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HÉVÍZHASZNOSÍTÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE



FELHASZNÁLÓ ADATBÁZIS – USERS 
DATABASE

• A TRANSENERGY projekt egyik célja a területén folyó te rmál 
energia felhasználás és kezelés felm érése volt egységes 
szempontok szerint;
– jelenlegi gazdálkodási gyakorlat és problémák érték elése;
– a fenntartható geotermális energia gazdálkodás el ősegítése;

• A begy űjtött inform ációkból harmonizált adatbázist 
készítettünk, amely a négy ország területére vonatkoz ó
adatokat tartalmaz,
– adatértelmezés 
– tematikus térképek készültek;

• Az egységesség elérésére el őre elkészített sablonok készültek; 



• A felm érés során a 20 °C-nál melegebb kifolyó vizet adó
kutakat (termel ő, inaktív és monitoring) vettük figyelembe;
– Termálvíz: Magyarországon a 30°C-os vagy annál melegebb, 

más országokban m ár 20°C-nál melegebb víz;

• Felkutattuk ezek felhasználóit, és el őre elkészített 
adatlapok alapján gy űjtöttük be az inform ációt, hogy a négy 
ország adatait harmonizáljuk;

• A felm érés során szempont volt a termelés következtében 
fellép ő környezeti hatások felm érése is, mint a 
– használtvíz kezelés , 
– kút m űködése során bekövetkez ő változások , 
– esetleges egym ásra hatások → helyi hidrogeológiai feltételek ;

• További szempont volt a termelés és hatásainak ellenőrzési 
rendszer ének felm érése.

SZEMPONTOK



• Az adatokat 3 „értelmezési szinten” gy űjtöttük össze:

A FELHASZNÁLÓI ADATBÁZIS FELÉPÍTÉSE

Termálvíz 
felhasználók 

„organization” adatai

A felhasználók által 
termelt formációk 
„formation” adatai

A felhasználó által 
termelt kutak 

„borehole” alapadatai



FELHASZNÁLÓ SZERVEZETEK ADATAI

Termálvíz felhasználó 
szint



FELHASZNÁLÓ SZERVEZETEK ADATAI

Termálvíz felhasználó szint
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Az adatbázis nyilvános adatai a Transenergy honlapon  kereshet ők az alábbi 
kezelői felület segítségével. http://akvamarin.geo-zs.si/users/



Az adatbázis nyilvános adatai a Transenergy honlapon  kereshet ők az alábbi 
kezelői felület segítségével. http://akvamarin.geo-zs.si/users/



A FELHASZNÁLÓI ADATBÁZIS EREDMÉNYEI, 
VÍZHASZNÁLAT
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A FELHASZNÁLÓI ADATBÁZIS EREDMÉNYEI, 
MONITORING
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TERMÁLVÍZ TERMELÉS



ÖSSZEGZÉS

• 214 felhasználó az 4 ország területér ől, 
• az aktív felhasználók vízkiemelésének célja legnagy obb mértékben

fürd ő, ivóvíz, f űtési célú … ; energetikai és visszatáplálás minimáli s.

• Víztermelés  > 30 millió m 3/év (Ausztriai adatok nem elérhet ők) 
• → mezozoos (MZ) karbonátos vízadók & fels ő miocén porouzus 

vízadók ;
• → ahol monitoring történt, ott hidraulikai változáso kat figyeltek meg

• monitoring gyakorlat változó 

• használtvíz kezelése változó
• → hő és kémiai terhelés felszíni vizeken
• → csak 3 visszatápláló kút m űködik, és az is csak id őszakosan

• Szükséges a közös vízgazdálkodás regionális, nemzet i és 
határonátnyúló szinten.



A FELHASZNÁLÓI ADATBÁZIS 
MEGJELENÍTÉSE A TRANSENERGY 

WEBPORTÁLON

• Az eredmények tematikus, interaktív 
térképeken  elérhet őek a TRANSENERGY 

honlapon keresztül
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