábbiak szerint várható: 

 

4.1.4.1. ábra 

A beruházás keretében lemélyített kutak mért vízszintjei alapján a területen és annak környezetében a talajvíz 

jellemző nyugalmi szintje terep alatt 4,5-5,0 m, áramlási iránya – a közeli Mosoni-Duna felé mutat – DK-i. 

Mivel a Mosoni-Dunára telepített mosonmagyaróvári alvíz- /M-D./ (Mosoni-Duna, 82.190)” és felvízduzzasztók 

lehetővé teszik a folyó vízszintjének mesterséges szabályozását, az általában egyenletes vízjárású, átlagosan 

200,0-250,0 cm vízállású – a talajvíz szintjét és áramlási viszonyait jelentősen befolyásoló – szélsőségek csak a 

tavaszi és őszi árhullámok levonulásakor, illetve rendhagyó időjárási helyzet esetén jelentkeznek. 

A hőszivattyús rendszerrel ellátott épület hőigénye 250 kW fűtésben, 200 kW hűtésben, amihez a szükséges 

vízigény 30 m3/h (300 m3/nap). A projekt keretében összesen 8 db 15 m mély vízkút létesült: 2 db termelőkút, 2 

db nyeletőkút és 4 db monitoringkút a vízszintváltozás, a hőmérséklet-változás és a vezetőképesség-változás 

nyomon követésére. 

 

4.1.4.2. ábra 

A vízkútpáros hőszivattyús rendszer tervezési feladata a primer rendszer és a szekunder oldali átadási pontja a 

hőszivattyú szekunder kilépő/belépő csonkja, a tervezés során rögzített 45/40 °C és 7/13 °C hőfoklépcsők 

mellett. 

A fűtési/hűtési hőveszteség/hőnyereség ellátására 2 db Aermec gyártmányú, 129 kW névleges teljesítményű 

hőszivattyú került beépítésre. 

A hőszivattyú primer „elpárologtató” oldalán tehát 2 db 15 m-es vízkútból (termelőkutak) búvárszivattyú 

segítségével nyerik a szükséges vízmennyiséget, és a 12-14 °C-os víz hője egy leválasztó hőcserélőn keresztül 

hasznosul. A hőcserélőn keringtetett vizet 2 db 15 m-es visszasajtoló kútban gravitációsan nyeletik el. A kút 

oldalon a tervezett vízmennyiség 15 m3/h termelőkutanként. 
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4.1.4.3. ábra 

A primer oldali töltési vezetékre vízóra kerül kiépítésre a szükséges utántöltési mennyiségek jegyzőkönyvezési 

lehetőségének biztosításához. 

Az épületen kívül a vízszintes (KPE-csövek) vezetékek a végleges terepszinttől számított kb. 1,4 m-es mélységű 

földárokrendszerben vannak vezetve. A kiépített csővezetékeket, illetve a teljes hálózatot nyomáspróbázni 

kellett 5 bar nyomáson 24 órán keresztül. 
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4.1.4.4. ábra 

 Magyar Autóklub, Újpest 

A Magyar Autóklub a Budapest IV. ker. Berda József utcában újonnan épült irodaházának fűtését-hűtését és 

használati melegvíz-ellátását vízkitermelésen alapuló hőszivattyús rendszerrel kívánta megvalósítani. Az 

irodaház fűtési igénye 214 kW, hűtési igénye 197 kW, melynek ellátásához a területen (15 m talpmélységgel) 3 

db termelő-nyelető kútpárt létesítettek. A szükséges vízmennyiség 300 m3/nap. 

A lemélyített 6 db 15,0 m talpmélységű kút kivitelezése közben feltárt rétegsorok alapján a jellemző földtani 

rétegsor: 

• 0,0-1,0 m: holocén iszapos, homokos feltalaj 

• 1,0-11,0 m: pleisztocén homokos kavics, kavics 

• 11,0-17,0 m: oligocén agyag 

A környéken meglévő víztermelő kutak szintén a 2,0-13,5 mta mélységközben található pleisztocén kavicsos 

összletre lettek szűrőzve, és tartósan kitermelhető vízhozamuk 300-400 l/p közötti értékeket mutat, amelyet a 

tárgyi kutak kútvizsgálati eredményei is alátámasztanak. 

A kutak adatai alapján a terület átlagos nyugalmi talajvízszintje 5,0-6,0 m-es mélységközben található. A 

talajvíz jellemző áramlási iránya Ny-i (Duna) irányú, amelyre közvetlen befolyásoló hatást fejt ki a Duna 

aktuális vízállása. 

A fentiek alapján a területen az 1,0-11,0 m közötti mélységben elhelyezkedő, pleisztocén korú kavics, homokos 

kavicsrétegek alkalmasak a technológia által igényelt (500 l/p; 300 m3/nap) vízmennyiség biztosítására. 

Az épület fűtéséről és hűtéséről két darab AERMEC gyártmányú geotermikus hőszivattyú gondoskodik. A 

berendezések kútvizes rendszerről üzemelnek és alacsony hőfokú fan-coilos hőleadó hálózatra dolgoznak. A 

hőszivattyúk egyenként 121 kW fűtési és 106 kW hűtési teljesítményt biztosítanak a rendszer számára. 

 

4.1.4.5. ábra 
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A berendezések névleges körülmények között EUROVENT minősítés szerint is teljesítik a magas, 4,45-ös COP-

értéket. Mivel többkompresszoros kialakításúak, részterhelésen is maximális hatásfokkal dolgozhatnak. Segíti 

ezt a beépített elektronikus adagolószelep is, melynek használatával a hőszivattyú üzeme során a hűtő 

körfolyamat maximálisan tud alkalmazkodni az üzemi körülményekhez. Az üzembiztonságot fokozza a 

berendezések kétkörös kialakítása, amely biztosítja, hogy az egyik hűtőkör bármely okból történő kiesése esetén 

a berendezés üzemképes maradjon. 

2. Talajszondás hőszivattyús rendszerek 

A hőszivattyús rendszerek közül a földhőszondák segítségével történő földhőhasznosítás a legelterjedtebb 

Magyarországon és világszinten is. A tervezés lépései nagyon hasonlóak a vízkútpáros rendszerekéhez, azonban 

a kivitelezésben és a karbantartásban jelentős különbségeket lehet felfedezni. A lecke bemutat két 

esettanulmányt: egy kis és egy nagy teljesítményű talajszondás hőszivattyús rendszert is. 

2.1. A rendszer felépítése és elemei 

A földhőszondás rendszerek a föld belsejéből a felszín felé áramló, folyamatosan megújuló hőt hasznosítják. A 

szonda ekvivalens egy csőhurokkal, ami tulajdonképpen két egyenes cső, a végükön egy 180°-os fordítóval, 

melyeknek az anyaga műanyag (polietilén, vagy polipropilén). A kialakítását illetően először egy megfelelő 

átmérőjű (pl. 150 mm) lyuk kerül kifúrásra, majd a szondahurok behelyezése után a furat fala és a szonda 

közötti tér jó hővezetésű anyaggal történő kitöltése következik. A földhőszonda hossza 50 és 200 m között 

változik, a helyi adottságoktól és a rendszer méretezésétől függően. Megkülönböztetjük ez esetben is a kis és a 

nagy rendszereket. A kis rendszerek esetében (30 kW-os hőigényig) szabványok adnak útmutatást a különböző 

talajtípusok függvényében, hogy milyen fajlagos hőkihozatallal lehet számolni (agyagos, homokos talaj 

esetében 50 W/m körüli érték). A nagy rendszerek esetében (30 kW-nál nagyobb hőigény) minden esetben TRT 

(Thermal Response Test), szondateszt elvégzése kötelező a szükséges szondaszám meghatározása érdekében. 

 

4.2.1.1. ábra 

A talajszondás rendszerekre jellemző kialakítást mutat a 4.2.1.1. ábra. Az ábrán három szonda látható, de 

ezekből a rendszer méretétől függően akár több száz is lehet, melyek egy vagy több közös osztó-gyűjtő 

segítségével kerülnek egyesítésre és a hőszivattyú elpárologtatójára kötésre. 
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4.2.1.2. ábra 

2.2. Működési elv 

A vízkutas rendszerrel szemben, ahol nyitott rendszerről beszéltünk, itt zárt rendszerről van szó. Előnye, hogy a 

hőhordozó közeg állandó – víz, valamint fagyálló –, így kisebb az esély a korrózióra, megnövelve ezzel a 

rendszer élettartamát. A beruházási költség viszont általában nagyobb, hiszen mélyebbre és többet kell fúrni. 

A föld felszínén időről időre változik a levegő hőmérséklete. Ez befolyással van a talaj hőmérsékletére, de csak 

egy bizonyos mélységig. A hőmérséklet-eloszlást a mélység függvényében a 2.2.2.1. diagram mutatja. 

 

4.2.2.1. ábra 
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Mint az látható, az átlagos geotermikus gradiensnek (0,02-0,033 °C/m) megfelelően, valamint a fúrás 

mélységétől függően a hőmérséklet 8 és 15 °C között változik. Ezzel szemben Magyarországon (0,042-0,066 

°C/m) ez a talajhőmérséklet 10,1-21,2 °C. Ezért nagyon kedvezőek a feltételek a napszaktól, évszaktól független 

földhő kinyerésére és hasznosítására. 

A talaj hőmérséklete direkt módon sajnos nem használható fűtésre. A lényeg, amitől egy geotermikus energiával 

működő hőszivattyú stabil üzemelésre képes, hogy állandó vagy közel állandó közeghőmérsékletből von el hőt. 

Ha primer oldalon (hőforrás) rendelkezésre áll a közel állandó közeghőmérséklet, akkor a hőszivattyúban levő 

belső körfolyamat segítségével fűtési célra felhasználható (akár 65 °C-os) fűtővizet kapunk. A hőhordozó közeg 

hőmérséklete a hőszivattyú jósági fokát (COP) befolyásolja. 

2.3. Méretezés, tervezés 

A talajszondás hőszivattyús rendszerek tervezése – ahogy a vízkutas rendszereknél is láttuk – a helyszín 

geológiai adatainak gyűjtésére és elemzésére épül. A tervezés későbbi lépései azonban elkülönülnek, 

amennyiben kis, illetve nagy teljesítményű rendszerekről beszélünk. A felosztás alapja a VDI 4640 német 

szabvány, ami 30 kW-ban határozza meg a választóvonalat. 

 Kisebb teljesítményű rendszerek tervezése (30 kW alatt): 

A BHE-fúrás előtt a lehetséges „adatgazdáktól” (MFGI, VITUKI, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 

mélyfúrási adattára, regionális vízügyi hatóságok adattárai) a területre jellemző, általában 100-150 méteres 

mélységre vonatkozó rétegsoradatokat gyűjtik. A rétegsor, a rétegvastagságok, valamint a különböző 

kőzetanyagok ismeretében, ezek hővezetési tényezőjének felhasználásával lehet egy várható földhőkapacitást 

számítani az adott hosszúságú BHE-re. Átlagos hővezetési tényező adatokat és specifikus hőelvonási rátát 

tartalmaz a 2.2.3.1. táblázat. 

 

4.2.3.1. ábra Forrás: VDI4640 

A hővezető képesség, illetve a kinyerhető hőteljesítmény nemcsak a kőzetek ásványos összetételétől függ, 

hanem befolyásolja a porozitás, a vízzel való telítettség is. Kedvező, ha a pórusokban van vízáramlás, mert 

ilyenkor a hővezetés mellett hőáramlás is zajlik. Ebből következik, hogy a laza, magas talajvízállással 

jellemezhető nagy porozitású üledékek a legideálisabb közegek a földhőszondák létesítésére. Ebből a 

megállapításból következik, hogy hazánkban a szondás rendszerek telepítésének tekintetében osztályozni lehet a 

területeket: 

• kedvező feltételek: Alföld, Kisalföld 
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• még elfogadható feltételek: miocén vagy oligocén laza törmelékes üledékes kőzetekből felépülő domblábi 

területek 

• kedvezőtlen feltételek: idősebb üledékes kőzetekből felépülő dombsági, hegységi területek, magmás, 

metamorf területek, kavicsos-görgeteges hordalékkúpok (Bálint et al., 2011) 

Kis rendszerek esetén előzetes becslésre használható a 2.2.3.2. ábrán látható Stadler-nomogram: a beépített 

fűtési teljesítmény és az éves kalkulált energiaigény függvényében meghatározható az ábra első mezőjében a 

kiindulási fűtési görbénk. Számításba kell venni a tengerszint feletti magasságot, amely alapján a negyedik 

mezőben a felszín alatti közeg hővezetőképesség-értékének függvényében meghatározható a szükséges 

szondaszám és mélység (Seidl, 2007). 

 

4.2.3.2. ábra Forrás: VDI 4640 szerint 

Ezeket a „kalkulációkat” pontosíthatja az alapos fúrási rétegsorleírás a fúrómestertől a tényleges fúráskor, vagy 

az első BHE fúrásakor a szonda beépítése előtt elvégzett geofizikai szelvényezés. Ezzel az elektromos 

vezetőképesség- és radioaktív szelvényezéssel kijelölhetők a pontos réteghatárok, és meghatározhatók a 

hővezetésben intenzívebb víztartó rétegek. 

Természetesen ezzel az adott BHE hőszivattyús beruházás költségei nőnek, de az esetleg feleslegesen megfúrt 

BHE-méterek száma és költsége csökkenhet. Általános gyakorlat szerint 1-2 darab szondához csak geológiai 

adatelemzés és kalkuláció történik, 5-6 darab BHE esetén érdemes megvizsgálni a geofizikai szelvényezés 

információs hasznát, különösen nehezen fúrható kemény kőzetek, drágább fúrási technológiai igény esetében. 

Kis rendszerek esetében a specifikus hőextrakció és az adott épület hőigényének ismeretében az alábbi 

kalkulációval becsülhető a szükséges fúrási méter: 
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Ahol: 

Q: az épület hőigénye (kW) 

Qt: a talajból kinyert hő (kW) 

q: a talajra jellemző specifikus hőextrakció (W/m) 

l: a szükséges szondahossz 

 Nagyobb teljesítményű BHE-rendszerek tervezése (30 kW felett): 

A szondateszt alkalmazását számos kutató ajánlja, viszont a VDI4640 sz. szabvány a 30 kW teljesítmény feletti 

nagy rendszerek esetén elő is írja. Alkalmazzák a későbbi ellenőrzés miatt is, ún. monitoringfuratokban a 

későbbi ellenőrzés céljából. 

 A Thermal Response Test elve és eszközei: 

Már 1995-ben mobil TRT-berendezést fejlesztettek a Luleå Technical University laboratóriumában, amely 

alkalmas volt a szondákban, illetve furatokban létrejövő hőcsere meghatározásához 10-100 m-es mélységekben 

(Gehlin and Nordell, 1997). Ettől független, de hasonló fejlesztés volt korábban az Oklahoma State University 

laboratóriumában, 1966-ban. Németországban az első TRT-berendezést 1999-ben próbálták ki eredményesen 

(Sanner et al., 2000). 

 

4.2.3.3. ábra Forrás: Sanner et al., 2000 

A szondateszt gyakorlatilag egy megbízható eljárás a talaj hőbefogadó és hőleadó képességének 

megállapításához. A mérési adatok birtokában a jellemző hővezetés matematikai összefüggésekkel is 

meghatározható, és ennek révén számítható a hőszivattyú kapacitásához szükséges szondaszám. 

Sok vita folyt a teszt elvégzéséhez szükséges és elegendő időtartamról. A kutatók a rövidebb és a hosszabb 

időtartamok mellett is érveltek (Spitler et al., 1999). Az elemzések alapján végül is a szakemberek a minimum 

48 órás időtartamot tartották a leginkább megbízhatónak. Az időtartamot Gehlin és Hellström (1997) a hővezető 

képességtől és a furat átmérőjétől tette függővé (nagyobb átmérőnél hosszabb tesztelési időt javasoltak). 
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Spitler (1999) 5%, illetve 15% eltérést talált a hővezető képességben, ha pl. 50, illetve csak 20 órás volt a teszt. 

További vita volt a teszt reprodukálhatósága. Sanner és munkatársai (2000) igen kis eltérést tapasztaltak a jól 

körülhatárolt, megismételt tesztek között, pl. a vezetőképességre 0,02 W/mK (1,43, ill. 1,41 W/mK), de 

valamivel nagyobb volt a hőellenállás eltérése (17%). Az eredmény akkor egyértelmű, ha a vonalforrást minél 

inkább megközelítjük és a paraméteres eljáráshoz ragaszkodunk. 

 Thermal Response Test – szondateszt: 

A talajszondás rendszerek esetén a primer oldal legfontosabb eleme a fúrt szondák méretének és a szükséges 

szondák számának és távolságának meghatározása. 

Hőszivattyús rendszerek tervezésénél probléma, ha a primer oldalból kinyerhető hőteljesítmény 

nagyberuházások esetén (30 kW felett) is egy ökölszabály alkalmazásával kerül meghatározásra. Ez a rossz 

gyakorlat sajnos a hőszivattyús rendszerek túlméretezéséhez, ritkábban alulméretezéséhez vezetett, amely 

csökkenti a hőszivattyús rendszer hatásfokát, illetve növeli a beruházási és az üzemeltetési költségeket – az 

előzetes becslési eljárással számított szondahossz és az ezek alapján meghatározott szondaszám 25-40% 

hibalehetőséget is rejthet a helyi földtani viszonyok függvényében. Ezért minden 30 kW feletti hőszivattyús 

rendszerhez el kell végezni a geotermikus szondatesztet (Thermal Response Test), hogy a hőszivattyús rendszer 

tervezése földtanilag sokkal megalapozottabb legyen. 

Szondateszt elvégzésével tehát a szondamező kialakítása optimalizálható, így a későbbi hőszivattyús rendszer 

telepítése és működése nemcsak költséghatékony, de hosszú távon megbízható is lesz. A sekély geotermikus 

fúrásból kivehető hőmennyiség meghatározása az erre a célra kifejlesztett szondatesztelő berendezéssel történik. 

Még a TRT megkezdése előtt érdemes regisztrálni az alapállapoti hőmérsékletet, majd a teszt első lépéseként a 

szondatesztelő berendezést összekötjük egy előzetesen telepített földhőszondával, amelyet folyadékkal teljesen 

feltöltünk. A beüzemelés első 30 percében fűtés nélkül keringtetjük a folyadékot, amelynek mért hőmérsékletét 

a modellezés inputparamétereként használhatjuk. A teszt során ezután a folyamatosan fűtőpatronokkal 

melegített folyadékot (vizet) keringetjük és a hőmérséklet-változást folyamatosan feljegyezzük. Ez a változás a 

földtani környezet tulajdonságaitól, különösen a hővezetési képességétől és az eltelt időtől függ. A teszt során 

regisztrálni kell a belépő és kilépő folyadék hőmérsékletét, a külső hőmérsékletet és a fűtési teljesítményt. 

Ugyanazon az elven, mint az alapállapot-felvételt, hasznos elvégezni a visszahűlés vizsgálatát is a szondateszt 

után. Ekkor a fűtés leállítása után 1-2-3 óra elteltével szintén meg kell mérni a profilmenti hőmérsékletet, 

amelyből a felszín alatti régió regenerációjának dinamikájára, jellegére lehet következtetni. 

A mérés során néhány tényezőre különösen tekintettel kell lenni. Fontos például, hogy fúrás után „pihentessük” 

a furatot, és csak 4-5 nap várakozás után indítsuk el a mérést, továbbá a TRT ideje szabvány szerint 48-72 óra. 

Amennyiben a mérést valamilyen okból kifolyólag újra kell kezdeni, a két teszt között várni kell 

hozzávetőlegesen 14 napot, ugyanis a felszín alatti régiónak vissza kell hűlnie az alapállapoti hőmérsékletre. 

Gondoskodni kell a mérőberendezés megfelelő szigeteléséről, ellenkező esetben a külső hőmérséklet változása 

jelentősen befolyásolni fogja a mért adatokat. Ennek a hatásnak a kiszűrésére alkalmazzuk a külső 

hőmérsékletadatok összevetését a teszt során tapasztalt hőmérséklet-változással. Gondoskodni kell arról, hogy a 

szondacsőre való rákötés során minél közelebb legyen a mérőberendezés a szonda már felszín alatti 

szakaszához, azaz minél rövidebb legyen a bekötés – ennek oka szintén a külső hőmérséklet hatásának 

minimalizálása. A fűtőpatronok áramellátásának folyamatossága, egy kb. 5%-os ingadozáson belül tartása is 

fontos tényező. 

Geotermikus szondateszt menete a gyakorlatban: 

1. próbafúrás kivitelezése, majd ebben geofizikai szelvényezés 

2. próbaszonda letelepítése 

3. a próbaszonda tömedékelése (a szondák teljes kivitelezése a VDI 4640 szabványban foglalt elvek szerint 

történik) 

4. a próbaszonda feltöltése munkafolyadékkal 

5. hőmérsékleti alapállapot-felvétel 

6. a tesztelő berendezés összeszerelése és beüzemelése 
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7. a szonda légtelenítése 

8. a tesztelés elindítása, amelynek időtartama minimum 48, maximum 72 óra 

9. a tesztelő berendezés leszerelése 

10. a hőmérséklet visszaállásának mérése a szonda teljes hosszában négyszer: mérés után közvetlenül, illetve 1, 

2 és 3 óra elteltével 

11. az eredmények meghatározása: 

• a termikus fúrólyuk-ellenállás (Rb) és a talaj hővezető képességének (λ) meghatározása 

• a hőmérsékletprofil alakulásának értelmezése 

A Thermal Response Testből kapott adatok kiértékelésére több módszer is létezik, például a hagyományos 

analitikus módszer mellett az erre a célra kifejlesztett német GeoLogik TRT Analysis Software-rel is 

meghatározhatjuk az adott földtani közeg hővezető képességét. 

Egyéb alkalmazott mérési módszerek: 

A fentiekben ismertetett Thermal Response Test mellett egyéb alkalmazott szondatesztmérési módszerek is 

léteznek. 

 Distributed TRT: Fujii et al. (2007) előadása szerint a felszín alatti vízáramlás sebességének növekedésével a 

hőátadás mértéke és a hővezető képesség is javul, viszont ezt a kapcsolatot nem lehet vizsgálni terepi mérések 

nélkül. A szerzők a hővezető képesség vertikális eloszlásának értékelésére üvegszálas optikai 

hőmérsékletmérőket alkalmaztak: a szenzort a furatban a szondacsövek közé helyezték el. Vizsgálataik során azt 

az eredményt kapták, hogy a hővezető képesség megoszlása jól egyezik a mért felszín alatti vízáramlás 

sebességével. Acuna et al. (2010) szintén alkalmazták az üvegszálas optikai kábeleket szimpla U alakú, illetve 

koaxiális szondákban egyaránt, azaz a szondacsőben vagy a csövön kívül a furatban mérték a szelvény mentén a 

hőmérsékleteket a lyuktalpig. Ezeket az adatokat felhasználták „distributed TRT” méréshez, amely lehetőséget 

adott arra, hogy a szondateszt során ne csak egy a fúrólyukszelvényre jellemző hővezetőképesség-értéket 

kapjanak, hanem azt meg tudják határozni adott mélységenként: tehát a mélység szerint kalkulálhatóvá vált a 

hővezetőképesség-profil (4.2.3.4. ábra). Vizsgálatuk során egy vízzel telt fúrólyukba helyeztek egy 

szondacsövet, amelyet elméletben 12 szakaszra bontottak a mélység szerint, és mindegyikben meghatározták a 

hővezető képességet és a fúrólyuk-ellenállást az Ingersoll-egyenlet használatával. A kapott λ értékek átlaga jó 

egyezést mutat a szintén elvégzett hagyományos TRT eredményével, azonban az Rb értékek eltérnek. Ennek 

oka valószínűleg a hagyományos TRT során alkalmazott kevésbé pontos folyadék-hőmérséklet. 



 A hőszivattyús rendszerek fajtái  

 121  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

4.2.3.4. ábra Forrás: Acuna et al. 2010 

 Enhanced TRT: A szondatesztnek ez a változata nagyon hasonló a fent részletezett dTRT-eljáráshoz. Ennek 

lényege is az, hogy ne csak egy átlagértéket határozzanak meg a hővezető képességre, hanem a szelvény teljes 

hosszán a mélység szerint kalkulálják azt. Ehhez az szükséges, hogy a TRT-mérés elvégzése előtt, közben és 

után is regisztráljuk a hőmérsékletprofilt (Mégel et al., 2010). A kapott hővezetési profil előnye tehát, hogy 

megfelelő hőmérséklet- és konduktivitásértékeket kapunk a kiértékelés során a különböző mélységekre, 

amelyeket a méretezés során inputparaméterekként hasznosíthatunk (4.2.3.5. ábra). Továbbá az eTRT-

módszerrel azonosíthatók a jó vízadó képességű rétegek, amelyek növelik a λ értékét. 
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4.2.3.5. ábra Forrás: Mégel et al. 2010 

 TRT while drilling: A szondateszt a fúrás során is elvégezhető. Gustafsson és Nordell szerint is a hővezető 

képesség minden kőzettípusra más és más, ami az ásványos összetételnek, a porozitásnak, a pórusfolyadéknak 

és az anizotrópiának köszönhető, azaz meghatározására a legjobb megoldás az in situ mérés. 2003-ban Tuomas 

és munkatársai javasoltak egy TRT-módszert, amellyel a fúrás során lehet mérni, és egyszerűsítheti a 

talajtulajdonságok értékelését. Ebben az eljárásban a hőtranszfer a fúrás során felszabaduló hőből analizálható. 

A módszer előnye szintén az, hogy a mélység szerint folyamatosan szolgáltat hővezetőképesség-értékeket, 

illetve hogy alkalmazásával idő takarítható meg. Hátránya viszont, hogy a fúrólyuk-ellenállás meghatározására 

nincs lehetőség. 

Meg kell említeni továbbá az ún.  hűtési teszteket is. A módszer lényege, hogy a mérés során nem felmelegítik 

a talajt, mint a korábban említett eljárások során, hanem lehűtik azt, például egy hőszivattyú segítségével. Ez a 

típusú teszt nem elterjedt (de alkalmazzák, például Hollandiában), mivel könnyen lefagyaszthatják a szonda 

felszín alatti környezetét, minek következtében a cső sérülhet. Továbbá ez a módszer sokkal érzékenyebb a 

teljesítményváltozásokra is, mint a hagyományos TRT. 

A mérési eredmények elemzése, kiértékelése: 

A Thermal Response Test kiértékelésének több módja is ismert. A  kelvini vonalforrás-módszerrel (line 

source) végzik Magyarországon általában a szondateszt eredményeinek, azaz a hőmérsékletgörbének a 

kiértékelését. Az ún. ekvivalens hővezető képesség (λ) a hővezetés differenciálegyenletének megoldásával 

kapható az alábbi képlet szerint: 

4.1. egyenlet - (13) 
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4.2.3.6. ábra 

A 2.2.3.6. ábrán a semilog-diagramon ábrázolt mérési adatok láthatók a logaritmikus skálán ábrázolt eltelt idő 

függvényében. A hőelnyeletési teszt kiértékelése a hővezetés differenciálegyenletének a feladat diktálta kezdeti 

és peremfeltételekkel történő megoldása. A megoldás egy olyan egyenlet, amely alapján a szondát körülvevő 

térrész hővezető képessége (λ) a megfelelően végrehajtott mérés eredményeiből számítható. A számítás a 

fúrólyuk környezetének „ekvivalens” hővezető képességére vonatkozik, ami a be- és kilépő folyadék 

logaritmikus átlaghőmérséklet-menetének érintőjéből kapható meg. Azaz ha a szondateszt során regisztrált 

előremenő- és visszatérő hőmérsékleteket az idő természetes alapú logaritmusának függvényében vizsgáljuk, 

meghatározható az érintő meredeksége. 

A mérések statisztikus szórását simítandó a Δln( t )/ΔT érték helyett az adott görbeszakaszra illesztett egyenes 

meredekségét használjuk. Az elmélet szerint az érintő az idő előrehaladtával változik, egyre kevésbé meredek 

lesz. Az így számolt egyre magasabb hővezető képességek egyre valószínűbbek. Ugyanakkor célszerű 

viszonylag hosszabb szakaszra egyenest illeszteni a hiba csökkentése végett, tehát nem lehet csupán az utolsó 

néhány (száz) másodpercet figyelembe venni. El kell kerülni azokat a görbeszakaszokat, amelyek a 

feszültségingadozások miatt nem egyenletesek. Az illesztett érintők alapján kapjuk meg a hővezető képesség 

értékét. 

A hőmérséklet-változás tehát az eltelt idő és a forrástól való távolság függvényében (a szondától való távolság) 

számítható. A szondateszt során mért paraméterek (T0 = zavartalan felszín alatti hőmérséklet, amely a teszt 

kezdetekor a fűtés nélkül keringetett folyadék-hőmérséklet; az előremenő és visszatérő folyadék hőmérséklete; a 

konstans teljesítménynek és a furat hosszának hányadosa) alapján lehet tehát kalkulálni az ekvivalens hővezető 

képességet (λ): 
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A fenti módszerrel meghatározott ekvivalens hővezetőképesség-érték (λ) tükrözi a kőzetformációban lévő 

konduktív és a talajvíz révén létrejövő konvektív hővezetést is. 

A szondacső és a furatfal közti hőátadás a csövek elhelyezésétől, a munkaközeg és a tömedékelőanyag 

tulajdonságaitól függ. Ezeket a hatásokat a furat termikus ellenállásával jellemezhetjük, aminek jele Rb. A 

fúrólyuk termikus ellenállását a következő formulával lehet meghatározni: 

 

Ahol: 

H: szondahossz 

Q: bevitt/elvont hőmennyiség 

T0: nyugalmi talajhőmérséklet 

Tf: átlagos közeghőmérséklet 

r: fúrási átmérő 

a: termikus diffúzió 

λ: átlagos hővezetési tényező (W/mK) 

A  hengerforrás-módszerrel (cylinder source) is kiértékelhetők a kelvini vonalforrás-elmélet mellett a 

szondateszt során mért adatok (GeoLogik TRT, 2010). Ekkor a hőmérséklet-különbségre (Δθ) felírható egyenlet 

a következő: 

4.2. egyenlet - (16) 

 

Ahol: 

QH: hőáram 

Rb: fúrólyuk-ellenállás 

λ: átlagos hővezetési tényező (W/mK) 

a: termikus diffuzivitás (átlagos hővezetési tényező/fajlagos hőkapacitás) 

I0: a módosított Bessel-függvény 0. parancsa 

Erf: Gauss-hibafüggvény 

L: a henger hossza 

 Különböző szoftverek is rendelkezésre állnak a szondateszt kiértékelésére, munkáink során például 

alkalmazhatjuk a  GeoLogik TRT Analysis német szoftvert (4.2.3.7. ábra). Ennek használata az analitikai 

kiértékeléssel összehasonlítva sokkal gyorsabb, pontosságuk nagyjából megegyezik. Előnye, hogy a bemenő 

adatok könnyen változtathatók, és az új kalkuláció gyorsan lefuttatható. A program egyaránt képes kezelni a 

vonal- és a hengerforrás-elméletet is. 

Más programot, a  GERT-CAL-2-0-10-et alkalmazza például a GEORT Kft., ennek segítségével határozzák 

meg több eljárás szerint a hővezető képességet és a fúrólyuk-ellenállást. Különlegessége a paraméterbecslés és a 
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lépcsőzetes, ún. step-wise kiértékelés, amely lehetővé teszi az eredmények kvalitatív hibabecslését és annak 

megítélését, hogy a tesztelés megfelelő volt-e (Németh és Böjthe, 2009). 

 

4.2.3.7. ábra 

Potenciál meghatározása modellezéssel: az EED méretezőszoftver elvi alkalmazása: 

A geotermikus szondatesztből kapott eredmények kiértékelése után az EED (Earth Energy Designer) program 

segítségével végezhető a modellezés, amelyet rutinszerűen alkalmaznak Európában hasonló projektekhez. Az 

EED szoftvercsomagot a Justus-Liebig Egyetem és a svéd Lund Egyetem matematika-fizika kara közösen 

fejlesztette ki. Az alkalmazott algoritmusok numerikus szimulációs modellezési és paraméterezési 
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tanulmányokból származnak, melyek analitikus megoldással szolgálnak a hőáramra számos elrendezés és 

geometriai kialakítás (g-funkció) esetére. Ezek a g-funkciók a furatok közti távolságtól és a furatmélységtől 

függnek. A numerikus szimulációból megkapott g-funkció értékeket az EED program tartalmazza (EED 3.0: 

User manual, 2008). A munkaközeg hőmérsékletének kalkulációja havi fűtési/hűtési terhelések szerint történik. 

A program adatbázisában elérhetők éppúgy a kulcsfontosságú talajparaméterek (hővezető képesség és specifikus 

hő), mint a csőanyagok vagy a hőhordozó közeg tulajdonságai. A havi átlagos fűtési és hűtési terheléseket 

inputadatként be kell táplálni a szoftverbe a modellezés kezdetén, továbbá meg kell adni a csúcsterhelések 

mértékét is. A fúrólyuk-ellenállást is számolja a program a furatgeometria, a tömedékelőanyag, a csőanyag és 

geometria alapján. A szondamező mintázatát szabadon lehet választani az adatbázisban található 798 lehetőség 

közül. 

 

4.2.3.8. ábra 

Az EED-ben számtalan variációs lehetőség kínálkozik, például modellezhető a szimpla, dupla, illetve tripla U 

alakú szonda mellett koaxiális típus is. A szondatesztből kapott hővezetőképesség-értéket, a szondák egymástól 

való távolságát, a furatátmérőt, a csövek geometriáját stb. szabadon választhatjuk, azonban a méretezhető 

szondamélység korlátozott: 20-200 m között variálhatjuk a furatmélységet. A program adatbázisából 

kiválasztható a munkaközeg típusa is, minden jellemző paraméterével együtt. A méretezés során lehetőség van 

továbbá a beruházási költségek kalkulációjára is. 

A program alkalmazása tehát lehetővé teszi a szükséges földhőszondahossz, a szondák közti távolság, a 

furatmélység és -elrendezés, valamint a földhőszondában keringetett hőhordozó közeg hőmérséklet-lefutásának 

meghatározását, illetve ezek egymáshoz való illesztését. Az alapméretezésen kívül a betáplált adatok alapján 

lehetőség van a szükséges furathosszúság kiszámítására, azaz a szondarendszer optimalizálására. A szimulációt 

a VDI 4640 szabvány szerint 25 évre kell úgy elvégezni, hogy ebben az időintervallumban a munkaközeg 

hőmérséklete az előre – a szabvány alapján – megadott hőmérséklet-tartományon belül maradjon. 
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4.2.3.9. ábra 

Összefoglalva tehát a szondamező tervezésének menetét: 

1. A Thermal Response Testből kapott adatok több módszerrel is kiértékelhetők a megbízható eredmény 

érdekében: például az erre a célra kifejlesztett szoftverekkel vagy a hagyományos analitikus módszerrel, 

melyekkel meghatározzuk az adott földtani közeg hővezető képességét. 

2. A geotermikus szondatesztből kapott eredmények kiértékelése után az EED (Earth Energy Designer) program 

segítségével elvégezzük a modellezést. 

3. A lehetséges hűtési és fűtési teljesítmények meghatározása a szondateszt és a megrendelőtől kapott adatokkal 

való modellezés alapján történik. 

4. Hatástanulmány elkészítésével elemezzük a komplett hőszivattyús rendszer környezetre gyakorolt hatását. 

5. A korábbi eredményeket és adatokat figyelembe véve megtörténik a szondák kiosztása, meghatározásra kerül 

többek között a szondák típusa, mélysége, száma és elrendezése. 

6. Utolsó fázisként elkészítjük a szondamező kiviteli tervdokumentációját. 

2.4. Kivitelezés 

A földhőszondafúrás technológiája azonos a 2.1.4. fejezetben leírtakkal. A fúróberendezések kialakítása 

megegyezik a vízkútfúrásokhoz és a szondafúrásokhoz használtakéval. Általánosságban elterjedt értékelés 

szerint a vertikális földhőszondás (Borehole Heat Exchanger = BHE) primer hőnyerés azért a legelfogadottabb a 

hőszivattyús rendszerek esetében, mert zárt rendszerben működik, környezeti kockázat a technológia telepítési 

szabályainak betartása mellett nincs, fenntartható és hatékony működést eredményez. A BHE általában 50-200 

m mély furatot jelent, változó átmérővel (általában 125-150 mm), amelybe szimpla vagy dupla műanyag 

csőhurkot helyeznek el. 

Többféle szondatípus létezik: 

Magyarországon leggyakrabban a 40 mm átmérőjű, szimpla U alakú szondát alkalmazzák, míg például 

Németországban a dupla 32 mm-es típust telepítik rutinszerűen. Az utóbbi előnye, hogy teljesítménye 8-10%-

kal jobb, mint a szimpla 40 mm-es szondáé, aminek magyarázata főleg az, hogy a dupla cső miatt kisebb a 

fúrólyuk-ellenállás értéke. A koaxiális szonda igen elterjedt Ausztriában. Ennek lényege, hogy az előremenő ág 

a visszatérő csőben helyezkedik el, és előnye a kisebb fúrási átmérő. 
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4.2.4.1. ábra 

Tari et al. (2011) modellezései szerint a dupla és tripla U szonda teljesítménye közel azonos vagy alacsonyabb, 

mint a szimpla szondáé. Csak a W alakú szonda képes 19%-kal többet teljesíteni, mint az előbb említett típusok. 

Ennek oka a termikus interakció a csövek között. A következő ábrán láthatók a különböző szondatípusok 

keresztmetszetei. 

 

4.2.4.2. ábra Forrás: VDI4640; Tari et al. 2011 
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2.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok: 

 Családi ház talajszondás hőszivattyús rendszere 

Az esettanulmányként bemutatott hőszivattyús beruházás Pápán található, és egy családi ház fűtési, hűtési és 

használati melegvíz-igényét látja el. A bányakapitányságon történt engedélyezési eljárás lefolytatása után, a 

bányakapitánysági létesítési engedély birtokában a hőszivattyús projektet az engedélyes megpályáztatta a 

Nemzeti Energiatakarékossági Program keretében. A tulajdonos megnyerte a pályázati összeget, elkezdődött a 

szekunder (épületen belüli hőleadó) oldal, majd pedig a primer (földtani hőnyerő) oldal tervezése, modellezése, 

kivitelezése. 

 

4.2.4.3. ábra 

A kapott adatok alapján az épületben a téli hőveszteség 9 kW, a nyári hőnyereség 4,5 kW. A fűtési hőszükséglet 

ellátására 1 db JUNKERS 9,1 + 9 kW névleges teljesítményű hőszivattyú lett beépítve, mely a használati 

melegvíz-igényt is ellátja. A hőszivattyú időjárásfüggő szabályozóval rendelkezik. 

A hőszivattyúk primer „elpárologtató” oldalán 2 db 80 m mély, egymástól 7 m távolságban lévő talajszondából 

nyerik ki a szükséges hőt. Azaz 2 db furatot mélyítettek, ezekbe pedig egy-egy 40 x 3,7 mm átmérőjű KPE-

csőből U hurkot telepítettek. A primer oldali csőhurkokat feltöltötték a közvetítő közeggel, mely etilénglikol 

alapú fagyálló hőhordozó anyag, és ezt keringtetik. A szondahurkokat speciális bentonitos zaggyal vették körbe 

a fúrólyukban. A szondák az épületben található osztó-gyűjtőhöz csatlakoznak, melytől 28 mm átmérőjű 

rézcsövön jut el a hőhordozó közeg a hőszivattyúig. 

A szükséges tömegáram beszabályozását Watts típusú beszabályozószelep biztosítja. A szondák körönkénti 

kizárhatóságát golyóscsapok biztosítják. A KPE-csövek és idomok kötése polifúziós eljárással történik. 

A fűtési rendszer ideális hőfoklépcsője 37/30 °C, megengedhető maximális hőfoklépcsője 55/48 °C. A hűtést 

passzívan oldották meg, a hőszivattyú szonda oldalán keresztül egy hőcserélő beépítésével, a hűtési rendszer 

hőfoklépcsője várhatóan 17/20 °C. A használati meleg vizet a hőszivattyú egy 200 l-es tartályban készíti. A 

hőszivattyú primer és szekunder oldalán a szükséges tömegáramot és emelőmagasságot a hőszivattyúba 

beépített keringetőszivattyúk biztosítják. A hőszivattyús rendszer primer oldalának biztosítására zárt, 

membrános tágulási tartály, valamint rugóterhelésű biztonsági szelep kerül beépítésre, Plef = 3 bar lefúvatási 

túlnyomással. A feltöltésekor biztosítandó hideg üzemi nyomás Pa = 1,4 bar. 

A kiépített fűtési csővezetékeket nyomáspróba alá kellett helyezni, amivel azt vizsgáljuk, hogy nem sérültek-e 

meg a csövek. Ez a bányakapitánysági engedélyben is előírt követelmény. Sikeres nyomáspróba esetén történhet 

csak meg a hőszivattyúra való rákötés. A téli üzem vége, illetve kezdete a beállított külső hőmérséklet 

függvényében történik. A szekunder oldalon padló-, fal-, mennyezetfűtés, -hűtés található. 

 Tesco – Trigenerációs roof-top hőszivattyús rendszer 

Budapesten a XVII. kerületi Pesti úton a földtani felépítésre a helyszínen lemélyített 127,0 m talpmélységű 

kutatófúrás és az elvégzett geofizikai szelvényezés alapján lehetett következtetni. A felszínen holocén feltalaj 

volt található, amelyet pleisztocén homok, agyag összlet követett a rétegsorban. A kvarter (holocén-pleisztocén) 

kifejlődéseket felső-pannon korú agyagos, aleuritos agyag-, homok- és meszes homokkőrétegek (Zagyvai 

Formáció) követték. 

Földtani korbeosztás: 

• 0,0-1,8: holocén 

• 1,8-22,0: pleisztocén 

• 22,0-127,0: felső-pannon 

A projekt érdekessége, hogy a hőszivattyús rendszerhez kapcsolódik egy 30 kW-os gázmotoros egység, mely 

áramtermelés mellett a „hulladékhőjével” fűtést ad a TESCO pékségének, valamint abszorpciós hűtésre 

dolgozik igény szerint. Ha felesleges hője van, akkor a BHE-mezőre terheli a hőt és fűti a szondán keresztül a 

kőzeteket (4.2.4.4. ábra). 
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4.2.4.4. ábra 

A projekt kezdetén a próbafúrás és geofizikai szelvényezés több vízadó réteget is jelzett, de ezek összes 

kapacitása nem lett volna elég vízkutas rendszer tervezéséhez. A geotermikus hőszivattyús projekthez telepített 

1 db 100 méteres, szimpla U hurokkal beépített 40 mm-es szondában elvégezték a geotermikus hőelnyeletési 

szondatesztet. Ezt megelőzően még vizsgálták az ún. in situ állapot helyreállását a fúrás után, hőmérséklet-

regisztrációval. 
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4.2.4.5. ábra 

Tehát a szimpla szondában elvégezték a szondatesztet. A mérés során regisztrálták az előremenő és visszajövő 

ág hőmérsékletét, valamint a külső hőmérsékletet és a keringtetett folyadék tömegáramát. A szondateszt 

megkezdése előtt a nyugalmi állapotot rögzítették (4.2.4.5. ábra). A mért hőmérsékleti értékek 6,03-17,78 °C 

között változtak. 

A keringetés a 100 m mély fúrólyukba helyezett 40 mm átmérőjű, U alakú csőben a bevezető (fűtés nélküli) 

periódust követően a fűtőtartályban állandó teljesítménnyel fűtött folyadékkal folytatódott. 

A számítás a fúrólyuk környezetének ekvivalens hővezető képességére (λ) vonatkozik, ami a be- és kilépő 

folyadék logaritmikus átlaghőmérséklet-menetének érintőjéből kapható meg. A mérések statisztikus szórását 

simítandó a Δln(t)/ΔT érték helyett az adott görbeszakaszra illesztett egyenes meredekségét használták. 
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4.2.4.6. ábra 

A 2010. február 19–22. között elvégzett szondateszt eredményeit kiértékelve meghatározták a területre jellemző 

hővezetőképesség-értéket (λ). A legvalószínűbb hővezető képesség a harántolt szakaszon: λ = 2,62 W/mK. (A 

2.2.4.6. ábrán az ehhez tartozó érintő van feltüntetve!) 

 

4.2.4.7. ábra 

A szondateszt befejezése után 1 és 2 órával rögzítették a hőmérsékleti értékeket a 100 m-es szelvény mentén 

(4.2.4.7. ábra). A kapott adatokat a földtani rétegsorral összehasonlítva megállapítható, hogy számos 
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homokréteg található a szelvényben 13,5-23,0 m, 29,0-37,5 m, 45,5-58,5 m, 63,0-66,0 m és 82,0-83,5 m között, 

azonban jelentősebb rétegvízáramlás nem valószínű a homogén hőmérséklet-lefutás alapján. 

A földhőszonda-méretezéshez az EED 3.0 szoftvert használták fel. Az épület fűtési és hűtési igényének éves 

csúcsüzemi óraszámát kapták meg, ezek alapján kalkulálták az éves fűtési-hűtési igényt. 

 

4.2.4.8. ábra 
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4.2.4.9. ábra 

Látható, hogy alapterhelés esetén (Base Load) fűtésben a 17,56 °C-ot, hűtési időszakban a 39,70 °C-ot is 

elérheti a szondákban keringő glikolhőmérséklet 10 év után. Csúcsterhelés esetén (Peak Heat – Peak Cool Load) 

fűtési időszakban 14,55 °C alá is lemehet a glikolhőmérséklet, hűtésben a 44,69 °C-ot is elérheti 10 év után. 

A földtani rétegsor és a szondateszt/hőelnyeletésteszt eredménye is azt mutatja, hogy a területen magas hővezető 

képességű (2,62 W/mK) képződmények találhatóak. A földtani kutatás és a helyszíni mérés (szondateszt) 

eredményeként megállapítható, hogy a 130 db, egyenként 100 m talpmélységű, 6,0-8,8 m bázistávolságú 

szimpla földhőszonda 402 kW fűtési, 740 kW hűtési igényt tud ellátni. A méretezés eredményei fűtési üzemben 

3,93 COP, hűtési üzemben 4,03 COP mellett érvényesek. (Más műszaki paraméterekkel rendelkező hőszivattyú 

esetén a fenti méretezés eredményei eltérhetnek.) 
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4.2.4.10. ábra 

 

4.2.4.11. ábra 

A projekt érdekessége volt, hogy a nyári hűtési időszakban hogyan terheli extrán a gázmotor-hulladékhő a BHE-

mezőt. Ennek méréséhez földhőmonitoring-rendszert telepítettek. 

A mérési adatok alapján, a területen a felső 100 m-re jellemző geotermikus gradiens 59,44 °C/km, ami 

magasabb a 30 °C/km-es világátlagnál, és magasabb a 40-50 °C/km-es magyar átlagnál is. 

A fúrások során a 130 db szondán túl 2 db földszondát építettek be a földhőmonitoring, illetve a 

földhőszondarendszer működésének vizsgálata érdekében. Így a szondák közötti és a szondamezőn kívüli 

kőzetkörnyezet folyamatos hőmérséklet-változását tudják regisztrálni. Az egyik monitoringpont egy működő 

földhőszonda mellett, a második a szondamezőtől 5 m távolságra került telepítésre. A beépített hőmérséklet-

regisztrálók 30 perces gyakorisággal rögzítik a hőmérsékleti adatokat. A telepített monitoringpontok 2010 

júliusa óta folyamatosan szolgáltatnak adatokat a rendszer működésével kapcsolatban. 
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4.2.4.12. ábra 

 

4.2.4.13. ábra 

3. Talaj- és felszíni vizes kollektoros rendszerek 

A talajhő hasznosításának több módja is lehetséges, ezek a talaj-, a felszíni vizes, a kompakt és spirálkollektoros 

rendszerek, illetve speciális betonelemek. Közös sajátosságuk, hogy főleg a Napból származó és a talaj felső 

rétegeiben tárolt energiát hasznosítják, és zárt rendszert alkotnak. A lecke bemutatja a különböző rendszerek 

felépítését és tervezésük, kivitelezésük kulcsfontosságú kérdéseit. 

3.1. A rendszer felépítése és elemei 
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A talajkollektoros rendszer esetében hőcserélő csöveket fektetnek horizontálisan vagy lejtésben a talaj felső 

métereibe. Ez jelenthet egy csövet vagy párhuzamosan futó több, illetve spirális vagy helikális csöveket, 

párhuzamosan az árkok falán elhelyezve, vagy más hasonló elrendezésben (VDI 4640, 2001). Ekkor szintén zárt 

rendszerről beszélhetünk: egy zárt csőhálózatban keringtetünk munkaközeget, és ennek segítségével 

hasznosítjuk a környezeti energiákat. A zárt csőrendszer kb. 1-1,5 m-rel a felszín alatt helyezkedik el 

vízszintesen. Ennek a rendszernek a kialakításához jelentős földmunkára van szükség, ami nem jár kevesebb 

vesződéssel, mint a biztonságosabb üzemet eredményező talajszondás rendszeré. Méretezési ökölszabály, hogy 

1 m2 talajkollektor-felületből kb. 30 W energia nyerhető ki. A fűtendő épület alapterületének mintegy 2-3-

szorosa szükséges talajkollektor-alapterületből. Ezek mellett a fűtési üzemben a talaj közelében a külső 

hőmérséklet hatására a talaj hőmérséklete is folyamatosan csökken. A felszín közeli kollektorok hátránya, hogy 

a zöldterületi borításon kívül más, gyökeres növények nem igazán telepíthetőek a fagyás veszélye miatt. Üzem 

közben a hőforrás oldali hőmérséklet akár –10 °C-ig is hűlhet. 

A talajkollektoros rendszerekre jellemző kialakítást mutat a 4.3.1.1. ábra. Ebben az esetben is elképzelhető a 

többkörös kialakítás, viszont a térfogatáram szabályozásához elengedhetetlen a beszabályozószelep beépítése, 

hiszen a Tichelmann-rendszer kialakítása szonda csőanyagból hiba forrása lehet. 

 

4.3.1.1. ábra 

A talajkollektoros rendszer kialakításához hasonlóan felszíni víz esetén a kollektormező vízbe is helyezhető. 

Működését tekintve jobb a földbe helyezett kollektornál, hiszen ez esetben a hőhordozó kevésbé van kitéve a 

külső levegő hőmérsékletének befolyásoló hatásának. A hőelvonás az élővíz hőmérsékletét, megfelelően 

tervezett rendszer esetében is, a vízi élővilág szempontjából jelentősen csökkenti, így környezeti károsodást 

okozhat. 

 

4.3.1.2. ábra 

A felszíni vizes rendszerekre jellemző kialakítást mutat a 4.3.1.2. ábra. Ez esetben is elképzelhető a többkörös 

kialakítás, pontosan ugyanúgy, ahogyan a talajkollektoros rendszer esetében. Az ilyen rendszerek 

alkalmazásához speciális adottságokra van szükség, így beépítési gyakorisága elég csekély. 
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 A helytakarékos, kompakt horizontális talajhőcserélők 

Különböző kísérletek történtek helytakarékos, horizontális talajhőcserélők tervezésére (legyen kompaktabb). 

Két változat vált elterjedté: a „trench” kollektorok és a spirálkollektorok. A harmadik módszer, amely egy hő 

„shunt” kollektort használ rézcsövekkel és lemezekkel a széles területű hőelvonás elérése érdekében, 

mindezidáig csak néhány rendszerben valósult meg, ezért itt nem foglalkozunk vele a továbbiakban. 

A kompakt horizontális talajhőcserélők kiválóan alkalmasak fűtési-hűtési terhelésű rendszerekhez. 

A spirálkollektorokat gyakran használják Észak-Amerikában. Tisztán fűtési működésnél a kompakt tervezés 

korlátozott, mivel megfelelő terület szükséges a felszín alatti hőmérséklet természetes regenerációjához (VDI 

4640, 2001). 

3.2. Működési elv 

A talajkollektoros rendszer lényegét tekintve ugyanolyan elv alapján működik, mint a talajszondás rendszer, 

annyi különbséggel, hogy a csövek elrendezése nem vertikális, hanem horizontális. Ebben az esetben a talaj által 

felvett és raktározott napenergia hasznosításáról beszélünk, hiszen a 1,5-2 méter mélységbe lefektetett 

kollektorcsöveket körülvevő talajréteg hőmérséklet-ingadozása erősen függ a napsugárzástól. Ezt jól szemlélteti 

a talajszondánál bemutatott 2.2.2.1. diagram, mely az évszakok függvényében kialakuló hőmérséklet-változásról 

is szolgáltat némi adatot. 

Különös óvatosságra van szükség, ha az energiát a felszín alól vonjuk ki az alapozáson keresztül, hőszivattyú 

segítségével. Ha a hőmérséklet 0 °C alá csökken, a jégformációknak erős hatásuk van a beton felületére és az 

épületre. A betonelemek a földdel érintkezve alkalmasak hőcserélőnek, főleg a szellőztetőlevegő 

előmelegítésére télen és előhűtésére nyáron. A vízszintes szerkezeti elemek, szerkezeti acélarmatúrák vannak 

lefektetve a tömörített kiásott alapra. Az acélszőnyegek lehetőséget nyújtanak KPE-csövek hurkokban való 

rögzítésére (pl. a DIN 8075 szabványnak megfelelően, ami a polietilén csövek általános minőségi 

követelményeivel foglalkozik) 20-30 cm-es távolságban. Függőleges betonelemeknél (pl. résfalak, támfalak) 

vasbeton armatúrák vannak előkészítve KPE-csövekkel (pl. a DIN 8075 szabványnak megfelelően). A csövek 

lefektetése után az egész rendszert össze kell kapcsolni az osztó-gyűtjőben, és tesztelni kell 10 bar nyomáson. 

Ha vízszintesen fektetett a hőnyerő, a csőrendszert le kell fedni egy vékony betonréteggel a sikeres tesztelés 

után (VDI 4640, 2001). 

3.3. Méretezés, tervezés 

A kollektoros rendszerek tervezése hasonló lépésekkel kezdődik, mint ahogy már felsoroltuk a talajszondákról 

szóló leckében. Először adatokat kell gyűjteni a megrendelőtől, hogy melyek az ellátandó funkciók (fűtés, hűtés, 

hmv, medence stb.), F/H igények kW-ban, ezek havi lefutása (az ellátandó épület funkciója: családi ház, iroda 

stb.). Helyszíni szemlével meg kell ismerni a rendelkezésre álló területet, és információkat kell szerezni a 

lejtésviszonyokról (A x 2,5-3), majd a helyi földtani viszonyokról. 

A következő ábrán a természetes földkéreg-hőmérsékletek láthatók különböző mélységekben és hónapokban. 
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4.3.3.1. ábra 

 

4.3.3.2. ábra 

 

4.3.3.3. ábra 

 

4.3.3.4. ábra 

 

4.3.3.5. ábra 
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4.3.3.6. ábra Forrás: VDI 4640 

A GLD (Ground Loop DesignTM) szoftvert elsősorban kereskedelmi létesítmények tervezéséhez fejlesztették ki, 

mivel figyelembe veszi a hosszú távú hőhatásokat, amelyek gyakran meghatározzák a szükséges tervezési 

igényeket, továbbá a csövezés- és áramlásoptimalizáló tervezés is fontos szempont, ami jelentősen 

befolyásolhatja az általános rendszerteljesítményt és költséghatékonyságot. A szoftver optimálisan használható 

hibrid rendszerek tervezéséhez is, ahol a hőszivattyús rendszer kombinálható kazánnal, folyadékhűtővel, 

szolármegoldásokkal. Lehetőség van továbbá a berendezés kiválasztására és a specifikus terheléseloszlási 

adatok betáplálására, amelyek lehetővé teszik a pontosság maximalizálását. 

A GLD program segítségével a vertikális szondás rendszerek mellett horizontális kollektoros és felszíni vizes 

hőszivattyús rendszerek is méretezhetők a családi házaktól egészen az irodaépületekig. Vertikális rendszerek 

esetén két lehetőség közül lehet választani: vagy egy fix méretezési hőmérséklet esetén kalkuláljuk a szükséges 

szondahosszt, vagy egy a tervező által meghatározott hossz esetén számítjuk az inlet hőmérsékletet. A 

horizontális modul (és a felszíni vizes modul is) meghatározza a szükséges csőhosszt trench/bore/slinky (4.3.3.7. 

ábra) elrendezésre, amely tetszés szerint választható. 

 

4.3.3.7. ábra 

További modulok is alkalmazhatók a programban. A CFD (Computational Fluid Dynamics) modullal a 

csövezés és az áramlás optimalizálható a talajhőcserélők minden típusa esetén. A pénzügyi modult a különböző 

HVAC-rendszerek pénzügyi, CO2-kibocsátási és energiaköltség-analízisére fejlesztették ki. A 

hővezetőképességanalízis-modul egy opcionális modul, amely lehetővé teszi a hővezető képesség és a fúrólyuk-

ellenállás kalkulációját az in situ TRT adatai alapján. A hőszivattyúmodulban a program adatbázisából a 

méretezéshez rendelhető egy adott berendezés, és ez az adatbázis tetszés szerint bővíthető. A Zone Manager 

Loads modulban részletes analízis végezhető, míg az Average Block Loads modul gyors számítást tesz lehetővé. 

Az előbbiben a csúcsterhelés adatait a létesítmény minden zónájára meg kell adni különböző napszakokra, míg 

az utóbbiban elégséges az általános adatok betáplálása. Ezzel a módszerrel a tervező rövid idő alatt kevesebb 

inputadatból megbecsülheti a szükséges paramétereket. E szoftver segítségével tehát a korábbi eredményeket és 
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adatokat figyelembe véve történik a szondák/kollektorok kiosztása, meghatározásra kerül többek között a 

szondák/kollektorok típusa, mélysége, száma és elrendezése. 

 

4.3.3.8. ábra 

A zárt  spirálkollektorok elsősorban alacsony energiafelhasználású házak, illetve felújítások esetében 

alkalmazhatóak. Telepítésük elsősorban ott javasolt, ahol kis hely áll rendelkezésre, vagy bányajogi, geológiai 

okokból kifolyólag nincsen más alternatíva. A telepítés során fontos szerepet betöltő feltöltést mutat be a 

4.3.3.9. ábra. 

 

4.3.3.9. ábra 

Az ilyen spirálkollektorok jellemzően 3-5 m hosszúságúak, és homokos agyagos talajt feltételezve kb. 500 W-ot 

lehet kinyerni egy spirálból. A cső spirális elrendezése nem a legmegfelelőbb, hiszen az egymás alatt-fölött lévő 

csövek a hőátadásban gyengítik egymást. Emiatt a telepítéshez meglehetősen sok spirálra van szükség 

viszonylag alacsony teljesítmény eléréséhez is (pl. 11 kW-os géphez kb. 16-17 db). 

A primer oldal méretezése, ahogy a talajszondás és talajkollektoros rendszereknél is, nagyban függ a talaj 

anyagától, nedvességtartalmától. A kivitelezés során nem érdemes becsülni a hőforrás teljesítményét, érdemes 

az első szondában in situ méréseket végezni. Ennek költsége alacsonyabb, mint egy rosszul tervezett rendszer 

működtetése. 
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3.4. Kivitelezés 

Mint már említettük, ennek a rendszernek a kialakításához jelentős földmunkára van szükség, ami nem jár 

kevesebb vesződéssel, mint a biztonságosabb üzemet eredményező talajszondás rendszeré. 

A  trench kollektoroknak egy árkot kell ásni ferde oldalfalakkal, az árok mélysége lehet akár 3 m is. PE-

csöveket (pl. a DIN 8075-nek megfelelően) fektetnek kis távolságokkal (kb. 10 cm) az árok falára, és 

tartósávokkal rögzítik. Ezután az árkot visszatöltik. Az építés során a DIN 4124 feltételeit figyelembe kell 

venni. Az árok alja csak akkor járható, ha az előírt biztonsági intézkedéseket meghozták. Tervezési 

útmutatóértékek itt nem találhatók; minden egyes esetben biztosítani kell, hogy egy megfelelő hosszúságú 

árokrendszer a felszín alatti környezet mesterséges fűtése nélkül nyáron (pl. hűtéssel) a természetes 

hőmérséklet-regenerációt ellássa, és így megakadályozzák a hosszú távú jegesedést (VDI 4640, 2001). 

 Spirálkollektorok 

Két különböző típusú spirálkollektor létezik (SLINKY és SVEC kollektorok); ezeket főleg Észak-Amerikában 

használják. Az egyszerűbb verzióban (SLINKY vagy Künnette kollektor) egy szabványos műanyag csőtekercs 

van lefektetve egy széles árok aljára, és oldalirányban széthúzzák (merőlegesen a feltekerés tengelyére), azaz a 

kanyarulatok átfedik egymást. Ezután az árkot feltöltik. 5-6 m hosszú árok szükséges 1 kW hőszivattyús fűtési 

outputhoz. 

A SVEC kollektor egy műanyag cső a gyártás során egy dobra feltekerve. Amikor egy előkészített árokba 

telepítik, a cső letekeredik, mint egy spirálrugó (párhuzamosan a tekercs tengelyére), rögzítik, és az árkot 

feltöltik. 

A SLINKY kollektor függőlegesen is elhelyezhető egy keskeny, ék alakú árokban. Azonban az ilyen álló 

spirállal a kollektorok problémákat okozhatnak a légtelenítés során, ezért ezeket még nem nagyon alkalmazzák 

Európában. Tervezési segédlet nem elérhető az európai körülményekre (VDI 4640, 2001). 
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4.3.4.1. ábra 

A talajkollektoros rendszerek tervezésénél és kivitelezésénél figyelembe kell venni bizonyos szempontokat: 

• A hőelvonás nem lehet káros a növényzetre. 

• Épület alá nem célszerű talajkollektorokat telepíteni. 

• Talajkollektorok felett nem lehet árnyékot adó növényzet, betonozott/burkolt felület (fontos a leszivárgó 

csapadékvíz). 

• Az előírt távolságot be kell tartani. 

• A hőközvetítő közeg megfelelő összetételű kell hogy legyen (glikol stb.). 

• A telepített csőhurkok és a talaj közötti jó hőátadást biztosítani kell (sziklás talajon homokágy, megfelelő 

tömörítés). 

• A fagyhatárt figyelembe kell venni. 
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4. Energiakosár és energiacölöp 

A talajszondák és a különböző, az előző leckében tárgyalt kollektortípusok mellett az épületszerkezeti hőnyerők, 

az ún. energiacölöpök és a hasonló elven működő energiakosarak is a zárt rendszerek közé tartoznak. Közös 

jellemzőjük, hogy tervezésükre alig-alig található szakirodalom, szabvány vagy tervezési segédlet, illetve 

gyakorlati példával is ritkán lehet találkozni. A következőkben a lecke bemutatja e rendszerek működési elvét és 

a VDI 4640-ben leírt tervezési-kivitelezési tudnivalókat. 

4.1. A rendszer felépítése és elemei 

Az  energiakosarak kialakítása meglehetősen hasonló a spirálkollektoréhoz, annyi különbséggel, hogy a 

csőhurkok a talaj felé (felfelé) közeledve egyre nagyobb sugarúak. Ezzel az elrendezéssel ki lehet küszöbölni a 

spirálszonda hátrányát, miszerint a csőhurkok hatással vannak egymásra. Így a hőkihozatal egy energiakosár 

esetén jóval kedvezőbb, a kosármérettől függően 0,7-2 kW/kosár körülire tehető. A szükséges helyigény kisebb, 

mint egy spirálszondás vagy talajkollektoros rendszer esetében. A telepítés pillanatképét mutatja a 4.4.1.1. ábra. 

 

4.4.1.1. ábra 

Az energiakosár telepítésénél fontos szempont, hogy a felső szondahurok fölé legalább 1 méter földnek kell 

kerülnie a biztonságos üzemelés érdekében. Az energiakosarakat munkagéppel előre kiásott gödörbe lehet 

elhelyezni, majd vagy Tichelmann-kötéssel, vagy szabályozószelepekkel egy osztó-gyűjtőre kötve lehet 

egyesíteni és a hőszivattyúra kötni. 

Az  energiacölöp kialakítását tekintve hasonló az energiakosárhoz. Jellemzően olyan épületekhez alkalmazzák, 

melyek cölöpalapozással készülnek. Az energiaközvetítő csövek a cölöpök armatúrájához kerülnek rögzítésre, 

majd bebetonozásra. (Az armatúra egy vasbeton váz, amely a cölöpalapozás merevítését szolgálja.) A 

vasbetonnal van közvetlen érintkezésben a csőrendszer, melynek meglehetősen jó a hővezető képessége (1,4-1,6 

W/m2K). Ez elősegíti a hőtranszportot a közvetítő közeg és a talaj között. Jellemző hőkivétel a cölöpök 

egymáshoz képesti elrendezésétől, méretétől és mélységétől függően a 60-100 W/m fajlagos érték. 

 

4.4.1.2. ábra 

4.2. Működési elv 

Alapozó cölöpök mint hőcserélők (energiacölöp) 

Ahhoz, hogy gyenge teherbírású felszín alatti rétegekre képesek legyenek építeni, általában cölöpöket 

használnak. Alapvetően két típusú cölöpalapozás van: előre gyártott vert (driven) vasbeton cölöpök, amelyeket 

az építkezéskor tesznek a föld alá, és az in situ fúrt vagy vert (driven) betoncölöpök, amelyeknél betont öntenek 

egy előkészített furatba az építkezésen. (Ha az energiacölöpök részben vagy egészben a felszín alatti vízben 

állnak, engedély szükséges.) Az energiacölöpök alkalmazhatók hőforrásként hőszivattyúkhoz, de csak mint 

talajhőcserélő kombinált fűtési-hűtési rendszerekhez (VDI 4640, 2001). 

4.3. Méretezés, tervezés 
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Az energiacölöp-rendszerek tervezése lehet a talajszondák tervezésével analóg, habár sosem lehet megengedni, 

hogy a hőmérséklet a cölöpökben elérje a fagyhatárt, amit figyelembe kell venni a kalkulációkban. Ha az 

energiacölöpöt hűtésre használják, a lehetséges legmagasabb hőmérsékletet egyeztetni kell a felelős 

hatóságokkal. 

A szerkezeti számítások (szerinti szükséges előfeltételek) mindig elsődleges fontosságúak a tervezés során. 

Ezért általában a cölöpök termikus outputját, amely szükséges a biztonságos szerkezeti alapokhoz, ki kell 

számítani, és ha szükséges, a további fűtési-hűtési kapacitást már független rendszerrel kell ellátni. Családi 

házak esetében a szerkezetileg szükséges cölöpök éppen hogy elegek egy monovalens hőszivattyús fűtéshez. 

Egy ház 10 kW fűtési igénnyel és 1500 hőszivattyús üzemórával kb. 20-26 db, egyenként 12 m hosszú cölöpöt 

igényel. 

Cölöpfalak (pl. a biztonsági épületárkok/gödrök vagy rézsűk) is használhatók energetikailag. Az egymást átfedő 

furat cölöp falak, csak a másodlagos cölöpök (második, átfedő cölöpgeneráció) szerelhetők fel hőhordozó 

csövekkel (VDI 4640, 2001). 

4.4. Kivitelezés 

 Előre gyártott vert („driven”) vasbeton cölöpök: különböző keresztmetszetű cölöpöket kínálnak a piacon 

(négyszögletes, hatszögletes, kör alakú). A tipikus négyszögletes cölöp adatai pl. 24 x 24 cm, 30 x 30 cm vagy 

40 x 40 cm. Egy nagyjából megerősített cölöpöt 2-14 m hosszal gyártanak, a cölöp átmérőjétől függően. 

Az energiacölöp-gyártásban 20 vagy 25 mm névleges átmérőjű KPE-csöveket (pl. a DIN 8075 szabványnak 

megfelelően) építenek be a vasbeton armatúrákba. Kb. 50 cm-rel a cölöpfej alatt egy mélyedés/vágat van a 

csatlakozó csöveknek. A csövek többször mennek le-fel (akár négyszer, azaz 8 cső van egy keresztmetszetben), 

ami a cölöp hosszától függ, és kb. 50-100 m csövet eredményez cölöpönként. A gazdaságos energiafelhasználás 

6 m-es (és nagyobb) cölöphossznál kezdődik. A leghosszabb cölöp, amit energiacölöpnek használnak, 14 m. Az 

energiacölöpök – mint előre gyártott cölöpök – nem igényelnek extramunkát a letétel során. Ugyanakkor 

biztosítani kell, hogy az összekötő csöveknek szánt vágat ne az épület külső oldala felé legyen beállítva. Az 

előre gyártott cölöpök használatának előnye, hogy a KPE-csöveket a gyárban szerelik fel, azaz megvan a 

lehetőség a szivárgás tesztelésére és a csövek helyzetének és a szoros cső-beton-kontakt ellenőrzésére, amely 

biztosítja az optimális hőátadást. 

Az előre gyártott cölöpök egyik változata az üreges cölöp. A belső üregbe („lélek”) csöveket lehet betenni. A 

keresztmetszettől függően ez kettő-négy csövet jelent. Az üreget majd fel kell tölteni. Az előnye abban rejlik, 

hogy a cölöp teljes hossza használható energetikailag (mivel a cölöp több szakaszból áll). Hátránya a csövek 

kontrollálhatatlan elhelyezkedése és az utólagos töltés. 

Az  in situ betoncölöpök lehetnek letehető betoncölöpök vagy fúrt in situ betoncölöpök. A letehető in situ 

betoncölöp esetén egy acélcső van letéve a földbe pl. egy vibráló vezető segítségével. A vasbeton ketrec az 

acélcső üregébe van beillesztve, és fel van töltve betonnal. Az acélcsövet a betonozási munkák során 

eltávolítják. Nagy terhelésre akár 2,5 m átmérőjű fúrt cölöpöket használnak. A vasbeton ketrecet az elkészített 

furatba helyezik. Ahol lehetséges, a PE-csöveket a gyárban helyezik a vasbeton ketrecbe. Kötöződrót nem 

alkalmas a KPE-csövek vasbeton armatúrához való csatlakoztatására. A szerelésnek az előre gyártott 

cölöpökéhez hasonló módon kell történnie. Továbbá egy nyomásmérőt és egy szelepet szerelnek minden 

csőfejre az előremenő, illetve a visszatérő csövekre. A csőrendszer kb. 10 bar nyomás alá kerül és a nyomást 

egyfolytában ellenőrizni és rögzíteni kell a szállítás, a beszerelés, a betonozás és az osztó-gyűjtőbe való 

csatlakoztatás során. Ha több vasbeton armatúra kerül egymás tetejére hosszabb csőhosszért, és az egész 

cölöphosszt használni akarják, biztosítani kell, hogy annyi csőcsatlakozás legyen elhelyezve a vasbeton 

armatúrák között, amennyi lehetséges (legalább egy ellátó és egy visszatérő cső). 

A cölöpök lehelyezése után a vágat 50 cm-rel a cölöpfej alatt telepítve van az előre gyártott cölöpben. Az in situ 

betoncölöpöknél a nyomásmérőket és a szelepeket el kell távolítani, és az ellátó-visszatérő csöveket szabaddá 

kell tenni. A csatlakozó csöveket először le kell fektetni, és be kell fedni egy vékony réteg betonnal. Biztosítani 

kell, hogy a csövek szigetelése megfelelő legyen a belső helyiségek felé. 

Az egész csőrendszert ismét nyomáspróbázni kell 10 barral, továbbá egy minimális hőmérséklet-szabályozást 

kell telepíteni a csőben áramló hőközvetítő közegre egy rendszerlezárással, ha megközelíti a 0 °C-ot (VDI 4640, 

2001). 
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5. Elfolyó vizes és technológiai hőt hasznosító 
rendszerek 

A hőszivattyúk a fürdők és az egyéb elfolyó vizek hőtartalmát, illetve különböző eredetű technológiai hőt is 

tudnak hasznosítani. A lecke célja ismertetni e rendszerek működési elvét, és felsorolni a tervezés és kivitelezés 

során a legfontosabb figyelembe veendő szempontokat. Két esettanulmány bemutatásán keresztül gyakorlati 

példákat is részletez, ezzel alátámasztva a technológia létjogosultságát. 

5.1. A rendszer felépítése és elemei 

Az  elfolyó vizek esetében elsősorban a felszínre hozott, meghatározott célra már felhasznált termálvizek 

további felhasználását értjük. Számos esetben az elfolyó víz hőmérséklete a megengedett értéknél magasabb, így 

hűtőtornyok és pihentetőtavak létesítése szükséges a hűtéshez, hogy a létesítmények a környezetvédelmi 

jogszabályokban foglaltakat betartsák. Ezt a felesleges hulladékhőt fel lehet használni hőszivattyús rendszerek 

primer hőforrásaként, melyre hazánkban számos lehetőség kínálkozik. Ilyen megvalósulások már vannak 

Harkányban, Nagykőrösön, Nagyatádon és egyéb termálfürdőknél. Ugyanakkor még számos helyen kell a 

kaszkád hőszivattyús rendszereket kiépíteni. 

A hőszivattyúk primer oldalának maximálisan megengedett előremenő hőmérséklete a mai rendelkezésre álló 

hűtőgázok mellett kb. 25 °C. Az elfolyó vizek hőmérséklete jellemzően magasabb ennél, melyet gépészeti 

megoldások segítségével a kívánt hőmérsékletűre lehet beszabályozni. Ezzel a hőszivattyú hatásfokát jelentősen 

meg lehet emelni. 

 

4.5.1.1. ábra 

Az ivóvízben vagy szennyvízben rejlő, illetve az élelmiszeriparban vagy különböző ipari létesítmények 

működése folytán keletkező  technológiai hő szintén olyan kihasználatlan terület, melyek segítségével számos 

hőszivattyú tudna üzemelni, elősegítve a környezetvédelmi törekvéseket és csökkentve az üzemeltetésre 

fordított költségeket. 

A különböző technológiák esetében eltérő elfolyó vízmennyiségekkel kell számolni, és a víz rendelkezésre 

állása is lehet folyamatos vagy szakaszos. Utóbbi esetben víztározó-energiatároló kell a primer oldalra. Minden 

esetben más a hőmérsékletszint is, melyet felhasználva a hőszivattyús technológia megfelelő lehetőséget nyújt a 

fűtési-hűtési és melegvíz-ellátási (HMV) feladatokra. Az elfolyó vízforrás és a hőszivattyú elpárologtató 

hőcserélője közé minden esetben egy leválasztó hőcserélő kerül betervezésre, melynek típusa a rendelkezésre 

álló hőforrás fajtájától függ, és annak megfelelően kell kialakítani. 
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4.5.1.2. ábra 

 Aknák, alagutak hőjének hasznosítása 

Mesterséges felszín alatti üregekből nyert víz is alkalmas hőforrásnak és nyelőnek. Németországban és az USA-

ban elhagyott bányák vizét hasznosítják, Svájcban a nagy vasúti és közúti alagutak vizét. 

A bányák vize pl. származhat fúrásokból, a felszín alatt bányaalagutakban. Rendszerint a vizet vissza kell 

táplálni a bányában található további furatokba; viszont úgy kell megoldani, hogy a lehető leghosszabb áramlási 

út legyen a kitermelő- és az injektálókutak között (pl. furatok különböző bányaszinteken). 

A hegyvonulatok bányáiban, ahol elérhetők galériavölgyek természetes úton felszínre kerülő vizekkel, ezek a 

völgyek használhatók hőforrásként. 

Nagy alagutak vizei többnyire a bejárat felé áramlanak a gradiensnek megfelelően, ezek ott használhatók 

hőforrásként. Az Alpok számos alagútjában a hőmérséklet jelentősen az éves átlaghőmérséklet feletti. 

5.2. Működési elv 

A működési elv megegyezik az egyéb vizes elfolyó rendszerű hőszivattyús működésekkel. A primer oldalra 

mindenképpen elválasztó hőcserélő alkalmazása szükséges az alagutak vizének minősége és mennyiségi 

változása miatt. Tehát ebben az esetben is fontos szerepe van a vízkezelésnek és -szűrésnek, továbbá a 

víztározó-energiatároló alkalmazása is szükséges lehet esetenként. 

5.3. Méretezés, tervezés 

Általánosságban elmondható, hogy e rendszerek tervezésének igazodnia kell az egyes adottságokhoz, ahol a víz 

mennyisége és minősége a döntő tényező (VDI 4640, 2001). A folyamatos primer vízellátáshoz ebben az 

esetben is szükség lehet a víztároló-energiatároló alkalmazására. 

A tervezés alapja az adott fürdőnél a napi és a havi, illetve az éves vízforgalom pontos felmérése, nemcsak 

mennyiségi, hanem időszakos tekintetben is. E vízforgalom alapján lehet számítani a rendelkezésre álló primer 

hőszivattyús energiaszintet a primer vízmennyiség és az átlagos hőfok figyelembevételével. Ehhez a vízminőség 

figyelembevételével kell kiválasztani az előhőcserélőt, mellyel szétválasztjuk a primer vízkört a hőszivattyús 

glikolos körtől, továbbá ez alapján történik a hőszivattyú kiválasztása teljesítmény szempontjából, igazodva a 

szekunder – fűtési-hűtési – hőigényhez. 
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Minden egyes fürdő más és más medencemérettel, darabszámmal és üzemeltetési ütemezéssel dolgozik, tehát a 

primer vízellátásra általános modell nem alkalmazható, minden esetben egyedi vízforgalom-felmérés szükséges. 

Ebből következően a hőszivattyú kiválasztása is egyedi minden projekt esetében. A tervezés fontos eleme a 

vízminőséggel való foglalkozás, mert az elfolyó vizek minősége nagyon változó, és alapvető szempont a 

hőszivattyú primer oldali hőcserélőjének védelme. 

5.4. Kivitelezés 

Az elfolyó vízre alapozott hőszivattyús rendszerek kivitelezése nagyban hasonlít a vízkútpáros hőszivattyús 

rendszerekhez, ugyanakkor minden projekt eltér attól függően, hogy a primer vízforrás, illetve a szekunder 

hőigények milyen mértékűek és milyen szolgáltatási igényűek. Erre mutatnak jó példákat a következő 

esettanulmányok. 

5.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok: 

 A kiskőrösi termálfürdő elfolyó vizének hőhasznosítása 

Termálfürdő elfolyó vizének további hőhasznosítására példa a kiskőrösi termálfürdő, ahol 2008-ban 

hőszivattyús bővítésre került sor: a meglévő termálfürdő elfolyó vizét, illetve hulladékhőjét használják fel 

hőtermelésre. 

 

4.5.4.1. ábra Forrás: Geowatt Kft. 

A hőforrás az elfolyó 32 °C-os termálvíz, illetve az esti órákban termelt 50 °C-os termálvíz (15 m3/óra). A 

hőigény összesen 408,3 kW (52,4 kW használati melegvíz-előállítás, 109,5 kW medencefűtés, 46,4 kW padló- 

és radiátoros fűtés, 200,0 kW párátlanító és légtechnikai kaloriferek), amelyet 2 db hőcserélő és 3 db hőszivattyú 

elégít ki. Az úszó- és tanmedence felfűtése (évente kétszer) és hőntartása Nordic gyártmányú hőszivattyúval 

történik (100 kW), 1500 l-es puffertartály segítségével. Az új épületrészek használati meleg vizének előállítását 

Nordic gyártmányú hőszivattyú végzi (1000 l-es HMV tartály 45 °C-ig, 45 °C felett villamos utófűtés). Az új 

épületrészek fűtését, a padlófűtési körök fűtését, a párátlanító gép és a légkezelő léghevítő, valamint a radiátorok 

fűtését Nordic WEC-400-H jelű hőszivattyú látja el (Komlós et al., 2009). 

 

4.5.4.2. ábra Forrás: Geowatt Kft. és Kőrösvíz Kft. 

 Metróalagúthő-hasznosítás, Budapest 

A tömegközlekedési hálózat meglévő üzemterületei közvetlenül elérhető és szinte végtelen erőforrást kínálnak. 

A metrók közlekedési és szervizalagútjai, a kocsiszínek, a garázsok, az irodaházak lehetőséget adnak úgy a 

földhő, mint a napenergia termelésére és egyben közvetlen, tehát veszteségmentes felhasználására. Továbbá 

hőforrásként hasznosítható a metró meglévő és kihasználatlan hidrológiai rendszereinek (csápos kutak, 

víztározó rendszerek) víztömege és hőtároló képessége. Ezzel nemcsak energetikailag nyer a beruházó 

(alkalmazásukkal hagyományos energiaforrások válthatóak ki, tehát csökken a primer energiaigény), hanem 

segít a nagy metróberuházások elfogadhatóbbá tételében társadalmi és szakmai téren egyaránt, továbbá erősíti a 

környezetvédelmi arculatot. 

A BKV Zrt. megkezdte a metróalagutak hőhasznosítási lehetőségeinek feltárását, amelyek a 4-es és a 3-as metró 

vonalán kerültek alaposabb vizsgálatra. Ezután megszületett a döntés az É-D-i metróvonal Nagyvárad téri 

állomásán víz-víz hőszivattyús rendszer megvalósítására egy mintaprojekt keretén belül. Az átadásra 2010 

decemberében került sor. 

 

4.5.4.3. ábra 

A beruházásnak köszönhetően a metróállomás főbb helyiségeit immár az alagút hulladékhője hűti-fűti (16,3 kW 

fűtés és 13,4 kW hűtés), ráadásul a melegvíz-ellátáshoz is hozzájárul. Emellett a működés alatti mérések során 

elkészített energiamérleg elemzését követően további hőhasznosítási lehetőségek feltárására is módot ad. 
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A metróalagút hulladékhőjének hasznosításával – amellett, hogy kiváltják a villamos fűtést – hatékony 

energiamegtakarítást érhetnek el, ráadásul a környezetet is óvják. Az így megtermelt hő mennyiségét (kW-ban 

mérve), a rendszer hatékonyságát (SPF) és az általa elért megtakarítás összegét (Ft) az információs sávon napról 

napra bárki nyomon követheti az állomáson elhelyezett kivetítő segítségével. 

 

4.5.4.4. ábra 

Az egri termálfürdő és uszoda fűtése saját elfolyó vizének hőszivattyús hasznosításával 

Az Eger Termál Kft. üzemeltetésében működő, Eger Város Önkormányzatának tulajdonában lévő uszoda- és 

strandfürdőkomplexum jelenlegi fűtését földgáztüzelésű gázkazánok biztosítják. (Kivétel ez alól egy 

hőszivattyús mintaprojekt.) Az energetikai költségek csökkentése érdekében azonban megvalósítási tanulmány 

készült az elfolyó vizek hasznosítási lehetőségeiről. 

A Bárány uszoda és a strandfürdő területén meleg vizű források törnek fel a talajból, melyeknek vizét fürdési és 

sportolási célra hasznosítják. A Bárány uszoda – Strand – Török fürdő elfolyó meleg vize a fürdőmedencék 

túlfolyóin keresztül az Eger patakba ömlik (25 °C-os kilépő hőmérséklettel, ~500 m3/h). Az elfolyók hőtartalmát 

használnák fel fűtési és használati meleg víz készítésére. 

A hőszivattyúk kiválasztásánál és darabszámuk megállapításánál a most működő gázkazánok teljesítmény- és 

fogyasztási adataiból kell kiindulni. Jelenleg a beépített 2 db 1400 kW névleges teljesítményű Viessmann kazán 

2800 kW összes teljesítményéből mintegy 1500-1600 kW téli csúcsteljesítményt használ ki az üzemeltető. 

Az elfolyó termálvíz hőjét tehát hőszivattyú segítségével a Bitskey Aladár Uszoda fűtésére és használati meleg 

víz készítésére lehetne hasznosítani. A fűtés öt jól elkülöníthető szakaszra bontható: medencefűtés, légtérfűtés, 

padlófűtés, konvekciós (rács, radiátor, fan-coil) fűtés és használati meleg víz készítés. A számítások igazolják, 

hogy az elfolyó víz mennyisége nagyobb hőteljesítményt is tudna fedezni, mint amit a komplexum fel tud 

használni, így valószínűleg külső értékesítésre is tudna az uszoda hőt termelni. A langyos termálvíz hőjét 

hőszivattyúval, nagy hatékonysággal és jelentős energiamegtakarítással lehetne felhasználni. 

 

4.5.4.5. ábra 
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5. fejezet - Hőszivattyúzás: 
engedélyeztetés, piaci helyzet, 
gazdaságosság, iparfejlesztési 
lehetőségek 

Az alapfogalmak tisztázása és a hőszivattyús rendszerek tervezésének bemutatása után a harmadik modul célja 

az előzőekhez szorosan kapcsolódó egyéb, a hőszivattyúkkal kapcsolatos szempontok bemutatása, melyek 

nagyban befolyásolják a hőszivattyús technológia elterjedését. Ide tartozik a geotermiával kapcsolatos 

jogszabályi háttér ismertetése, az engedélyeztetési eljárások bemutatása, a hőszivattyús statisztikák tárgyalása is. 

Fontos tényező továbbá e rendszerek gazdaságossága és a megtérülési idők számítása, amely témakör külön 

leckében kerül ismertetésre. A modul zárásaként bemutatjuk a hőszivattyús technológia jövőbeli lehetőségeit, 

amelynek fontos tényezője a jövő generációinak környezettudatos oktatása. 

1. Hőszivattyús rendszerek engedélyeztetése 

A hőszivattyús rendszerek hatósági engedélyeztetése a primer oldal függvényében eltérő. Zárt rendszerek 

esetében csak a 20 m alatti hőnyerők engedélykötelesek, a nyílt rendszerek ezzel szemben kivétel nélkül 

engedélykötelesek. Az építési jogosultság megszerzésére építési/létesítési engedélyt kell beszerezni, majd a 

megvalósult rendszer csak üzemeltetési/használatbavételi engedély megszerzése után üzemeltethető. A lecke 

célja a jogszabályi háttér és a különböző engedélyeztetési folyamatok bemutatása. Fontos megjegyezni, hogy az 

alább, illetve a tananyag végén található jogtárban bemutatott jogszabályi környezet a 2012. augusztusi állapotot 

tükrözi, azonban a jogszabályok és az érintett hatóságok köre folyamatosan változik, ezért célszerű tájékozódni 

az aktuális szabályozásról. 

1.1. Jogszabályi vonatkozások 

A vízkútpáros hőszivattyús rendszerek létesítése és üzemeltetése az illetékes környezetvédelmi, 

természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyéhez kötött, nincs mélység- vagy vízhozamhatár – kivétel 

nélkül engedélyeztetni kell a termelő- és nyeletőkutakat. 

 Vízkutas rendszerekre vonatkozó jogszabályok és szabványok: 

• 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 

• 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás 

szakmai követelményeiről 

• 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 

• 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

• 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

• 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról 

• 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről (meghatározza a védőidomok, védőterületek és védősávok fogalmát, valamint 

kijelölésük módját) 

• 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészletjárulék kiszámításáról 

• MSZ 22116:2002 Fúrt kutakra vonatkozó szabvány 
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• MSZ 15298:2002 Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményei 

 

5.1.1.1. ábra Forrás: http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu 

A  zárt földhőszondás hőszivattyús rendszerek létesítése és üzemeltetése bányakapitánysági engedélyhez 

kötött. A 20 m feletti hőnyerők nem, viszont az ennél mélyebb fúrási tevékenység engedélyköteles. 

A bányakapitánysági engedélyeztetés alapjogszabálya a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos 

építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet. 

Egyéb vonatkozó jogszabályok és szabványok: 

• 6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet a mélyfúrás biztonsági szabályzatáról 

• 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet; 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet a 

munkavédelemről 

• 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

• 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

• 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, 

valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 

• 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról 

• MSZ 22116:2002 Fúrt kutakra vonatkozó szabvány 

• MSZ 15298:2002 Vízföldtani napló tartalmi és formai követelményei 

Bányakapitányságok székhelye és illetékességi területe: 

http://www.hgd.hu/up_image/engedelyezes/53_2012_KR_banyafelugyelet.pdf
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5.1.1.2. ábra Forrás: http://www.mbfh.hu/ 

1.2. Engedélyezési eljárások, KET 

A közigazgatási eljárás a közigazgatási szervek jogszabályokban meghatározott és szabályozott eljárása. A 

közigazgatási eljárás általános szabályait Magyarországon jelenleg a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) szabályozza, és számos területen az anyagi jogi 

szabályozás mellett a jogszabályok tartalmazzák a speciális eljárási szabályokat is. A Ket. rendelkezik többek 

közt az eljárási alapelvekről, a hatáskörökről, illetékességekről, az eljárások rendjéről, továbbá meghatározza az 

alapvető fogalmakat. 

Az egyes építésügyi engedélyezési eljárásoknak vannak olyan közös szabályaik, amelyeket a kérelemtől 

függően valamennyi engedélytípusnál alkalmazni kell. Akár bontásról, akár építésről van szó, azonosak például 

a kérelem benyújtásának és elbírálásának szabályai. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy az építésügyi 

engedélyezési eljárásokban is érvényesülnek a közigazgatási törvény szabályai. 

Az érdemi határozat meghozatalára, tehát az ügy elintézésére a hatóságnak a Ket. harminc napot biztosít. Az 

ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő 

megérkezése napján, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik. Harminc napnál 

rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 

A hatóságra vonatkozó ügyintézési határidőbe nem számít be a szakhatóság eljárásának, valamint a hiánypótlási 

eljárásnak az időtartama. 

 Szakhatóság esetében: 

A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő – ha jogszabály másként nem rendelkezik – tizenöt nap. 

A fenti 15 napos határidőnél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy 

kormányrendelet állapíthat meg. 

 Hiánypótlás esetében: 

A hiánypótlást illetően a Ket. csupán a hiánypótlási felhívás kibocsátására nézve állapít meg 8 napos határidőt, 

magára a hiánypótlásra nem. A 8 napos határidőt a kérelem beérkezésétől kell számítani. A hiánypótlás 

teljesítésére általános határidőt nem lehet megjelölni, hiszen néha csupán egy adat pótlólagos közléséről van 

szó, előfordulhat viszont, hogy egy teljes eljárás lefolytatására van szükség. Erre tekintettel a hiánypótlási 

határidőt az eljáró hatóság állapítja meg, ahhoz igazodóan, hogy mit kell pótolni (KvVM Fejlesztési 

Igazgatóság, 2009). 

 Engedélyezési eljárások: 

• elvi engedély 

• létesítési engedély 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Közigazgatás
http://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Anyagi_jog&action=edit&redlink=1
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• használatbavételi engedély 

• fennmaradási engedély 

• előzetes hatásvizsgálat 

• rendeltetés megváltoztatására irányuló engedély 

• bontási engedély 

A hatósági eljárási díjakat az alábbi rendeletek határozzák meg: 

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól 

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 

1.3. Vízkútpáros hőszivattyús rendszerek engedélyeztetése 

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 

szól, azaz ez a jogszabály határozza meg a tervdokumentáció tartalmi követelményeit. A négy legfontosabb 

engedélyezési eljárás a vízügyben az elvi létesítési engedély, a vízjogi létesítési engedély, a vízjogi üzemeltetési 

engedély és a vízjogi fennmaradási engedély. 

 Elvi vízjogi létesítési engedély: 

A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá tartozó tevékenység tervezését megelőzően elvi vízjogi engedély 

kérhető, amely az építtető által a tervbe vett vízgazdálkodási cél megvalósításának általános műszaki megoldási 

lehetőségeit, feltételeit határozza meg, de vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény megépítésére, illetőleg 

vízhasználat gyakorlására nem jogosít. 

A kérelemben mindenképpen szerepelnie kell a megbízás alapján eljáró tervező esetén a megbízás másolatának 

vagy az arról szóló igazolásnak, az előzetes vizsgálatok eredményeinek, a tervezett létesítményeknek az érintett 

és külön jogszabály szerint meghatározható területfelhasználási kategóriákba, terület- és településrendezési 

tervbe történő beilleszkedésének, illetve a tervezői jogosultság igazolásának. 

Az elvi vízjogi engedély a jogerőre emelkedésétől számított 1 évig hatályos, és egyszer, legfeljebb egy évvel 

meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok. 

 Vízjogi létesítési engedély: 

A létesítési engedély az abban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése mellett az engedély 

érvényességi ideje alatt feljogosít az engedélyben meghatározott vízimunka elvégzésére, vízilétesítmény 

megépítésére, de a vízhasználat gyakorlásához, illetve a vízilétesítmény használatbavételéhez, üzemeltetéséhez 

szükséges vízjogi üzemeltetési engedély vagy a jogszabály szerint szükséges egyéb hatósági engedély 

megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

A vizek áramlási, lefolyási viszonyait, mennyiségét, minőségét, medrét, partját vagy a felszín alatti vizek 

víztartó képződményeitbefolyásoló vagy megváltoztató vízilétesítmény megépítésére, átalakítására, 

megszüntetésére, illetve vízimunka elvégzésére jogosít. 

 Tipikus engedélyköteles tevékenységek:   

• vízelvezetés, csatornázás, csapadékvíz-elvezetés (a vezeték kiváltása is) 

• kútfúrás (kutatófúrás létesítése) 

• öntözés 

• tavak kialakítása 

http://hgd.hu/up_image/engedelyezes/33_2005_%20%28XII_%2027%29hatosagi_eljarasidij_20110716tol_hatalyos.pdf
http://hgd.hu/up_image/Jogszabalyok/57-2005%28VII_7%29GKM_rendelet_banyafelugyeleti_eljdij.pdf
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A fent említett esetekben az engedély beszerzése kötelező, vízilétesítmény megvalósítása, átalakítása, 

megszüntetése, vízimunka végzése csak jogerős létesítési engedély alapján történhet. Az engedélyt az építtető 

(tulajdonos) köteles megszerezni. Az engedély csak jogosít az engedélyezett beruházás megvalósítására, nem 

kötelez. Továbbá csak létesítésre, átalakításra, megszüntetésre, illetve vízimunka elvégzésére jogosít, az 

üzemeltetéshez jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyre van szükség. 

Az engedély az engedélyeztetni kívánt műszaki megoldást tartalmazó terv hatósági jóváhagyását, a főbb 

műszaki jellemzők rögzítését és a létesítéskor betartandó hatósági előírások összegzését jelenti. 

 Az engedély kiadásának feltételei: 

• Jogszabályi előírásoknak megfelelő, hiánytalan kérelem. 

• A vízilétesítmény, vízimunka, ill. vízhasználat megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények, víziközművek 

megvalósítására, átépítésére és megszüntetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, 

a vízháztartás, vízminőség, felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak, 

valamint a külön jogszabályokban foglalt előírásoknak. 

• A vízilétesítmény, vízimunka nem veszélyeztetheti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket. 

• Vízkészlet-hasznosításra irányuló kérelem esetén 

• az engedélyben meghatározott vízmennyiség biztosítható; 

• a hasznosítással összefüggésben keletkezett szennyvíz, továbbá csapadékvíz összegyűjtéséről, elvezetéséről, 

kezeléséről és a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő elhelyezéséről is gondoskodtak, illetve az erre 

vonatkozó műszaki megoldás a kérelem részét képezi; 

• a kérelemben foglaltak kielégítik a külön jogszabály szerinti igénybevételi, kibocsátási és szennyezettségi 

határértékekre vonatkozó előírásokat. 

 A kérelem tartalma és mellékletei: 

• az építtető (tulajdonos) személye, lakhelye, székhelye 

• az engedélyes megnevezése, címe, lakhelye, székhelye 

• a tervezői jogosultság igazolása 

• tervezői nyilatkozat 

• műszaki leírás 

• helyszínrajz (1:1000-1:4000 méretarányban): az érintett területek helyrajzi száma, telekhatár stb. 

• meghatalmazás, megbízás, ha a tulajdonos helyett más, például a tervező jár el 

• a terület feletti rendelkezési jog igazolása, azaz tulajdoni lap vagy a tulajdonszerzés jogcímét egyéb módon 

igazoló okirat 

• az érintett közművek kezelőjének hozzájárulása 

• az előzetesen beszerzett hatósági engedélyek másolata 

 Közreműködő szakhatóságok: 

• építési hatóság (az önkormányzat jegyzője) 

• talajvédelmi hatóság 

• örökségvédelmi hatóság 

• közegészségügyi hatóság 
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• tűzvédelmi hatóság 

• hírközlési hatóság 

• közlekedési/hajózási hatóság 

• bányahatóság 

A vízjogi létesítési engedély a jogerőre emelkedésétől számított 2 évig hatályos, és egyszer, legfeljebb egy évvel 

meghosszabbítható, ha a kiadásának alapjául szolgáló körülmények (feltételek) változatlanok. 

 Vízjogi üzemeltetési engedély: 

Az üzemeltetési engedély – az engedélyben meghatározott feltételekkel és az üzemeltetéshez kapcsolódó 

jogszabályokban, hatósági előírásokban meghatározott kötelezettségek mellett – feljogosít a vízilétesítmény 

használatbavételére és az engedély érvényességi ideje alatt annak üzemeltetésére. 

 Szükséges dokumentumok, műszaki tartalom: 

• az engedélyes üzemeltető megnevezése, címe, székhelye 

• a vízjogi létesítési engedélyre történő utalás, ideértve a határozat, az engedély vagy a vízkönyvi nyilvántartás 

számát 

• az üzemeltető (engedélyes) és a tulajdonos, illetve a létesítési engedély jogosítottjának eltérése esetén a 

tulajdonos megnevezése és az üzemeltetés jogcíme, a felek erre vonatkozó akaratnyilvánítása, szerződése, 

nyilatkozata 

• a vízjogi létesítési engedélytől eltérő kivitelezés esetén a tényleges állapotot tartalmazó (a vízilétesítményre, 

vízimunkára vonatkozó vertikális és horizontális) adatokat is rögzítő tervdokumentáció nyolc példánya 

• a létesítési engedélyben foglaltakkal megegyező kivitelezés esetén az erre vonatkozó nyilatkozat a tényleges 

(úgynevezett abszolút) magassági adatok átvezetésével 

• a vízjogi létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésektől függően a próbaüzemeltetés eredményét 

rögzítő adatok 

• a jogszabályban meghatározott esetben a létesítmény műszaki átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv 

• a vízhasználat gyakorlására vonatkozó adatok (így például az igényelt, illetőleg engedélyezett víz mennyisége 

és minősége); 

• közműves vízellátó (vízkezelő), vízelvezető, illetve szennyvízelvezető és szennyvíztisztító mű esetén az 

üzemeltetési szabályzat, egyedi vízellátás és szennyvízelvezetés esetén az alkalmazott technológiával 

összefüggő kezelési és karbantartási utasítás, valamint a kárelhárítási felkészülésre vonatkozó műszaki és 

szervezeti adatok és működési szabályzat 

• a 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet szerinti alapállapot-vizsgálat eredményei 

• a kút vízföldtani naplója 4 példányban (101/2007. (XII. 23.) KvVM rend. 8. §) – ha szükséges 

• a vízilétesítmény típusa (fúrt/ásott/csápos/sírkút/galéria/forrás) 

• a felszín alatti víz típusa (parti szűrésű/talaj-/réteg-/karszt-/hasadékvíz), hőmérséklete (hideg/termál) 

• a vízkivétel helye – közigazgatási egység, helyrajzi szám, eov-koordináták, terepszint feletti magasság (m bf.) 

• kutak esetében talpmélység, béléscsövezés, valamint a szűrőzés mélysége, átmérője, anyaga, továbbá a szűrő 

típusa, nyugalmi vízszintre vonatkozó adat (terepszint alatt m-ben, illetve balti feletti magasságban) 

• kútgépészetre vonatkozóan: a szivattyú típusa, kapacitása, üzemi jellemzői, a kútfejakna paraméterei, 

vízmintavételi megoldások, vízmérési lehetőségek – rendelkezik-e hitelesített vízórával 
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• a vízhasználat célja (ivó-/ipari/öntözési/egyéb mezőgazdasági/fürdővíz-ellátási/energetikai) 

• a vízhasználat mértékadó kapacitása m3/nap, m3/év bontásban 

• a vízhasználatra vonatkozó üzemi jellemző (szakaszos/folyamatos/idényjellegű), módja (szabad kifolyású 

vagy szivattyús, ez utóbbi esetben a szivattyú típusa, elhelyezése, kapacitása és üzemi jellemzői) 

• kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei (kútfejakna stb.) 

• szerelvények, vízmérési és mintavételi megoldások 

 Vízjogi fennmaradási engedély: 

A fennmaradási engedély csak az engedély nélkül vagy attól eltérően létesített vízilétesítmény legalizálását 

szolgálja, a ténylegesen megvalósult létesítmény, állapot jogszabályi megfelelősége kérdésében tartalmaz 

hatósági döntést, a vízilétesítmény üzemeltetésére azonban nem jogosít, arra vonatkozóan üzemeltetési 

engedélyt kell kérni. A jogszabály lehetővé teszi a fennmaradási és az üzemeltetési engedély iránti kérelem egy 

eljárásban történő elbírálását. 

1.4. Talajszondás rendszerek engedélyeztetése 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes építésügyi hatósági eljárások 

szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Kormányrendelet alapján a rendelet hatálya alá tartozó építési tevékenység 

végzéséhez a bányafelügyelet engedélye szükséges. A bányafelügyelet építésügyi hatósági, illetőleg 

építésfelügyeleti feladatait első fokon a területileg illetékes bányakapitányság, másodfokon a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) látja el. 

A bányafelügyelet építésügyi hatósági engedélyezési, ellenőrzési és kötelezési eljárásaira, továbbá az 

építésfelügyeleti ellenőrzésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvényben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezései az irányadók. A bányafelügyelet építésügyi hatósági 

engedélyéhez kötött létesítmények közé tartoznak a geotermikus energia felszín alatti víz kitermelését nem 

igénylő kinyerésének és energetikai célú hasznosításának létesítményei (az épületgépészeti berendezések 

kivételével). 

 Az elvi építési engedélyezési eljárás: 

A létesítményre vonatkozó építési, illetőleg a rendeltetés megváltoztatása iránti kérelem benyújtása előtt, annak 

elhelyezésére, kialakítására, a műszaki, geometriai jellemzőire, a településrendezési előírások 

teljesíthetőségének, illetőleg új rendeltetése megvalósíthatóságának, továbbá az azzal kapcsolatos jogszabályi 

követelményektől eltérő műszaki megoldásának előzetes tisztázására elvi építési engedély kérhető. 

Az építtető köteles elvi építési engedélyt kérni, ha a tervezett létesítmény felszíni építményeit védett természeti 

területen vagy épített környezetben, illetve kulturális örökségi elemet érintően kívánják elhelyezni. 

Az elvi építési engedély iránti kérelem – annak tartalmától függő – mellékletei: 

• műszaki tervdokumentáció 

• az érdekelt közmű üzemeltetőjének nyilatkozata 

• a tervező nyilatkozata, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági 

előírásoknak, biztosítja az élet, az egészség, a környezet és a kulturális örökség védelmét; hogy a tervezés 

során milyen műszaki irányelveket, szabványokat alkalmazott; továbbá hogy a tervezésre jogosultsággal 

rendelkezik 

• környezeti hatásvizsgálathoz kötött tevékenység folytatására szolgáló létesítmény esetén a környezetvédelmi 

engedély 

 Létesítési engedély: 
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Az engedély iránti kérelmet az építtető írásban nyújthatja be a bányakapitánysághoz. Több bányakapitányság 

illetékességi területét érintő létesítmény engedélyezési ügyében az eljáró bányakapitányságot az MBFH jelöli ki. 

A kérelemnek tartalmaznia kell (mellékletek felsorolása: az 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 4. mellékletében): 

• az építtető megnevezését (nevét), székhelyét (címét), aláírását, adószámát 

• a létesítmény helyét, rendeltetését 

• az építési tevékenységgel és a létesítmény biztonsági övezetével érintett ingatlanok helyrajzi számát, tulajdoni 

lapját, térképmásolatát, tulajdonosának nevét és címét, ha nevükben más jár el, akkor a megbízást, 

hozzájárulást 

• helyszínrajzot a szondák koordinátáival 

• műszaki rajzot a talajszondáról 

• az érintett közművek felsorolását, valamint hozzájárulásukat, amennyiben szükséges 

• az adott kérelemmel összefüggő korábbi építésügyi hatósági eljárásokra való hivatkozást 

• műszaki tervdokumentációt, és benyújtásának kötelezettsége esetén a tervező nevét, címét, tervezői 

jogosultsága megjelölését 

• tervezői nyilatkozatot arról, hogy a tervezett műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és 

hatósági előírásoknak, összhangban van-e az élet, az egészség, a biztonság, a környezet, a kulturális örökség 

és a tulajdon védelmének követelményeivel, hogy a tervezés során milyen műszaki irányelveket, 

szabványokat alkalmazott, továbbá hogy a tervezésre jogosultsággal rendelkezik; fel kell sorolni az érintett és 

a nem érintett szakhatóságokat 

• munkavédelmi előírásokat 

• az építés elvégzésének tervezett időtartamát 

• ha a tervezett létesítményt védett természeti területen vagy védett épített környezetben, illetve kulturális 

örökségi elemet érintően kívánják elhelyezni, a külön jogszabályban előírt hatósági engedélyt 

• ha a tervezett létesítmény termőföld időleges vagy végleges igénybevételével jár, az engedélyezési 

kérelemhez mellékelni kell a földhivatal más célú hasznosítást engedélyező határozatát 

• a külön jogszabályban meghatározott mértékű eljárási díj befizetésének igazolását 

A bányafelügyelet a tényállás tisztázásának keretében az engedély megadásához szükséges feltételek fennállását 

indokolt esetben – ha a csatolt dokumentumok alapján a tényállás egyértelműen nem tisztázható – köteles a 

helyszínen ellenőrizni. 

 Használatbavételi engedély 

Az építési engedélyhez kötött létesítmény csak használatbavételi engedély alapján vehető használatba és 

üzemeltethető. 

Több megvalósulási szakaszra bontott építkezés esetében az egyes szakaszokban megépített – rendeltetésszerű 

és biztonságos használatra önmagukban alkalmas – létesítményrészekre szakaszonként külön-külön is lehet 

használatbavételi engedélyt kérni. 

A használatbavételi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 

• a létesítmény megnevezését, helyét, helyrajzi számát 

• az építési engedély számát és keltét az engedélyező megnevezésével 

• az üzemeltető megnevezését és címét 
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• a főbb műszaki-biztonsági jellemzőket, azaz műszaki leírást 

• az érintett földtani rétegsor leírását 

• a megbízás másolatát 

• a megvalósulási helyszínrajzot 

• az építési napló részét képező, a felelős műszaki vezető jogszabályban meghatározott nyilatkozatát arról, 

hogy az építési munkát a végrehajtható építési engedélynek, a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési 

tervdokumentációnak, valamint a külön jogszabályban előírt kivitelezési (megvalósítási) tervnek megfelelően, 

az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások, valamint az építési 

engedélyben meghatározott egyéb feltételek megtartásával szakszerűen végezték, és a létesítmény 

rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas 

• ha az építési munkát a végrehajtható építési engedélytől, valamint a jóváhagyott tervdokumentációtól eltérően 

végezték, az építési munka felelős műszaki vezetőjének eltérést ismertető nyilatkozatát, valamint szükség 

szerint a megvalósult állapotot tükröző állapottervet 

• az érintett közmű-üzemeltetők nyilatkozatát 

• szükség szerint a létesítmény rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát és biztonságos használhatóságát 

igazoló szakvéleményeket, vizsgálati és mérési bizonylatokat 

• jelentést az esetleges próbaüzem tapasztalatairól 

• vezetékjog és használati jog alapításának kötelezettsége esetén annak gyakorlására jogosító dokumentumot 

(ingatlantulajdonosokkal kötött megállapodás), illetve bányaszolgalom alapításának kötelezettsége esetén, ha 

a bányaszolgalom bejegyzése megtörtént, az azt bizonyító dokumentumot 

Általában hatósági előírás a fúrási napló, a nyomáspróba-jegyzőkönyv és a hőegyensúly-mérési jegyzőkönyv 

benyújtása a kérelemmel egyidejűleg. 

 A fennmaradási engedélyezési eljárás 

Ha a létesítményt (létesítményrészt) engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon (a továbbiakban: 

szabálytalanul) létesítették, a bányafelügyelet arra – az építtető vagy a létesítménnyel rendelkezni jogosult 

kérelme alapján – építési bírság kiszabása mellett fennmaradási engedélyt adhat, ha a szabályossá tétel feltételei 

fennállnak vagy megteremthetők, és az építtető építési jogosultságát igazolta. A fennmaradási engedély iránti 

kérelemhez a kormányrendeletben meghatározottakon túl csatolni kell – szükség esetén – szakértő 

szakvéleményét arról, hogy a létesítményt a vonatkozó szakmai, minőségi előírások megtartásával, szakszerűen 

építették meg, és az rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas. 

A bányakapitánysági engedélyezés során a 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján 

lehetséges bevonandó szakhatóságok: 

• Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

• Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

• Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága 

• Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága 

• Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal 

• HM Honvéd Vezérkar 

• Megyei Rendőr-főkapitányság 

• Illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség 

• Illetékes önkormányzat, polgármesteri hivatal 



 Hőszivattyúzás: engedélyeztetés, 

piaci helyzet, gazdaságosság, 

iparfejlesztési lehetőségek 

 

 160  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala 

• Illetékes Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája 

Közmű-üzemeltetők (a vízjogi engedélyeknél is): 

• víz- és csatornaművek 

• gázművek 

• távhőellátó szervek 

• áramszolgáltató szervek 

• villamosmű üzemben tartója 

• elektronikus hírközlési szolgáltatók 

2. Hőszivattyúk nemzetközi és hazai elterjedtsége 

A hőszivattyús fűtési és használati meleg víz készítés a XX. század végén vált hatékony és már gazdaságos, 

versenyképes ágazattá. Mára számtalan cég, nemzeti és nemzetközi szervezet foglalkozik fő- vagy 

mellékprofilként a hőszivattyúzással, és próbálnak a technológiának egyre nagyobb teret meghódítani. A lecke 

bemutatja a magyar és a nemzetközi hőszivattyús statisztikákat, illetve szervezeteket. 

2.1. Nemzetközi statisztika 

A világ energiafelhasználási szokások tekintetében válaszút elé érkezett. A felhasználókat már nem csak az 

energia ára, megfizethetősége készteti gondolkodásra, hanem az egyre nyilvánvalóbb kedvezőtlen 

klímaváltozási hatások is. 

Napjainkban folytatódik a mind élesebb verseny a fosszilis energiatermelő gazdag országok (közel-keleti arab 

államok, Oroszország stb.) és az inkább alternatív energiaforrásokra alapozó országok (Nyugat-Európa) között. 

Ez a verseny az 1974. és 1979. évi olajválságokkal kezdődött, de az olajár későbbi csökkenésekor átmenetileg 

az alternatív energiák alkalmazásának kutatása alábbhagyott. Az újabb áttörés az ezredfordulóhoz köthető, 

amikor nyilvánvalóvá vált, hogy a fosszilis energiák nagymértékű alkalmazása mellett belátható időn belül 

megoldást kell találni a jövő új energiaforrásaira. Igazolódott Jamani, Szaúd-Arábia olajminiszterének 

kijelentése, hogy „a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő, az olajkorszak sem azért ér véget, mert 

elfogy az olaj”. 

Az európai országok fosszilis energiaszükséglete az ipari fejlettségüknek megfelelően nagy, és a beszerzési 

források az utóbbi években sokszor átpolitizálódtak, szállítási kimaradások léptek fel – gondoljunk csak az 

orosz–ukrán gázvitára. A fosszilis energiafüggőség különösen érvényesül a magyar energiaszerkezetben, 

melyben az importgázigény 80%-os. 

Az Európai Unióban az orosz gázfüggőség hatására, továbbá a legutóbbi japán atomerőmű-katasztrófa után 

erősödik a közös európai energiastratégia megalkotásának szükségessége . 

A 2010 áprilisában Bali szigetén megrendezett Geotermikus Világkongresszus összegző előadásának eredménye 

szerint (2. ábra) a világ összes geotermikus hőenergia-termelő kapacitásának 69,7%-a sekély földhős 

hőszivattyú-kapacitás (Lund, 2010). 

A hazai földhős hőszivattyús hőenergia-termelés nemcsak ehhez a nagyságrendhez, de a környező országokhoz 

képest is el van maradva, a vezető nyugat-európai országokhoz képest 1%. A nemzetközi hőszivattyús 

statisztikákat mutatja a 3.2.1.1. és a 5.2.1.2. ábra. 
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5.2.1.1. ábra Forrás: Nowak and Murphy, 2011 

 

5.2.1.2. ábra Forrás: Nowak and Murphy, 2011 

2.2. Nemzetközi hőszivattyúzással kapcsolatos szervezetek 

 EHPA – Európai Hőszivattyú Szövetség  

Az Európai Hőszivattyú Szövetség 2000 februárjában alakult Brüsszelben, nonprofit szervezetként. Az EHPA 

képviseli nemzetközi szinten az európai hőszivattyús ágazat szereplőit. Tagjai között vannak hőszivattyú- és 

hőszivattyúalkatrész-gyártók, kutatóintézmények, egyetemek, tesztlaboratóriumok, energiahivatalok és a 

nemzeti szövetségek. A fő cél elősegíteni a tudatos és megfelelő hőszivattyú-telepítést az európai piacon mind 

lakó-, mind ipari és kereskedelmi létesítmények esetében. Az EHPA támogatja a technikai és gazdasági inputot 

Európába, segíti a nemzeti és helyi hatóságok jogi szabályozási folyamatait. Minden tevékenységének célja a 

piaci korlátok legyőzése és az információterjesztés annak érdekében, hogy felgyorsítsa a hőszivattyús piac 

fejlődését. 

A szervezet legfontosabb testülete a közgyűlés, amelyen minden tag részt vesz, évente legalább egyszer. Ezen a 

gyűlésen születnek a fontos döntések. A napi munkát négy vezető tisztségviselő irányítja, akiket a végrehajtó 

bizottság és a főtitkár segít (http://www.ehpa.org/). 

 IGA – International Geothermal Association 

http://www.ehpa.org/
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A Nemzetközi Geotermikus Szövetség 1988-ban alakult, tudományos, oktatási és kulturális szervezet. Jelenleg 

több mint 5200 tagja van 65 országból. Az IGA politikamentes, nonprofit, nem kormányzati szövetség. Az IGA 

célkitűzése a kutatás, a geotermikus források fejlesztésének és hasznosításának ösztönzése világszerte, aminek 

eszköze a tudományos és technikai információk publikálása a geotermikus szakemberek, az üzleti szféra, a 

kormányok képviselői, az ENSZ szervezetei, a civil társadalom és a közvélemény irányába. Tehát a fő cél 

ösztönözni, elősegíteni a geotermia világszintű kutatásához, fejlesztéséhez és alkalmazásához kapcsolódó 

tevékenységeket (http://www.geothermal-energy.org/). 

 EREC – European Renewable Energy Council 

Az Európai Megújuló Energia Tanács 2000-ben jött létre, mint az európai megújulóenergia-ágazat szószólója, 

egy esernyőszervezet, amely magában foglal kereskedelmi és kutatási szervezeteket a fotovoltaikus energia, a 

vízenergia, napenergia, bioenergia, geotermikus energia, óceán- és szélenergia területéről egyaránt. Jelenleg 

éves forgalma 70 milliárd euró, és 550.000 főt foglalkoztat (http://www.erec.org/). 

 EGEC – European Geothermal Energy Council 

Az Európai Geotermális Energia Tanács 1998-ban alakult Brüsszelben, nemzetközi nonprofit szövetségként. Az 

EGEC-nek jelenleg több mint 110 tagja van 22 európai országból: privát cégek, nemzeti szövetségek, 

kutatóközpontok, geológiai intézmények és egyéb hatóságok. Az EGEC az EREC (European Renewable Energy 

Council), az Európai Megújuló Energia Tanács tagja, amely egyesíti az európai megújulóenergia-ágazat fő ipari 

és kutatási szervezeteit. Az EGEC az IGA-nak is tagja. 

A szervezet célja elősegíteni a geotermikus energia hasznosítását az alábbiak szerint: prioritásként egy jogi és 

intézményi keret létrehozása Európában, illetve pénzügyi eszközök, gazdasági támogatás megteremtése, 

amelyek lehetővé teszik, hogy a geotermikus energia versenyképes legyen a hagyományos rendszerekkel 

szemben – figyelembe véve a környezeti előnyöket. Ösztönzi a K+F tevékenységet a geotermia területén, és 

publikálja az eredményeket a közvélemény irányába. Segít minden olyan tevékenységet, amely promotálja a 

geotermikus energia piaci bevezetését Európában, illetve az európai geotermikus technológiák, szolgáltatások és 

berendezések exportját. Feladata továbbá a geotermikus ágazat szereplőinek és a felhasználók képviselete a 

kormányok és a nemzetközi szervezetek felé, hogy javítsa az üzleti feltételeket a geotermikus energia területén 

(http://www.egec.org/). 

2.3. Hazai statisztika 

A korábban bemutatott nemzetközi hőszivattyús piaci eladási adatokkal szemben a 3.2.3.1. ábrán látható a 2011. 

évi magyarországi statisztika, mely becsült adatokkal számolt. Ennek oka, hogy a cégek csak független 

statisztikai szervezeteknek adtak adatokat, üzleti titokra hivatkozva, és a szakmai szövetségnek nincs teljes 

rálátása a tagi vállalkozásokon túl az egész hazai hőszivattyús piacra, mivel a jelenlegi 51 tagja mellett a 

hőszivattyús piac szereplőinek nagysága egyes felmérések szerint 100-250 között van. 

A hazai hőszivattyús szakterület az elmúlt 4 évben megközelítő becslés alapján 1000 db/év hőszivattyút tudott 

forgalmazni. A mindenki által ismert általános gazdasági problémák hatására lehetséges, hogy 2011-ben még ezt 

az eladási számot sem értük el. Ezt mutatja tehát a 5.2.3.1. ábra. 

http://www.erec.org/
http://www.egec.org/
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5.2.3.1. ábra 

A hőszivattyús technológia alkalmazásában élen járó EU-tagországokhoz képest 1%-os arányú a hazai éves 

beépítési darabszám. Ennek számos műszaki és gazdasági oka van, gondoljunk csak a hazai energetikai rendszer 

hatásfokára, a torz energiaárakra, a keresztfinanszírozásra, a támogatási rendszerek kiszámíthatatlanságára, 

gyakori hiányára. Mindezek ellenére a hazai földhős hőszivattyúzás az utóbbi években elérte az 1000 db/év 

installációs nagyságrendet. Ennek a beépítési mennyiségnek az 50%-át a vertikális földhőszondás hőszivattyús 

rendszerek teszik ki. Ennek oka visszavezethető a viszonylag kedvező hazai földtani adottságokra. Ezek a 

földhőadottságok megalapozott mérések, modellezések, tervezések és szakszerű kivitelezések mellett 

biztosíthatják a 2020-as hőszivattyús hőtermelési célok elérését. 

Az EU-tagállamok között Magyarország is elkészítette 2010 végére a Megújuló Energia Hasznosítási 

Cselekvési Tervet, 2011 októberében pedig elfogadták a Nemzeti Energiastratégia 2030-at. 

Ezekben a dokumentumokban – nem vitatva a nukleáris és a fosszilis energia még hosszú távon is 

megkerülhetetlen használatát – egyre markánsabban jelenik meg a megújuló energiaforrások hazai 

alkalmazásának igénye. 

Az elfogadott dokumentumok szerint 2020-ra a hazai megújulóenergia-felhasználás részaránya 14,65%-ra nő a 

jelenlegi 7,3%-ról. Ebben a megújulóenergia-felhasználásban a 3.2.3.2. ábrán látható energiafajták szerepelnek a 

következő részarányokkal: 
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5.2.3.2. ábra Forrás: Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 2010–2020 

A terv jelentős mértékű fejlesztést irányzott elő. A tervek mellé a MAHŐSZ elkészítette a megvalósítás 

pénzügyi és egyéb gazdasági vonatkozású forgatókönyvét, a szükséges támogatási igénnyel együtt. Ahhoz, hogy 

a fenti célok teljesüljenek, Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervének intézkedései 

közül két közfeladatot ki kell emelni. Az egyik a 2011-ben elfogadott új és fenntartható energiagazdálkodásról 

szóló törvény, a másik a 2014–2020 közötti önálló (EU-társfinanszírozott) energetikai támogatási program. 

2.4. A hazai hőszivattyúzással kapcsolatos szervezetek 

 MAHŐSZ – Magyar Hőszivattyú Szövetség 

Ennek a szervezetnek és a szakmai képviseletnek a szükségességét indokolja, hogy világszerte és különösen az 

EU-ban a figyelem középpontjába kerültek a megújuló energiák, így a földhő, a víz, a termálvíz vagy a levegő 

hőenergiájának hasznosítására szolgáló hőszivattyús technológiák. 

Az EU energia- és klímavédelmi koncepciójában kiemelt szerepe van az energiahatékonyság növelésének. 

Tekintve, hogy a hazai fűtésienergia-felhasználás másfélszerese az EU-átlagnak, fontos a hőszivattyús fűtési-

hűtési technológia, rendkívül szinergikus hatása alapján. 

A MAHŐSZ 2007. július 27. óta a Hőszivattyú Világszövetség (IGSHPA) és az Európai Hőszivattyú Szövetség 

(EHPA) tagja. 
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A hőszivattyús iparág nagy nemzetközi fejlődésben van, és ennek hatásait a hazai forgalmazók is felismerték. 

Hasonlóan vélekednek a nagy ingatlanberuházók, akik pl. a kormányzati negyed, nagy irodaházak, fürdők, 

lakóparkok stb. építésénél mint pályázati feltételt tekintették a megújuló földhő alkalmazását hőszivattyúkkal. 

A MAHŐSZ kiemelt céljai: 

• A nemzetközi átlagtól eltérő kedvező geotermikus és geotermális adottságaink fokozott kihasználása a 

hőszivattyús technológia alkalmazásával. 

• Hiteles adatszolgáltatás a döntéshozók részére. 

• A hőszivattyús szakterület minden szereplőjének megfelelő oktatása és minősítése. 

Összefoglalva céljaikat: a hazai hőszivattyús energiahasznosítás nemzetközi felzárkóztatását kívánják elérni, 

melyhez van kiváló hazai adottság, megfelelő humán szakértelem és technológia. 

Ezek hazai szabályozott működésével a hazai energiamérlegben növekedhet a megújuló energia részaránya a 

kormányzati céloknak megfelelően (http://www.hoszisz.hu/). 

A MAHŐSZ véleménye, hogy az épületek energiahatékonyságának javítására és a megújuló energiák 

alkalmazására korábban meghirdetett támogatási programokat, legalább a középületek tekintetében, mielőbb el 

kellene indítani. Ez az egész építési szektor számára kiutat jelentene a gazdasági válság káros hatásaiból. 

A MAHŐSZ egy másik jelentős tevékenysége a hőszivattyús oktatások és minősítések, az EUCERT és a 

GEOTRAINET bevezetése. Ebben az Európai Geotermális Szövetség (EGEC) és az Európai Hőszivattyú 

Szövetség (EHPA) is segítségére van. 

 MTET – Magyar Termálenergia Társaság 

A Magyar Termálenergia Társaság a termálvíz, illetve a termálenergia jövőbe mutató, ésszerű hasznosításában 

elkötelezett városok, gazdasági társaságok és szakemberek által alapított szakmai szövetség. Tagjai között 

megtalálhatók tudományos kutatók, termálprojekteket kivitelező és üzemeltető cégek éppúgy, mint a 

projektekben érdekelt önkormányzatok. 

A Magyar Termálenergia Társaság célja – tagjai érdekképviseletén túl – a ténylegesen megvalósult és 

gazdaságosan üzemelő projektek kivitelezési és működési tapasztalatain alapuló ismeretanyaggal segíteni a 

törvényalkotás, a hatóságok és az újabb potenciális hasznosítók munkáját a geotermia – mint az egyik 

legkörnyezetkímélőbb energiaforrás – racionális felhasználásának kiszélesítésére a hőszivattyús technológia 

alkalmazásával is. (http://www.termalenergia.hu/). 

 MEP – Magyar Megújuló Energia Platform 

A hazai megújulóenergia-szövetségeket tömörítő Nemzeti Megújuló Energia Platform (MEP) 2011 

novemberében alakult. A platform az egyesületi törvény alapján működik. Tagjai azok a hazai megújuló iparági 

szövetségek, amelyek európai uniós szinten működő érdekképviseletekben tagsággal rendelkeznek, továbbá 

tagja lett a legjelentősebb hazai energetikai kutatóintézet is. A MEP legfőbb célkitűzése, hogy tagjainak 

törekvéseit összefogva előmozdítsa a megújuló energiaforrások hasznosítását hazánkban. Ennek érdekében a 

jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvénynek megfelelően stratégiai partnerségi 

megállapodást kíván kötni a megújuló energiaforrások hasznosításában hatáskörrel rendelkező valamennyi 

minisztériummal, különösképpen a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal (http://www.ogh.hu/). 

3. A hőszivattyú piacfejlődését befolyásoló gazdasági 
tényezők 

A hőszivattyús technológia egy alternatív megoldást jelent a fűtési-hűtési piacon, melynek segítségével helyi 

energiaforrásokat hasznosíthatunk, és így függetlenedhetünk a fosszilis tüzelőanyagok fogyasztásától. Azonban 

hogy ez a módszer széles körben elterjedhessen, állami támogatások és ösztönzőrendszerek szükségesek 

legalább a fejlődés kezdeti időszakában.  A hőszivattyú piacfejlődését befolyásoló gazdasági tényezők  c. lecke 

ezekkel a témákkal foglalkozik. 

http://www.termalenergia.hu/
http://www.ogh.hu/
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3.1. A gáz- és villamosenergia-ár hatásai 

A hőszivattyús rendszerek döntően villamos energiát használnak, a hagyományos fűtési rendszerek pedig gázt, 

tehát a két energiahordozó árának egymáshoz viszonyított aránya alapvető a hőszivattyús rendszerek 

gazdaságosságában. Nézzük meg ebből a szempontból az EU-országok gázárainak alakulását és a 

magyarországi gázárat az alábbi diagramon. Megállapítható, hogy a magyar gázár az EU-átlag feletti, jelenleg 

bruttó 134 Ft/m3. 

 

5.3.1.1. ábra 

Az elektromos energia árának tekintetében szintén az EU-átlag felett van a bruttó lakossági ár: 49,85 Ft/kWh. 

Ahhoz tehát, hogy a hőszivattyús rendszerek gazdaságosan működjenek, SPF 3,5 feletti hatékonyságú 

rendszereket kell üzemeltetni. 

3.2. A kedvezményes hőszivattyús tarifák hatása 

Kedvezményes villamos tarifák hőszivattyúk és más, megújuló energiaforrást hasznosító berendezések 

üzemeltetésére Magyarországon is rendelkezésre állnak. 

Amennyiben valaki hőszivattyús rendszer vásárlásán gondolkodik vagy már meglévő rendszerrel rendelkezik, 

érdemes kihasználnia ezeket a lehetőségeket, melyekkel tovább csökkenthetőek az üzemeltetés költségei. 
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2009. április 1-től vehető igénybe a  GEO tarifa , ami az ELMŰ és az ÉMÁSZ szolgáltatási területein elérhető 

kedvezményes árszabású tarifa. Igénybe vehetik lakossági fogyasztók újonnan telepített vagy már meglévő 

hőszivattyús rendszer villamosenergia-ellátásához, ha külön mért berendezéssel rendelkezik, és üzleti 

felhasználók, illetve közintézmények is igényelhetik meglévő vagy új hőszivattyús rendszereikhez, ha a 

névleges csatlakozási érték nem haladja meg a 3 x 63 Ampert (39 kW). 

A GEO tarifa 35%-kal kedvezőbb, mint az A1-es tarifa, és jellemzője, hogy 20 óra fűtési időt biztosít a 

hőszivattyú számára. A bruttó végfelhasználói díj 32,28 Ft/kWh lakossági, vagy nem lakossági, közintézményi 

felhasználóknak 32,66 Ft/kWh. Más fogyasztó üzemeltetése azonban erről a csatlakozásról nem megengedett. A 

szükséges mérőhely kialakítását a MEE VET által regisztrált vállalkozóval kell megépíttetni, és hangfrekvenciás 

vezérlővel ellátott, külön mérőóra szükséges. Az igényléshez az igénybejelentő nyomtatványt kell kitölteni, és a 

következő dokumentumok benyújtása szükséges: tulajdoni lap vagy adásvételi szerződés, villanyszámla, 

személyi igazolvány, regisztrált villanyszerelő kivitelezői nyilatkozata a villamos hálózat kiépítéséről és a 

hőszivattyú-kivitelezői nyilatkozat a berendezés műszaki megfelelőségről. 

A  H tarifa  2010. január 1-től az ország egész területén (ELMŰ- és ÉMÁSZ-területeken is) igényelhető és 

elérhető kedvezményes árszabású tarifa. Használható újonnan telepített vagy már meglévő rendszerekhez. 

Külön mért, kéttarifás mérővel rendelkező fogyasztóknak szánt lehetőség, mely idényjellegű (okt. 15. – ápr. 

15.), tehát csak a fűtési időszakra alkalmazható, hűtésre sajnos nem. 

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 70/2009. (XII. 4.) KHEM rendelete a villamosenergia-piaci 

egyetemes szolgáltatás árképzéséről, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében nyújtandó 

termékcsomagokról szóló 44/2008. (XII. 31.) KHEM rendelet módosításáról szóló jogszabályok vonatkoznak a 

tarifára. 

Igénybe vehetik azon felhasználók, akik egyetemes szolgáltatás keretében vételezik a villamos energiát, illetve 

rendelkeznek külön mért, kéttarifás mérővel. A tarifa igénybevételének határa 3 x 63 A (39 kW vill. 

teljesítmény). 

3.3. A pályázati támogatások hatásai 

Természetesen a hőszivattyús rendszerek gazdaságosságát a pályázati támogatások is befolyásolják. Az elmúlt 5 

évben időszakos jelleggel voltak különböző lakossági és vállalkozási pályázati támogatások. Az utóbbiak 

támogatási intenzitása attól is függött, hogy az ország melyik régiójában valósult meg a beruházás. A 

támogatások intenzitása átlagosan 30% volt. Ennek a támogatásnak a gazdasági hatását mutatja be egy későbbi 

gazdasági számítási mintapélda, mely összehasonlítja a támogatás nélküli és a támogatásos helyzetet. 

3.4. A CO2-kvótakereskedelem hatásai 

A probléma jellegéből fakadóan az üvegházgázok kibocsátásának mérséklése nem oldható meg kizárólag jogi 

szabályozással. A Kiotóban összegyűlt vezetők és tudósok ezért úgy határoztak, hogy a nemzetek fejlettsége 

szerint differenciálva országokra lebontva írnak elő kibocsátáscsökkentési célokat. A cél elérését, vagyis a CO2-

kibocsátás mérséklését alapvetően három piaci mechanizmussal próbálják katalizálni: a közös megvalósítás, a 

tiszta fejlődési mechanizmus és a kibocsátási jogok kereskedelme mellett döntöttek. 

http://www.hgd.hu/up_image/70_2009%20KHEM%20rendelet.pdf
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5.3.4.1. ábra Forrás: Carbon Central 

Az Európai Unió az akkori 15 EU-tagállamra vállalta, hogy az üvegházhatású gázok 1990-es kibocsátási szintjét 

a 2008–2012-es évek átlagában 8%-kal csökkenti. Ahhoz, hogy ezt a legalacsonyabb gazdasági teher mellett 

tudja teljesíteni, létrehozott egy európai kibocsátáskereskedelmi rendszert (EU KKR = EU ETS). 

Az egyes országok részt vevő ipari létesítményei évente meghatározott számú kibocsátási jogosultsággal (EUA 

= European Union Allowances, az Európai Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerében, amely az EU ETS) 

gazdálkodhatnak. Egy EUA 1 tonna CO2 kibocsátására jogosít; az egységek a részvényekhez hasonlóan napi 

áron cserélnek gazdát; ha egy létesítmény éves kibocsátása meghaladja a számára kiosztott kvótát, további 

egységeket kell vásárolnia a piacon, fölösleg esetén eladhat. 

A rendszer célja, hogy azokat a vállalatokat ösztönözze emissziócsökkentési beruházások végrehajtására, 

amelyek a legalacsonyabb költséggel tudják azt megtenni. Olyan szabályozás révén, amely 

emissziókereskedelem lehetősége nélkül határozná meg a kibocsátás megengedett felső határát, a 

kibocsátáscsökkentéseket minden érintett létesítménynek végre kellene hajtani, ami összességében csak 

magasabb költséggel lenne elérhető, mint a kibocsátáskereskedelem által. Ekképpen az EU KKR segít 

csökkenteni a kibocsátáscsökkentés teljes gazdasági költségét (http://www.hunep.eu). 

Azok az oszágok, mint pl. Magyarország, melyek nem érték el a kiotói vállalásukat és potenciális 

kibocsátáscsökkentési lehetőséggel bírnak, a kvótafeleslegüket nemzeti kincsként aknázhatják ki. 

4. Megtérülési idő és a gazdaságosság számításának 
módszere 

Magyarországon az első kérdés a beruházóktól a hőszivattyús szakemberek felé, hogy egy hőszivattyús rendszer 

mennyi beruházási többletköltséget jelent, mennyire lesz gazdaságos és mennyi lesz a megtérülési ideje. Ebből 

kiindulva a hőszivattyús rendszerek elterjedésének kulcsa valóban a gazdaságos működésben és a fajlagos 

beruházási költségek csökkentésében van. A lecke ezt a témakört mutatja be. 

4.1. A hiteles számítás alapadatai 

Köztudott, hogy egy hőszivattyús rendszer gazdaságosságát nagyon sok szempont befolyásolja, a teljesség 

igénye nélkül: tervezési, méretezési, modellezési, kivitelezési, üzemeltetési körülmények, továbbá az ingatlan 

használójának szokásai és nem utolsósorban a mindenkori primer energiahordozók áraránya. 
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A kis teljesítményű rendszerek árait különösen befolyásolja az egyre növekvő árverseny a vállalkozók között. 

Egyes becslések szerint több száz fúrási vállalkozó van a piacon, akiknek döntő többsége minden minőségi 

ellenőrzés nélkül tevékenykedik. A BHE-fúrási árak 2.600 Ft/métertől kezdődnek, különösen alföldi területen. 

A BHE-szondák sok esetben ellenőrzés nélkül garázsokban, műhelyekben vagy a helyszínen vannak fúziósan 

összesütve. 

Ekkor a szondaárak 400 Ft/métertől kezdődnek. 

Kemény kőzeteknél a fúrási és szondaköltségek elérhetik az összesen 10.000 Ft/métert, például az előírt PE-XA 

típusú szonda esetében. Ebből látszik, hogy a telepítési költségek tág határok között mozognak, ezért a 

beruházási költség vizsgálatához egy teljesítményarányos átlagot vettünk figyelembe a kis teljesítményű, 30 kW 

alatti rendszerekre. Ez alapján a 15 db-os mintából 331.111 Ft/kW + áfa költség adódik. 

A gazdaságosság másik komoly befolyásoló tényezője a mindenkori gázár mellett az igényelt H vagy GEO 

tarifa a hőszivattyúhoz. A mai A1 tarifa 48,50 Ft/kWh árához képest a két kedvezményes tarifánál 32 Ft/kWh 

körüli árral lehet számolni. 

4.2. A gazdaságossági számítás módszere 

Milyen esetben hatékony gazdaságilag a hőszivattyús rendszer? Ez a kérdés határozható meg a legkevésbé 

egzakt módon. Az SPFkrit,gazd gazdasági megtérülést biztosító érték erősen függ a hőszivattyús technológia 

fajtájától (levegős, talajszondás, vízkutas, talajkollektoros, energiacölöpös stb.), a felhasználás jellegétől 

(folyamatos vagy szakaszos, fűtés, hűtés vagy mindkettő, stb.), a telepítés jellegétől (új építés vagy régi rendszer 

felújítása, kiváltása, átépítése), a tőkeelvárásoktól, az energiaárak változásától stb. Ezen paraméterek konkrét 

ismeretében állapítható csak meg, hogy egy adott hőszivattyús beruházás gazdaságilag hatékonynak tekinthető-

e. 

A szakirodalom a nyári-téli folyamatos üzemű földhőszivattyúk esetén az  SPFkrit,gazdértéket 4,0-re becsüli. 

Meg kell jegyezni, hogy megfelelő támogatási struktúra kialakulása esetén az egyébként energetikailag és 

környezetvédelmileg hatékony beruházás pályázati hozzájárulással gazdaságilag is jobban megtérülővé tehető, 

azaz az SPF krit,gazd érték támogatás esetén csökken. 

Tekintve egy konkrét beruházást: a  Telenor-székház hőszivattyús beruházása a maga SPF = 3,576 értékével 

gazdaságilag hatékonynak tekinthető. A tapasztalatok elemzése és a számítások szerint a beruházás megtérülési 

ideje 5,60 év. 

A különböző hatékonyságokat szemlélteti a 3.4.2.1. ábrán látható diagram: 

 

5.4.2.1. ábra Forrás: Komlós, 2007 

A sötétkék görbe jelzi a hőszivattyús rendszer CO2-kibocsátását, amely az SPF-érték javulásával fordított 

arányban csökken. 
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Rózsaszín és sárga színnel, szaggatott vonallal van jelölve a hagyományos és a kondenzációs gázkazán CO2-

kibocsátása. Ezen egyenesek és a hőszivattyú görbéjének metszéspontjai mutatják a környezetvédelmileg 

előnyös hőszivattyús rendszer határértékét. 

4.3. A megtérülési idő számításának módszere 

A hőszivattyús rendszer megtérülési idejét a beruházási többletköltség és a hőszivattyús energiaköltség-

megtakarítás hányadosa adja. Tehát előbb a beruházási többletköltséget kell számítani a hagyományos 

gázrendszerhez képest. Itt külön kell vizsgálni egy új beruházás vagy egy régi rendszer felújításának esetét. A 

problémát a hagyományos gázrendszer valós értékének megállapítása jelenti. Sok esetben például nem veszik 

figyelembe a gázbekötés vagy a kéményépítés és éves ellenőrzés költségét. Másik oldalról a fűtési-hűtési 

üzemeltetési költségek hiteles vizsgálata is alapvető. A gázfűtés magas hőmérsékletű fűtési rendszere és a 

hőszivattyús alacsony hőmérsékletű, döntően felületfűtés eltérő üzemeltetési módot igényel, így tehát a 

felhasználó szokásaitól is függ a költségmegtakarítás mértéke. 

Reálisan az mondható, hogy a mai árak mellett egy hőszivattyús rendszer kis teljesítmény esetén támogatás 

nélkül 9 év alatt térül meg, ha nő a teljesítmény, akkor a csökkenő fajlagos költség miatt ez a szám 6-7 évre 

csökken. Ha a rendszer kap pályázati támogatást, akkor a megtérülési idő lecsökkenhet 4-5 évre is. Ezt mutatják 

a mellékelt gazdasági számítási táblázatok. 

4.4. A versenyképesség megítélése 

A hőszivattyús rendszerek hazai versenyképességét a külső körülmények nem segítik. A hazai gázhálózat 

kiépítettségi foka, a villamosenergia-termelés hatásfoka, az erőműrendszer állapota és a hálózati veszteségek, a 

megújulóenergia-alapú villamosenergia-termelés alacsony mértéke, az energiahordozó-árarányok, a hazai 

átlagos épületek szekunder fűtési rendszere stb. mind a hőszivattyús rendszerek terjedését fékezik. Miközben 

nyilvánvaló, hogy az EU-példák alapján egyértelműen egy tisztább, automatizálható, decentralizált, hosszú 

élettartamú és – ez talán a legfontosabb – veszélytelen technológiáról van szó. 

Versenyképessége leginkább az új építéseknél van, mivel itt olyan energetikai elvárásokat kell már a jövőnek 

szólóan teljesíteni, hogy ehhez a hőszivattyús rendszer jól illeszthető, akár a passzívházak színvonalán is. 

4.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmány: 

A következő táblázatban bemutatunk egy gazdasági számítást, melyben 15,6 kW aktív fűtés és HMV-készítés 

mellett, 8,5 kW passzív hűtés esetén látható az új BHE (borehole heat exchanger = talajszondás) hőszivattyús 

rendszer beruházási költsége és megtérülési ideje. A számításokat elvégeztük pályázati támogatás esetére is. 

Az eredményekből látható, hogy a beruházási fajlagos költség bruttó 413.862 Ft/kW, a megtérülési idő pedig 

8,96 év, ha nincs támogatás. 30%-os támogatással a megtérülési idő 4,23 év. 

Ebből látható, hogy hasonlóan a nyugat-európai hőszivattyús piac fejlesztéséhez, a beruházási támogatási 

rendszert működtetni kell, és ennek minimális intenzitása legalább 30% kell hogy legyen a legális 

hőszivattyúrendszerek telepítése érdekében. 
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5.4.4.1. ábra 

A nagy rendszereknél lényeges szempont, hogy a beruházó a villamos energiát mennyiért kapja a szolgáltatótól. 

Nagy teljesítményű BHE-rendszereknél szinte minden esetben a H vagy GEO tarifánál jobb áraik vannak, de ezt 

üzleti titokként kezelik, ezért az elvégzett számításokban egy valószínűsített 20 Ft/kWh árral számoltunk. A 

számításokat itt is elvégeztük pályázati támogatás nélkül és támogatással. 

A gazdasági és megtérülési számítást egy átlagos teljesítményre végeztük el (619 kW). Következtetésképpen 

elmondható, hogy a fajlagos költség 168.012 Ft/kW + áfa = 210.015 Ft/kW nagy teljesítményű BHE-

rendszereknél, a megtérülési idő támogatás nélkül 4,95 év, 50%-os támogatással 3 év, 85%-os támogatással 0,28 

év. 
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5.4.4.2. ábra 

5. Jövőkép és fejlesztési lehetőségek 

Az előző leckékben bemutattuk, hogy a hőszivattyúzás már jelen van a hazai és nemzetközi fűtési-hűtési piacon, 

és jelentős szerepet vállal korunk egyik legégetőbb feladatában, a klímaváltozás elleni harcban. De hogy mely 

területen tud a technológia fejlődni, milyen jövőbeli lehetőségek előtt áll, azzal ez a lecke foglalkozik. Fontos 

továbbá megemlíteni a jelen szakembereinek és a jövő generációinak képzését, szemléletformálását is, hiszen 

alapvetően ők határozzák meg a technológia jövőjét. 

5.1. A technológia jövőképe, fejlesztési irányok 

A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 2020 földhős hőszivattyús célszámai megvalósításához a 

hőszivattyús szakterület nagy fejlesztése szükséges. Ez egy kihívás a hőszivattyús piac szereplőinek. Meg kell 

teremteni a szabályozott és minőségileg ellenőrzött hőszivattyús piacot. 

Ehhez földtani oldalról a méréseket, modellezéseket általánosan elfogadottá kell tenni. A mérőberendezéseket és 

-módszereket a nemzetközi fejlesztések és a hazai mérési piac fejlődéséhez igazítva alkalmazni kell. A 



 Hőszivattyúzás: engedélyeztetés, 

piaci helyzet, gazdaságosság, 

iparfejlesztési lehetőségek 

 

 173  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

földhővezetési tényező mérésének és a fúrólyuk-ellenállás mérésének módszereit további kísérletekkel bővíteni 

kell, és az eredményeket, ha azok gyakorlati szempontból is versenyképesek, át kell venni. 

A földtudományi oktatási intézményekben a földhős BHE hőszivattyús rendszerek vizsgálatát mint várhatóan 

elterjedő fűtési lehetőséget az oktatás és kutatás központjába kell állítani. 

A megbízhatóan fenntartható BHE-rendszerek alapja a megelőző mérés és tervezés, modellezés, majd végül a 

folyamatos monitorozás. Ezek az adatok a további fejlesztésekhez is adnak új információkat. 

Megítélésünk szerint a hazai földhőpotenciál sokkal nagyobb, mint az eddigi óvatos becslésekben szereplő vagy 

akár a 2020-as tervekben célul kitűzött. Hosszú távon a BHE hőszivattyús rendszerek elterjedését a fosszilis 

energiaárak, az esetleges fosszilis energiahiány (újabb politikai események), a nukleáris energia hazai 

alkalmazásának jövője, a hazai erőműrendszer hatásfokjavítása és a megújuló alapú villamosenergia-termelés 

növekedése, ennek előmozdításához a tározós erőműkapacitás megteremtése fogja befolyásolni energiapolitikai 

és szakmai szempontból. Ezek mellett azonban fontos a hazai „energiaszegénység” leküzdése, a lakosság 

fizetőképességének javítása. 

Mindezek eredményeként a kormányzati támogatási politikát is figyelembe véve 2020-ig megtörténhet, hogy az 

éves hőszivattyú-beépítések száma eléri az 5.000-10.000 darabot. 

Ennek várhatóan fele továbbra is a BHE hőszivattyús rendszer lesz. Különösen a 2014. január 1-től induló új 

EU-költségvetési időszaktól várható a pénzügyi támogatás ennek a megújuló energiafelhasználáson alapuló 

hőszivattyús technológiának. Amennyiben a tervezett hőszivattyús fejlesztési program megvalósul, ennek a 

munkahelyteremtő hatása is jelentős lesz. A szakmai szövetség számítása szerint 3000-4000 munkahely 

létesítését tudja biztosítani. 

5.2. Oktatási, minősítési rendszerek 

A hőszivattyús rendszerek elterjedésében kulcskérdés a különböző szintű oktatások megszervezése. Az ennek a 

könyvnek a megírására szóló felkérés is alátámasztja, hogy szükséges a hiteles szakmai és tudományos elméleti 

és gyakorlati hőszivattyús ismeretek oktatása. Az egyetemek épületgépész- és energetikusképzése mellett az 

építészek és agrár-műszakiak számára is fontos a megújuló energiákat alkalmazó rendszerek megismerése. A 

képzést a szakmérnöki területre is ki kell terjeszteni, továbbképzési jelleggel. Emellett az aktív jelenlegi 

tervezőket is továbbképzésekkel kell orientálni e rendszerek alkalmazása felé, és eloszlatni a tévhiteket, az 

esetleges téves információkat. 

Már több felsőoktatási intézmény belátta a megújuló energiák oktatásának fontosságát hazánkban is, és ezért 

bevette tananyagába többek közt a hőszivattyúzás témakörét. Erre példa a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Természettudományi Kara, a Miskolci Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a gödöllői 

Szent István Egyetem, a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája stb. 

A középfokú oktatásban is nagy szerepe lenne e technológiák megismertetésének és ehhez kapcsolódóan a 

szakmunkás réteg OKJ-képzésének is. A szakemberek mellett a szakkivitelező cégek minősítése is fontos, és 

ezek időszakos megújítása révén biztosítható a folyamatos piaci fejlődés. Ehhez mutat be a tananyag EU-

kompatibilis képesítő rendszereket esettanulmányként. 

5.3. A hőszivattyú hazai gyártási lehetőségei 

A hazai hőszivattyúgyártással kapcsolatos igény évek óta rendszeresen felmerül. Néhány éve már kialakult az a 

kis szériaszámú összeszerelési tevékenység 2-3 helyen, ahol külföldi megrendelésre és a fődarabok beszállítása 

mellett történt gyártás, úgy, hogy a hőszivattyú lelkét, az automatikát nem adták át, így a tesztelés sem 

történhetett Magyarországon. A gyártások alapkérdése, hogy mekkora darabszámú igény van a termékre. 

Látható, hogy Magyarországon az elmúlt 10 évben kezdődött meg a hőszivattyús rendszerek tervezése és 

telepítése. Az 1000 db/év beépítési szám a fejlett EU-s hőszivattyúgyártmányok jelenléte és a kínai dömpingárú 

hőszivattyúk mellett még nem biztosít elégséges piaci igényt a hazai gyártásra. Ráadásul a hőszivattyú-

fődarabok (kompresszorok, hőcserélők, szabályzószelepek stb.) gyártására a multinacionális cégek 

világhálózatával szemben nincs meg a hazai versenyképes alternatíva. Tehát a hazai hőszivattyú gyártása alatt 

csak döntően külföldi alkatrészekből való összeszerelést célozhatunk meg, részben hazai alkatrész-beszerelés és 

automatikafejlesztés mellett. Ennek egyik példája a pályázati támogatással fejlesztett Vaporline hőszivattyús 

sorozat, melyet egy esettanulmány is részletez. 
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Sajnálatos másik próbálkozás volt a GENEX Zrt. perkupai gyára, ahol szintén külföldi fődarab-beszállítás 

mellett készült volna hőszivattyú nagyobb sorozatban a közép-európai régiónak, de a gyár megnyitása után 

kitörő pénzügyi válság időszakában a vállalkozás nem tudta a sorozatgyártást beindítani. Mintegy 50 fő távlati 

munkahelyét lehetett volna biztosítani. A hőszivattyúgyártás kísérletének folyamatát részletesen egy 

esettanulmányban dolgoztuk fel. 

5.4. A hazai hőszivattyúzás munkahely-teremtési lehetőségei 

Ha vizsgáljuk a hazai hőszivattyús piacot és annak munkahely-teremtési vonatkozásait, akkor a rendszerek 

tervezési és kivitelezési területeit kell elemezni. 

A tervezési munkák megkívánják a primer oldali földtani és az épületgépész szakemberek közreműködését, 

miközben a szekunder oldalon épületgépész, villamos- és automatizálási mérnöki feladatok vannak. Ennek 

megfelelően kell számba venni a tervezői vállalkozások hőszivattyús piacnövekedése miatti munkahely-

teremtési lehetőségeit. Figyelembe véve, hogy jelenleg 200-300 cég hirdeti szolgáltatását ezen a piacon, 

ugyanakkor a kivitelezési munkákat is hasonló nagyságrendben hirdetik, várható, hogy amennyiben 2020-ra a 

kormányzati tervek teljesülnek (6 PJ hőszivattyús hőszolgáltatás), akkor 3000-4000 új munkahely jöhet létre a 

bővülő hőszivattyús piac hatására. 

5.5. A leckéhez kapcsolódó esettanulmányok: 

 EUCERT, GEOTRAINET 

Az  EUCERT (European Certified Heat Pump Installer) Hőszivattyú Kivitelezői Képzés azért került – Európa 

szerte – kifejlesztésre, hogy alapként szolgáljon a hőszivattyú-kivitelezők általános Európai Minősítési 

Rendszeréhez. A képzés általános elképzelése, hogy a fűtési piacot a hőszivattyús technológia területén olyan 

képzett szakemberekkel lássa el, akik hibátlan és hatékony hőszivattyús rendszereket képesek tervezni és 

kivitelezni. A létrehozott képzés és minősítési rendszer a leghatékonyabb módja a hőszivattyús iparág 

növelésének és védelmének, valamint e kiváló, alacsony CO2-kibocsátású technológia folyamatos piaci fejlődése 

elősegítésének. 

Az EHPA Oktatási Bizottság célja az, hogy az EUCERT-képzés és minősítés Európa-szerte elismert legyen, 

valamint a hőszivattyús technológia területén általános, standardizált képzést nyújtson a jövőben, minden részt 

vevő ország számára. Azok az országok, melyekben jelenleg már használják a képzési programot, megtalálhatók 

a honlapjukon: www.ehpa.org. 

Az EUCERT-képzés standardizált ismeretanyagot és tanmenetet biztosít a hőszivattyú-kivitelezők számára. Az 

EUCERT-képzés a gyártók érdekeitől független, és alapul szolgál a gyártók termékspecifikus képzési 

programjaihoz. 

Ez a képzési és minősítési program a gyártók képzéseivel közösen segítséget nyújthat a képzett szakemberek 

egy olyan érdekszövetségének létrehozásában, ahol a tagok tökéletesen alkalmasak kiváló minőségű 

hőszivattyús rendszerek tervezésére, kivitelezésére és üzemeltetésére minden részt vevő országban. 

A képzést arra tervezték, hogy a kivitelezőket elegendő tudással lássa el ahhoz, hogy teljes felelősséget 

vállaljanak a projektkoordináció területén, kapocsként működve a megbízó és más szakmák vagy specialisták 

között a projekt megvalósulása érdekében. Ez segít elkerülni az olyan problémákat, melyek akkor lépnek fel, 

amikor a megbízó önállóan tartja a kapcsolatot a különböző szakemberekkel. 

A  Geotrainet-program az Európai Bizottság támogatásával valósult meg, célja egy európai szintű oktatási 

anyag létrehozása volt, amely fontos lépés a minősített hőszivattyú-kivitelezés felé. A program elképzelése, 

hogy európai szinten elismert képzéssé váljon, és irányadó normát állítson fel a sekély geotermiában 

tevékenykedő szakemberek számára a részt vevő országokban. Eddig nyolc tanfolyamot rendeztek, négyet 

tervezőknek és négyet vízkútfúróknak, amelyeken 380-an vettek részt 22 országból (pl. Írország, Svédország, 

Románia, Görögország, Belgium, Egyesült Királyság, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, 

Magyarország stb.) A képzést geotermikus hőszivattyús rendszertervezők és vízkútfúrók részére dolgozták ki. A 

képzés időtartama 3 nap (2 elméleti nap, 1 gyakorlati nap). 

A képzés általános témái a sekély geotermikus rendszerek, a korlátozó tényezők (jogi, környezeti, technikai, 

gazdasági, geológiai stb.), a fúrási technológiák, a próbafúrás (célja, helyszíni mérések) és a környezetvédelmi 

kérdések (globális, helyi) áttekintése. 

http://www.ehpa.org/
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A zárt hurkú hőnyerő rendszerek tárgyalása során a résztvevők jártasságot szereznek a próbafúrás 

kivitelezésében, a szondateszt (Thermal Response Test, TRT) elvégzésében, a biztonsági előírásokban, a fúrás, 

földhőszonda telepítésében, tömedékelésében, megismerik az egyéb szerelvényeket, csatlakozókat, a 

hőközvetítő folyadékkal való feltöltés, légtelenítés (áramlási teszt, nyomáspróba) menetét, illetve a működési 

teszteket (folyamatuk és dokumentálásuk). 

Nyitott vízkútpáros rendszerek témakörében a próbakút, a szivattyúzási próba/próbatermelés (adatgyűjtés), a 

termelőkút (típusai, kiépítése, szűrőfajták), a kivitelezés utáni mérések (megbízható kúthozam stb.), a kútakna, 

csatlakozók, szerelvények, a működési teszt (áramlás-, hőmérséklet-, nyomásmérők), a dokumentáció 

(szabványok, engedélyek) és a karbantartás is szerepel az oktatási tematikában (Tóth, 2012). 

 Hőszivattyúgyártás Perkupán 

Az egykor a Közép-Európa számos országát ellátó, jó hírű magyar klímagyártás és -fejlesztés közel húsz éve – a 

rendszerváltás idején – megszűnt. 

Két évtizeddel később a magyar tulajdonú Genex Zrt. a borsodi Perkupán építette fel a térség egyetlen 

klímagyárát, azonban sajnos alig két évvel később be is zárta kapuit. A világszínvonalú üzemből olyan 

geotermikus hőszivattyúk és speciális klímaberendezések kerültek volna ki, amelyek a környezetvédelem 

korában, a fenntartható környezetre és a megújuló hőenergia-termelésre adtak volna alternatívát. 

A Genex projektje (30%-ban) saját tőkéből, valamint MFB-hitelből és állami támogatással valósult meg. Az 

Aggteleki Nemzeti Park környezetében álló világszínvonalú gyárat egy ipari területen valósították meg, ahol 

korábban anhidrid- (gipsz-) bánya és őrlőüzem működött, amelyet egy barnamezős beruházás során alakítottak 

ki, így az évekig sorsára hagyott, környezeti szempontból szennyező üzemet felszámolták, és a helyére a régió 

első környezettudatos klímagyárát építették fel. A GenexAir klímagyárban saját fejlesztésű vezérléssel, a 

legszigorúbb EU-s szabványoknak megfelelő, energiatakarékos és kiemelten környezetbarát klímatechnikai 

berendezéseket, folyadékhűtőket, saját fejlesztésű, az IT-, szerver- és telekommunikációs központokban 

használt ún. close controll klímagépeket, valamint alternatív energiafelhasználási megoldást biztosító – a 

gázfűtés kiváltására is alkalmas – (háztartási és ipari célú) geotermikus hőszivattyúkat gyártottak volna. A 

hőszivattyúgyártáshoz olasz licencet vásárolt a zrt., a gépek 70%-ban külföldről behozott, 30%-ban magyar 

alkatrészekből épültek volna fel. 

 

5.5.4.1. ábra 

A Genex gyára stabil munkahelyek megteremtésével segített volna Magyarország kiemelten magas 

munkanélküliségű régiójának helyzetén (legalább ötven embernek adott volna munkát). Amellett, hogy a helyi 

lakosok munkalehetőséghez juthattak volna, a beruházás minden járulékos hasznából is részesült volna a falu 

közössége (pl. továbbképzések, helyi adók vagy az üzem miatt érkező vendégforgalom többletbevételei). 

 Vaporline magyar hőszivattyúgyártás 

A magyar hőszivattyúgyártásra példa a Vaporline geotermikus hőszivattyúcsalád, amely az egyik legkorszerűbb 

import EVI (Enhanced Vapor Inject) kompresszorral és körfolyamattal biztosítja a magasabb COP-értékek 

elérését 0 °C-os talajhő- és 62 °C-os kimenő fűtővíz-hőmérséklet esetén is. A gyártó saját teszt-, illetve 

szimulációs laborral rendelkezik. A gyártmányban a magyar produktum az apróbb alkatrészek beszállítása, 

összeszerelése, a dizájnburkolat és a vezérlőautomatika fejlesztése. 

Példa Vaporline telepítésére a balatonfüredi biológiai kutatóközpont, a szentlőrinci egészségügyi centrum vagy 

a nagykőrösi fürdő elfolyó vizére telepített hőszivattyús fűtési rendszer (5.5.4.2. ábra). 

 

5.5.4.2. ábra 
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Javasolt szakirodalom a modulhoz 

A geotermikus energiahasznosítás nemzetközi és hazai helyzete, jövőbeni lehetőségei Magyarországon – 

Ajánlások a hasznosítást előmozdító kormányzati lépésekre és háttértanulmány. Mádlné Szőnyi, J., 

Rybach, L., Lenkey, L., Hámor, T., és Zsemle, F.. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 2008. 

Reaching the Kyoto targets by a wide introduction of ground-source heat pumps. Nowak, T.. Proceedings 9th 

IEA Heat Pump Conference, Zurich. 2008. 

EHPA Outlook 2012 – European Heat Pump Statistics. Nowak, T. és Murphy, P.. European Heat Pump 

Association, Brussels, Belgium. 2012. 
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6. fejezet - Jogszabályok, szabványok 

VDI 4640 (2001): German Guidelines for Ground Couple Heat Pumps, Utes and Direct Thermal Use of the 

Underground 

DIN 8075 Polyethylene (PE) pipes – PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – General quality requirements, testing, 

Deutsches Institut Fur Normung E. V., German National Standard / 01-Aug-1999 

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások 

igazgatási szolgáltatási díjairól (1. melléklet) 

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól (2. melléklet) 
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7. fejezet - Jogszabály-gyűjtemény 

 A földhő és hőszivattyúzás témakörét érintő legfontosabb törvények 

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

2011. évi XXIX. törvény az energetikai tárgyú törvények módosításáról 

2008. évi V. törvény a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló Stockholmi 

Egyezmény kihirdetéséről 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról 

2001. évi LXIV. törvényó 

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 

1995. évi XCIII. törvény a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról 

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról 

1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) 

Korm. rendelet 

1990. évi XCIII. törvény az illetékről 

 Geotermiát és energetikát érintő fontosabb rendeletek 

103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási 

területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 

389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt 

villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról 

267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról 

9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és 

megfelelőség tanúsításáról 

 Tervezéssel kapcsolatos fontosabb rendeletek 

a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások 

szabályairól 

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi 

bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 
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289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet az egyes kormányrendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással 

összefüggésben történő módosításáról 

324/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi 

szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról 

6/2010. (VII. 30.) NFM rendelet 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról 

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM e. r. a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról 

54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet 

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára 

vonatkozó szabályokról 

14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről 

378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői 

tevékenységről 

379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló 

tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 

a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárássorán felmerülő egyéb eljárási költségekről 

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési 

feltételeiről 

276/2005. (XII. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó központi és 

területi államigazgatási szervek feladat- és hatásköréről 

33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági 

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 

96/2005. (XI. 4.) GKM rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó egyes 

építésügyi hatósági eljárások szabályairól 

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról 

228/2005. (X. 13.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes környezetvédelmi és vízügyi ágazati feladatokat 

érintő kormányrendeletek módosításáról 

14/2005. (VI. 28.) KvVM rendelet a kármentesítési tényfeltárás szűrővizsgálatával kapcsolatos szabályokról 

57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a 

felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 

27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő 

települések besorolásáról 
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29/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek 

illetékességi, valamint a nemzeti park igazgatóságok és a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok működési 

területéről 

2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról 

20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról 

30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára 

vonatkozó szabályokról 

12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról 

21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek 

készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól 

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel 

kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról 

132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről 

és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről 

93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött 

környezethasználatok meghatározásáról 

72/1996. (V. 22.) a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról 

a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 

106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi 

követelményeiről 

A felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos fontosabb rendeletek 

a vizek többletéből eredő kockázattal érintett területek meghatározásáról, a veszély- és kockázati térképek, 

valamint a kockázatkezelési tervek készítéséről, tartalmáról 

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó általános szabályokról 

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel 

szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről 

4/2008. (II. 14.) KvVM rendelet egyes környezetvédelmi és vízügyi előirányzatok felhasználásának és 

ellenőrzésének szabályairól 

a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre 

vonatkozó műszaki szabályokról 

101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai 

követelményeiről 

97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet az egyes kiemelt jelentőségű vízilétesítmények rendszeres műszaki 

megfigyeléséről 

94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeiről 

18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási 

rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról 

90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről 
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40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet a felszíni vizet szennyező egyes veszélyes anyagok környezetminőségi 

határértékeiről és azok alkalmazásáról 

30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vizek vizsgálatának egyes szabályairól 

31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól 

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

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

269/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és 

hatásköröket megállapító kormányrendeletek módosításáról 

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a 

halak biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok életfeltételeinek ellenőrzéséről 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 

10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi 

védelméhez szükséges határértékekről 

240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és 

vízgyűjtő területük kijelöléséről 

21/1999. (VII. 22.) KHVM-KöM együttes rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő üzemi tervek 

készítésének, karbantartásának és korszerűsítésének szabályairól 

132/1997. (VII. 24.) Korm. rendelet a vízminőségi kárelhárítással összefüggő feladatokról 

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 

vízilétesítmények védelméről 

232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól 
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8. fejezet - Önellenőrző feladatok 

1. Önellenőrző feladatok 

Feladatok 

melleklet/feladatok.pdf
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A. függelék - Fogalomtár 

anizotrópia (anisotropy) – a hidrogeológiai tulajdonságok iránytól való függése 

áramlási rendszer (flow system) – az áramvonalak azon készlete, amelynek bármelyik pontjában két szomszédos 

áramvonal szomszédos marad a rendszer egészén keresztül 

áramvonal (flow line) – az ekvipotenciális felületekre, vonalakra merőleges, a vízrészecske által befutott pálya 

artézi (artesian) – két vízzáró réteg közötti vízvezető rétegben tárolt víz, a föld felszíne fölé emelkedő vízszinttel 

átáramlási vízrezsim (transfer regime) – ezekben a régiókban a felszín alatti vízáramlás laterális 

baleseti szennyezés (havaria) – természeti vagy emberi tevékenység során előállt közvetlen vészhelyzet, 

szennyezés 

beszivárgás (infiltration) – a telített felszín alatti víztartó rendszert tápláló felszín alá jutó víz 

csapadék (precipitation) – a Föld felszínére hulló kondenzált víz 

édesvíz (fresh water) – az 1000 mg/l-nél kisebb összes szilárd maradékú víz 

egységmedence (unit basin) – a földkéreg geometriailag lehatárolt háromdimenziós blokkja, amely az alábbi 

tulajdonságokkal jellemezhető: a kőzetváz hidraulikus vezetőképessége homogén, a felszínét vizsgálva 

tengelyesen szimmetrikus topográfiai mélyedés, vízszintje lineárisan emelkedik a völgyfenéktől a vízválasztóig, 

alulról egy ténylegesen impermeábilis horizontális réteg zárja le, oldalról függőleges síkok határolják a 

vízválasztók és a fővölgy alatt. Ezeken keresztül nincs áramlás, a geometriai okok miatt fennálló szimmetria 

következtében. 

ekvipotenciális vonal (equipotential line) – olyan vonal a kétdimenziós áramlási képen, ahol a hidraulikus 

emelkedési magasság/energia minden pontban megegyezik 

elsődleges porozitás (primary porosity) – a kőzettel egy időben keletkezett hézagok 

evaporáció (evaporation) – a víz vízgőzzé alakulása a Napból nyert hőenergia révén 

evapotranszspiráció (evapotranspiration) – adott területen meghatározott idő alatt adódó teljes párolgás, az 

evaporáció és a transpiráció együttes hatása 

fajlagos hozam (specific yield) – a telített kőzetből a gravitáció hatására leürülő víztérfogat és a teljes 

kőzettérfogat aránya 

fajlagos tározás (specific storage) – azon víz térfogata, amely a fedett víztartó egységnyi térfogatából egységnyi 

folyadékoszlop magasságcsökkenése következtében eltávolítható 

fajlagos visszatartás (specific retention) – a kőzet által a gravitáció ellenében visszatartott víz térfogatának 

aránya a teljes kőzettérfogathoz viszonyítva 

fedetlen víztartó (unconfined aquifer) – a víztartó rétegben előforduló víz felszínére atmoszferikus nyomás hat, a 

kialakuló talajvíztükör nyílt 

fedett víztartó (confined aquifer) – két vízzáró vagy vízfogó réteg közötti víztartó 

felszín alatti lefolyás (subsurface runoff) – a vízszint alatt a telített zónában a kőzeteken keresztül mozgó víz 

felszín alatti víz (groundwater) – az összes földfelszín alatt található víz (addig a mélységig, ameddig szabad víz 

előfordulhat) 

felszín alatti víz hidrológia/geohidrológia (groundwater hydrology/geohydrology) – a felszín alatti régiókra 

vonatkoztatott hidrológia 
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felszín alatti vízrezsim (groundwater regime) – egy adott földtani régióhoz tartozó felszín alatti vizek térbeli 

összefüggő tartománya és az összes vizekhez kapcsolódó jelenség 

felszínsüllyedés (land subsidence) – víztartó térfogatcsökkenésének átadódása a felszínre 

folyadékáramlási intenzitás/fluxus (specific volume discharge/flux) – egységnyi keresztmetszeten átáramló 

hozam 

folyadékoszlop magassága/hidraulikus emelkedési magasság (total head/hydraulic head) – az a magasság, 

ameddig a víz a kútban vagy a piezométer csövében felemelkedik egy megválasztott viszonyítási síkhoz képest 

folyadékpotenciál (fluid potential) – az egységnyi tömegű folyadék összes mechanikai energiájának mennyisége 

folyóvízi lefolyás (stream flow) – folyóvizekben mozgó víz 

függő víztartó (perched aquifer) – korlátozott térbeli kiterjedésű, a telítetlen zónán belüli átmeneti víztelítettség 

(pl. vízlencse) 

geotermikus gradiens (geothermal gradient) – a felszín alatti hőmérsékletnövekedés mérőszámaként használt 

mutató, az egységnyi mélységváltozásra jutó hőmérsékletváltozást fejezi ki 

geotermikus mező (geothermal field) – geográfiai fogalom, olyan területet jelöl, ahol a felszínen geotermikus 

aktivitás észlelhető 

gravitációs vízáramlási rendszer (gravitational flow system) – gravitáció által hajtott áramlási rendszer 

harmatpont (dew-point) – azon hőmérséklet, melynél a levegőben foglalt pára a telítettség fokát eléri 

hatékony feszültség (effective stress) – az ásványszemcsékre eső feszültség 

helyzeti magasság (elevation head) – a mérési pont helyzete egy viszonyítósíkhoz képest 

heterogenitás (heterogeneous) – a tér különböző pontjaira a hidraulikus vezetőképesség értékek 

változékonyságot mutatnak 

heterotermális (heterothermal) – felszínközeli zóna, ahol a hő forrása a Nap vagy a földhő 

hidraulikus diffuzivitás (hydraulic diffusivity) – a pórusnyomás-változás felszín alatti terjedését jellemző mutató 

hidraulikus folytonosság (hydraulic continuity) – a medencében található rétegeken keresztül megvalósuló 

hidraulikai kommunikáció 

hidraulikus gradiens (hydraulic gradient) – két mérési pont közötti folyadékoszlop-magasságok különbsége 

osztva a mérési pontok távolságával 

hidraulikus vezetőképesség (hydraulic conductivity) – szivárgási tényező, egységnyi felületen átáramló víz 

sebessége 

hidrológia (hydrology) – a Föld és a víz kapcsolatával tágabb értelemben foglalkozó, a víztömegek globális 

szférákon belüli és azok közötti szállítódását vizsgáló tudomány 

hidrológiai ciklus (hydrologic cycle) – a víz különböző formában történő körforgalma, mozgása az atmoszféra, a 

litoszféra és a hidroszféra között 

hidrológiai egyenlet (hydrologic equation) – vízmérlegegyenlet, azaz befolyás = kifolyás +/– Δtározás 

hidrosztratigráfia/vízrétegtan (hydrostratigraphy) – a kőzetváz vízvezető-képességen alapuló osztályozása 

hidrogeológia (hydrogeology) – a Föld és a víz felszín alatti kapcsolatával foglalkozó tudományág 

hidrogeológiai környezet (hydrogeological environment) – a domborzat, a geológia és a klíma környezeti 

tényezők, melyek befolyásolják az áramlási rendszereket 
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higroszkópos víz (pellicular water, hygroscopic water) – a pórusokban található víz egy részét a molekuláris 

erők a pórusok falához kötik erősen, ill. gyengén kötött vízburok formájában 

homogén (homogeneous) – a hidrogeológiai tulajdonságok minden irányban azonosak 

hőáramsűrűség (heat-flow density) – a hőenergia áramlását fejezi ki, egységnyi felületen egységnyi idő alatt 

átáramló hőmennyiség mutatója 

hővezetés/konduktív hőáram (thermal conduction, conductive heat flux) – szilárd vagy nyugalomban lévő (nem 

áramló) fluid rendszerekben, hőmérsékletkülönbség hatására létrejövő hőtranszport. Anyagáramlás nélküli 

hőátadás, domináns hőcserefolyamat a földkéregben és a litoszférában. 

interszepció (interseption) – a csapadék visszamaradása a növényzeten és a mesterséges objektumokon 

izotróp (isotropic) – az adott paraméter helytől és iránytól függetlenül állandó 

kapilláris öv (capillary fringe) – közvetlen a talajvízszint feletti zóna, ahol a kapilláris erő tartja helyén a vizet 

kapilláris víz (capillary water) – a kapilláris erők hatására a talajvíztükör szintje felett található víz 

kompakció (compaction) – a víztartó térfogatcsökkenése a kőzetvázra ható növekvő hatékony feszültség 

következtében 

kondenzáció (condensation) – az atmoszférából víz visszaszállítása a hidroszférába és a litoszférába 

konszolidáció (consolidation) – a víztartó térfogatcsökkenése a kőzetvázra ható növekvő hatékony feszültség 

következtében 

konvektív (vagy advektív) hőáram (convective or advective heat flow) – a hő terjedése áramlással valósul meg, 

a hőt mozgó anyag szállítja magával. Ez a folyamat a litoszférában is megjelenik magmaáramlás és felszín alatti 

vízáramlás formájában. 

köztes lefolyás (interflow) – a talajnedvességi vagy a telítetlen zónában mozgó víz 

köztes áramlási rendszer (intermedier flow system) – az áramlási rendszer be- és kiáramlási területe között 

lokális rendszerek helyezkednek el 

kútfej nyomás (gauge pressure) – az atmoszférikus nyomáshoz viszonyított nyomásérték 

lineáris felszín alatti vízsebesség (linear groundwater velocity) – az áramlási intenzitás elosztása azzal a 

területtel, amely a közegen belül az áramlás rendelkezésére áll 

lefolyás (runoff) – a litoszféra és a hidroszféra között (felszín alatt és fölött) folyadék állapotban cirkuláló víz 

adott terület csapadékmennyiségének felszíni vízfolyásokba kerülő hányada 

lokális áramlási rendszer (local flow system) – a be- és kiáramlási területe egymás mellett helyezkedik el 

másodlagos porozitás (secondary porosity) – a kőzetek kialakulása után ért hatások következtében kialakult 

hézagok 

megcsapoló folyó (gaining stream) – olyan folyó, mely megcsapolja a felszín alatti vizet, vízszintje a 

talajvíztükör szintje alatt helyezkedik el 

megcsapolódási terület (discharge) – kiáramlási terület, ahol az áramlás iránya felfelé mutat 

megcsapolódási, kiáramlási vízrezsim (discharge regime) – ezekben a régiókban a felszín alatti vízáramlás 

felfelé mutat 

nem stacionárius, tranziens (non steady state) – az áramlási tér tetszőlegesen kiválasztott pontjában az áramlási 

intenzitás (iránya, nagysága) időben változó 

nyitott hidrológiai rendszer (open hydrological system) – egy vonatkoztatási térfogaton belül a tározott készlet 

időben változik 
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nyomásemelkedés (pressure head) – a vízszint egy viszonyító síktól történő eltérése, emelkedése 

parti szűrésű víz (bank filtered water) – a vízvezető rétegbe mélyült felszíni vízfolyás vizét nem közvetlenül a 

mederből, hanem a vízvezető rétegen át megszűrve termelik ki 

potenciométer, piezométer (piesometer) – a felszín alatti mechanikai energiaeloszlás mérésére szolgáló eszköz 

porozitás (porosity) – a kőzet hézagos állapotát jellemző index 

pórusnyomás (pore pressure) – a kőzet pórusaiban a vízre ható feszültség 

pórustérfogat (pore volume) – adott mennyiségű anyagban levő hézagok térfogata az anyag teljes térfogatához 

viszonyítva 

regionális áramlási rendszer (regional flow system) – beáramlási területe a fő vízválasztón, megcsapolódási 

területe a fővölgyben található 

stacioner (steady state) – az áramlási tér tetszőlegesen kiválasztott pontjában az áramlási intenzitás (iránya, 

nagysága) időben nem változik 

szárazföldi lefolyás (overland flow) – a felszínt elért csapadék azon része, amely a földfelszínen keresztül 

áramlik 

talajvíztükör (water table) – a felszín alatti vizek felső potenciálfelülete, ahol a pórusokban uralkodó 

folyadéknyomás egyenlő az atmoszferikus nyomással 

tározás (storage) – a víztartó vertikális kiterjedésére, azaz vastagságára vonatkoztatott, a víztartó egységnyi 

térfogatából kivehető vízmennyiség 

telítetlen zóna (unsaturated zone) – háromfázisú zóna, a földkéregnek az a felső, felszínhez közvetlenül 

csatlakozó része, ahol a pórusok részben vízzel, részben pedig levegővel vannak kitöltve 

telített zóna (saturated zone) – kétfázisú zóna, a litoszféra azon része, ahol a kőzetek hézagait teljes egészében 

fluidum tölti ki 

teljes feszültség (total stress) – egy telített porózus közeg önkényesen kiválasztott felületére ható feszültség 

transzspiráció (transpiration) – a vízpára növények általi kibocsátása 

üledékes medence (sedimentary basin) – uralkodóan porózus képződményekből felépülő medence 

utánpótlódási terület (recharge) – ezeken a területeken a vízáramlás iránya lefelé mutat 

utánpótlódási, beáramlási vízrezsim (recharge regime) – ezekben a régiókban a felszín alatti vízáramlás lefelé 

mutat 

vízkörforgalom (hyrologic cycle/water cycle) – a víz különböző formában történő körforgalma a Föld fő 

víztározói, az atmoszféra, a litoszféra, a hidroszféra és a bioszféra között, melyet a Nap energiája tart 

mozgásban 

vízlassító, vízfogó (aquitard) – a vízvezetőknél nagyságrendekkel kisebb mértékben víztárolásra és vízvezetésre 

képes képződmények 

vízmérleg (water balance) – egy rendszerben előforduló vízmennyiségek nyilvántartása 

víztároló (water bearing reservoir) – vizet tárolni képes képződmények 

vízvezető (aquifer) – vizet tároló és vizet továbbító képződmények összessége 

vízzáró (aquiclude) – elméleti fogalom, abszolút impermeábilis 

zárt hidrológiai rendszer (closed hydrologic system) – egy vonatkoztatási térfogaton belül nem történik tározott 

készletváltozás 
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abszorpciós hőszivattyú: olyan hőszivattyú, ahol a hőmérséklet-emelést termokémiai reakció végzi 

aktív hűtés: a hőszivattyú a belső körfolyamatának megfordításával a fűtésnél hőforrásként használt közegnek 

adja át a helyiségekből elvont hőt. Ebben az esetben felcserélődik az elpárologtató és a kondenzátor-hőcserélő, 

és a helyiség hőjét a talaj vagy a talajvíz vezeti el. Az aktív hűtés ténylegesen egy hűtőgép működésével egyezik 

meg. 

centrális ferdefúrás: a kert közepén ásott gödörből sugarasan indított fúrások; helyigénye jelentősen kisebb, mint 

a vízszintes talajkollektoros rendszeré, kialakítása kisebb földmunkát igényel 

COP: a hőszivattyú hatékonyságát az ún. teljesítménytényezővel (COP = Coefficient of Performance) 

jellemezhetjük, ez a hőszivattyú leadott fűtőteljesítményének és effektív teljesítményfelvételének az aránya 

EER: Energy Efficiency Ratio, hűtési jóságfok. Ipari szabvány, amely azt mutatja meg, hogy a hűtőberendezés 

az energia leadását (kW) adott elektromosenergia-felvételnél milyen hatékonyan végzi. Az EER a 

hűtőteljesítmény és az elektromos felvétel hányadosa. 

elektromos hőszivattyú: villanymotoros kompresszorral működő hőszivattyú 

energia: testek munkavégző képességének mértéke; jele és mértékegységei azonosak a munkáéval, SI-egysége a 

Joule 

energetikai tanúsítvány: olyan, számításokon alapuló műszaki dokumentum, mely tájékoztatást nyújt arról, hogy 

a vizsgált épület energiafogyasztás tekintetében a hatályos jogszabályokban előírt követelmények 

figyelembevételével egy meghatározott skálán milyen minősítést kaphat. Az energetikai tanúsítás során kapott 

betűjel az épület energetikai minőségét jelzi egy olyan százalékos skálán, mely a vizsgált épület tényleges éves 

primerenergia-fogyasztását hasonlítja össze az azonos rendeltetésű épületekre törvényileg előírt határértékkel. 

energiakosár: műanyag csövekből kialakított, kosár alakú hőnyerő eszköz, ahol a csőhurkok felfelé egyre 

nagyobb sugarúak 

épület energetikai osztálya: Magyarországon az épületeket és lakásokat jelenleg 10 osztályba sorolják be attól 

függően, hogy milyen az energetikai minőségük. A besorolást az alapján végzik, hogy az épület 

energiafogyasztása hány százaléka az előírt követelménynek. 

épület hőigénye: az a hőmennyiség, amelyikkel a leghidegebb időben pótolni lehet az épület hőveszteségét 

expanziós szelep: a hőszivattyú belső folyamatában található szabályozott tűszelep, amelyen áthaladva a gáz 

hirtelen kiterjed. Az expanziós szelep választja el a készülék magas nyomású oldalát az alacsony nyomásútól. 

fenntartható fejlődés: a társadalmi haladás – méltányos életkörülmények, szociális jólét – elérése, megtartása 

érdekében a gazdasági fejlődés biztosítása és a környezeti feltételek megőrzése. Olyan fejlődés, amely kielégíti 

a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék 

szükségleteiket. 

felületfűtés: alacsony előremenő hőmérsékletű padló-, fal- vagy mennyezetfűtés 

fosszilis tüzelőanyagok: a bányászott szén, kén és szénhidrogének (kőolaj, földgáz), amelyek lebomlott 

növények és állatok maradványai. Ezek az anyagok nem megújuló erőforrások, azaz hasznosításuk közben a 

forrás gyorsabban csökken, mint ahogyan újratermelődik, illetve elégetésük során számos környezetet 

szennyező anyag, hulladék keletkezik. 

földhő: a földfelszínközeli 100-200 méteres földkéreg 30 ºC hőmérséklet alatti geotermikus energiája 

fűtési előremenő víz: a hőszivattyúból a hőleadó rendszer felé áramló folyadék 

gázmotoros hőszivattyú: gázzal működő robbanómotorral meghajtott kompresszort tartalmazó hőszivattyú 

geotermikus energia: földi hő; a Föld belsejében tárolt energia, amely döntően a földkéregben koncentrálódó, 

hosszú felezési idejű radioaktív izotópok (urán, tórium és kálium) bomlási hőjéből táplálkozik 
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geotermikus energiahordozó: az 1993. évi XLVIII. törvény (a bányászatról) alkalmazásában azok a különböző 

halmazállapotú anyagok, melyek a földkéreg belső energiájának hőenergetikai célú hasznosítását kitermeléssel 

vagy más technológia alkalmazásával lehetővé teszik 

geotermikus gradiens: a felszín alatti hőmérséklet-növekedést jellemzi °C/km-ben; felszín alatti, vertikális 

irányú hőterjedés esetén a hőmérséklet-gradienst jelenti 

használati melegvíz-tartály: a használati meleg vizet tartalmazó tároló 

hőátadó képesség: a talaj olyan fizikai tulajdonsága, ami azt fejezi ki, hogy milyen mértékben lehet tőle 

hőenergiát elvonni. A tömör szerkezetű kőzeteknek, ill. a nedvesebb talajnak jobb a hőátadó képessége. 

hőcserélő: két közeg (folyadék vagy gáz) hőcseréjét biztosító eszköz 

hőfoklépcső: fűtés esetén az előremenő (melegebb) fűtővíz és a visszatérő (hidegebb) víz hőmérséklete közötti 

különbség (hűtés esetén természetesen az irányok megfordulnak) 

hőközpont: a hőszivattyú, a tartályok és egyéb gépészeti elemek elhelyezésére szolgáló helyiség 

hőleadó oldal: a felületfűtést, radiátorokat stb. tartalmazó épületgépészeti rendszer 

hőnyerő oldal: a környezet hőenergiájának elvonására szolgáló gépészeti rendszerek, pl. vízkútpárok, 

talajkollektor, talajszonda, a levegő hőjét hasznosító berendezés 

hőszivattyú: a környezeti hő hasznosítására szolgáló berendezés, amely a hűtőgép elvén alapul; télen fűtésre, 

nyáron hűtésre, légkondicionálásra használható, illetve használati meleg víz előállítására is alkalmas 

hővezetés: a hőterjedés egyik formája az anyagáramlás nélküli hőátadás, melynek során a hőátadás a belső 

energia részecskéről részecskére való átadásával történik 

hővezetési tényező: az anyagi minőség függvénye, jele: λ (lambda). Azt mutatja, hogy 1 m2-nyi felületen, két 

egymással párhuzamos, egymástól 1 m távolságban levő anyagon másodpercenként mekkora hő vezetődik át 1 

K hőmérséklet-különbség hatására (W/mK). Az anyag hővezető képességét jellemzi adott hőmérsékleten. 

kompakt talajkollektorok: műanyag csövekből helytakarékosan felépített horizontális hőnyerő eszköz, melynek 

két változata vált elterjedté: a „trench” kollektor és a spirálkollektor 

kompresszor: gáz összenyomására szolgáló berendezés, erőgéppel meghajtva növeli egy gáz nyomását és 

csökkenti térfogatát, és a gáz a végnyomástól függően felmelegszik 

KPE: kemény polietilén; KPE-ből készült műanyag csöveket használnak a talajkollektorok, ill. talajszondák 

kialakításához, várható élettartamuk legalább 100 év 

megújuló energia: olyan közeg, természeti jelenség, melyből energia nyerhető ki, és amely ismétlődően 

rendelkezésre áll, vagy jelentősebb emberi beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül újratermelődik (pl. 

szél-, víz-, nap-, biomassza- és geotermikus energia) 

munkaközeg: a hőszivattyús körfolyamatban közreműködő alacsony forráspontú közeg, mely az 

elpárologtatóban hőt vesz fel kis hőmérséklet és alacsony nyomás mellett, így gázzá alakul. Ez a gáz a 

szívóvezetékbe kerül, onnan pedig az elektromos energiával üzemelő kompresszor segítségével egy 

nyomóvezetékbe, ahol a munkaközeg nyomása és ezáltal hőmérséklete is megnő. A kondenzátorban ismét 

cseppfolyósodik, és így leadja a hasznos hőt. 

nyelető- vagy visszasajtoló kút: vízkút, ahová a hőszivattyúból kijövő víz visszakerül gravitációs úton vagy 

visszapréseléssel 

passzív hűtés: a felszín alatti víz vagy a talajban lehűtött fagyálló folyadék segítségével megvalósított hűtés, 

amikor a hőszivattyú működtetése nélkül, a primer hőforrást közvetlenül vagy előhőcserélőn keresztül 

összekapcsoljuk a szekunder felületfűtési rendszerrel 

primer energia: a természetben megtalálható energiahordozók (pl. földgáz, kőolaj, kőszén, biomassza, 

napsugárzás, földhő-, szélenergia, vízenergia stb.) 
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primer (elsődleges) energiaforrás: azon rendelkezésre álló és az energia átalakítására felhasználható 

energiaforrások gyűjtőneve, amelyek kémiailag, fizikailag vagy nukleárisan kötött formában, megújuló vagy 

nem megújuló módon tartalmaznak energiát (pl. kőszén, kőolaj stb.) 

puffertartály: a fűtővíz (vagy hűtővíz) tárolására szolgáló tartály 

SEER: Seasonal Energy Efficiency Ratio; a szezonális hatékonysági arányérték hűtésben értékeli a hőszivattyú 

valós energiafogyasztását 

SPF: a COP-érték az év folyamán változhat a hőforrás hőmérsékletének változásával, ezért pontosabb képet ad a 

hőszivattyú teljesítményéről az egy évre vonatkozó energiaszám (SPF = 

Seasonal Performance Factor: éves munkaszám) 

talajkollektoros rendszer: a földfelszín alatt 1,2-2 méter mélységben, vízszintesen elhelyezett műanyag 

csövekből álló hőnyerő rendszer 

talajszondás rendszer: a földben függőlegesen létesített, 80-150 méter mély furatokban elhelyezett műanyag 

csövekből álló hőnyerő rendszer 

teljesítmény: időegység alatt végzett munka vagy átadott energia átlagos értéke, mértékegysége a watt (jelölése: 

W) 

termelőkút: vízkút, ahonnan a hőszivattyú számára szükséges vizet kiszivattyúzzák 

termálvíz: az 1995. évi LVII. törvény (a vízgazdálkodásról) alkalmazásában minden olyan (vízadó rétegből 

származó) felszín alatti eredetű víz, melynek kifolyó (felszínen mért) hőmérséklete 30 °C vagy annál magasabb 

üvegházhatású gázok: olyan gázok, melyek a Föld légkörében elnyelik a hőenergiát, és így előidézik az 

üvegházhatást. A legfontosabb üvegházhatású gázok a vízgőz, a szén-dioxid, a metán, a dinitrogén-oxid és az 

ózon. 
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