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Jelen előadás Kaposvár Megyei Jogú Város megbízásából a Gáma-Geo Kft által, a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat közreműködésével, készített „Kaposvár 
Geotermikus hasznosítási lehetőségek” című jelentésén alapul. 



• Nettó teljesítmény -hő: 51,7 MWt

-áram: 1,35 MWe

• Kapcsolt term. vásárolt: 5 MWt

• Fogyasztói csúcshőigény: 46 MWt

• Fűtött lakásszám: 6900 db
(a város lakosságának 30%-a)

• Fűtött egyéb: 304 db   

• Tüzelőanyag: földgáz

• Hőközpontok száma: 384 db

• Termelt hőmennyiség: 201 TJ

• Termelt villamos energia: 5705 MWh

• Vásárolt hőmennyiség: 108 TJ

• A távvezeték nyv.hossza: 28,8 km

• Távfűtés árbevétele: 2,4 Mrd Ft

A kaposvári távfűtés számokban (Uitz Zsuzsanna)



Projekt előkészítés
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A geotermikus energia fenntartható gazdaságos hasznosításához
3 dolog kell:

̶ megfelelő földtani, hidrogeológai adottságok,
̶ megfelelő méretű és szerkezetű hőpiac,
̶ stabil, kiszámítható gazdasági, jogi környezet

3 lába van a fenntarthatóságnak (Ifj. Chikán Attila):
̶ környezeti
̶ társadalmi
̶ pénzügyi



Termálkutak Magyarországon
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Karbonátos képződmények helyzete 
hévízkutakkal

1: karbonátos képződmények a felszín alatt; 2: tápterület

(Horváth et al. 2014)
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Felső pannóniai korú képződmények 
vastagság térképe (m)
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Hidrodinamikai rendszer

(Tóth, Almási 2001)



Medencealjzat földtani térképe



A geotermikus gradiens területi változása



A maximális hozam (l/p) területi változása



Aljzati repedezett kristályos tárolók 
potenciális területe



Aljzati karsztos karbonátos tárolók 
potenciális területe



Földtani szelvényvázlat a feltételezhető 
geotermikus előfordulás-típusokkal

Igali karsztos aljzat

Mecseki karsztos aljzat

Repedezett aljzat

Aljzati  mállott zóna

Miocén porózus összlet

Miocén karsztos

Felsőpannóniai homokkő



Kaposvár 70×70 km-es környezetének 
felmértsége I. (szeizmika)



Kaposvár 70×70 km-es környezetének 
felmértsége II.



Földtani szelvényvázlat a feltételezhető 
geotermikus előfordulás-típusokkal



Földtani kockázat
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• földtani közeg kiértékelése pontatlan
• kút és kútmunkálat tervezése pontatlan
• kútkialakítás művelete pontatlan
• földtani közeg nem az aminek láttatta magát – bizonytalan adatok

Földtani kockázat kezelése:
• nem fogok bele
• költök a tervezésre, kivitelezésre, felügyeletre (részletesebb kutatás)
• bevonok mást, biztosítást kötök (kockázati alap!)
• felvállalom, nem költök rá



Táska környezetében kimutatott szerkezeti 
vonalak 3D szeizmika segítségével



Táskai kiemelkedés 3D szeizmikus tömbből 
kivágott törtvonalú időszelvényen



Ferdekutas kutatási projekt



Szeizmikus szelvény

(Geomega Kft.)



A 4. számú vízadóréteg értelmezett 
szeizmikus szelvénye

A 4. számú horizont tengerszint alatti 
mélység térképe

(Geomega Kft.)



Kaposvár kutatási lehetőségek

No. Művelet Elérendő cél
Költség 

nagyságrend
Kockázat

1 3D adatok beszerzése, Oldaleltolódási zóna térképezése Aljzati 
repedezett kristályos tárolók lehatárolása,
Felső pannóniai tárolók feltérképezése 
Miocén tárolók, és Igali típusú tárolók 
térképezése

?  MFt Időben eltolódhat (új 
koncessziós mérés)

2 3D adatok értékelése 5 MFt Nincs kedvező hely, kis 
területi fedettség

3 Grav. Mag adatok 
beszerzése és értékelése

Aljzati repedezett kristályos tárolók 
előrejelzése a D-blokkon, oldaleltolódási 
zóna pontosítása

3 MFt Kis kockázat, modell 
bizonytalanság

4 3D szeizmikus mérés Aljzati repedezett kristályos lehatárolása a 
D-blokkon

300 MFt Beépítettségből adódó 
minőségromlás. Nincs 
megfelelő szerkezet

6. 2D szeizmikus mérés Aljzati repedezett kristályos előrejelzése a 
D-blokkon

40 MFt Beépítettségből adódó 
minőségromlás



Javaslat

• Tovább kutatásra Kaposvár ÉNy-i részét tesszük első helyre
• 3D szeizmikus adatok beszerzése (MOL Nyrt.)
• Kombinálni meglévő 2D szeizmikus, magnetotellurikus, gravitációs adatokkal
• Költség tartomány 20-100 millió Ft 
• Várható teljesítmény: 2MWth (felső pannóniai) vagy 1MWe+9MWth (aljzat)

Köszönöm a figyelmet !


