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Transenergy: A Ny-Pannon medence (konvekciós áramlású ) 
hidrogeotermikus rendszerei

Cél: A térségre vonatkozó fenntartható geotermikus energia és  hévíz-
gazdálkodás egységes rendszerszemlélet ű (földtudom ányi) 
értékeléseken nyugvó megalapozása; SLO, AT, HU és SK k özös 
javaslata harmonizált gazdálkodási stratégiákra. 

Miért? A Pannon medence 
geotermikus rezervoárjai, 
term álvízadói a földtani 
szerkezetekhez igazodva 
határokon túl is folytatódnak 

hol mennyi és milyen a kivehet ő termálvízkészlet, mik a hasznosítási 
lehetőségek, korlátok, hasznosítások prioritási sorrendje…



Lutzmannsburgi fürd őkomplexum

Miért? Kevéssé vizsgált, hogy az 
újabb hasznosítások hogyan hatnak 
a már meglev ő rendszerekre 
(befektet ők védelme), különösen 
határokon átnyúló vonatkozásban

A vízszint csökkenése a zsirai
megfigyel ő kútban



!

a vízkivétel zöme visszasajtolás 
nélkül, fürdési célú

Miért? Balneológiai és energetikai hasznosítások hatásai a termálvíz 
készletekre
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Miért? Mélységi tárolók különböz ő típusú hasznosításai 
(geotermia és/vagy szénhidrogének, CO 2 /gáztárolás) 

Bad Vöslau



Kik? Szlovénia, Ausztria, Magyarország és Szlovákia állami 
földtani intézm ényei (nemzeti geológiai szolgálatok) 

Nemzeti geológiai szolgálatok közszolgálati feladat a: az ország 
területére vonatkozó földtani ismeretek folyamatos gy űjtése, az 
adatok karbantartása, értelmezése, a korm ány stratégiai céljait 
kielégít ő földtani inform áció szolgáltatása az ország egész 
területére vonatkozóan, független szakért ői értékelések



Előzmények

1,151 km 2

3,823 km 2

2009-2011

Mura-Zala medence közös porózus 
termálvíztest kijelölése és 
hévízgazdálkodási javaslatok

ENWAT
2006-2008

közös vízgazdálkodási terv megalapozása 
3 SK-HU határral osztott hideg víztestre

TRANSTHERMAL
INTERREG IIIA Austria-Slovenia 2000 – 2006

Karintia, Stájerország és É-Szlovénia 
geotermikus potenciálja

DANREG
1989-1999

tematikus földtani térképsorozatok, 
harmonizálás kezdetei (SK-AT-HU)

Közép Európai Kezdeményezés



Kérdések ÖNKORMÁNYZATOKTÓL
�van a településünk alatt termálvíz ? 
(szomszéd faluban van…régi kút….) 
�milyen célra tudnánk hasznosítani?
�hogyan kezdjünk neki ? (engedélyek, 
tanulmányok, költségek…)

Információ igény HATÓSÁGOKTÓL
�jogszabályok, engedélyeztetési 
eljárások szakmai háttere 
(koncesszió, visszasajtolás, 
védőidom, egymásrahatások…)

Információ igény BEFEKTETŐKTŐL
�potenciális: regionális áttekintés: hol 
miben gondolkozzunk? 
�konkrét: hely-specifikus szakmai 
értékelések, elemzések, mérések

Kiknek? Döntéshozók (hatóságok), hasznosítók, befektet ők, 
de a nagyközönség tájékoztatása is (oktatás, ismeret terjesztés)

oktatás, ismeretterjesztés 
(iskolák, nagyközönség, rendezvények)



A munka menete: általános kép - szupra-régió, 
részletes vizsgálatok: határon átnyúló mintaterülete k

ICPDR aggregált víztestek



A legfontosabb 
vízadók/rezervoárok térbeli 

lehatárolása: FÖLDTANI MODELL

Fő term álvíz-áramlási 
rendszerek : 

VÍZFÖLDTANI MODELL

földtani, vízföldtani, geotermikus 
adatok összegy űjtése, 
harmonizálása és közös 
adatbázisba szervezése

hasznosítási adatokHőmérsékleti tér, tárolt / 
kitermelhet ő hőmennyiség: 

GEOTERIKUS  MODEL

Szcenárió modellek

AJÁNLÁSOK: „Fehér K önyv”

jogszabályok, víz-
geotermikus energia-
gazdálkodási 
stratégiák, 
koncepciók 



Adatgy űjtés, adatharmonizálás, közös többnyelv ű

adatbázis (MS-Access)

11 438



1686 objektum (fúrás)

Szakértői adatbázis



Földtani adatok

közösen kialakított 
egységes 
jelkulcson alapú 
beosztás



Hidrogeológiai adatok



Geotermikus adatok



Nyilvános adatbázis

AT – 115 fúrás
SLO – 128 fúrás 
HU – 742 fúrás 
SK – 56 fúrás

web-map szolgáltatás 
formájában elérhet ő
http://transenergy-
eu.geologie.ac.at

1041 fúrás



�Fedett földtani térkép

�Kvarter

�Felső-pannon

�Alsó-pannon

�Szarmata

�Badeni

�Neogén 

�Kainozoikum

�Kréta

�Pre-kainozoos medencealjzat felszíne

Földtani modell: a hidrosztratigráfia egységek talpfel ületei és földtani 
felépítése

pre-kainozoikum pre-neogén

pre-badeni

pre-szarmata

pre-alsó-pannon

pre-fels ő-pannon



hőáram-sűrűség, 
hőmérséklet 
eloszlások, 
helyben tárolt 
hő (H0)
korrigált (H1)

potenciálszintek, 
vízháztartási mérleg, 
depressziók, stb.

A modellek egym ásra épülése 

1. Földtani modell

2. Hidrogeológiai 
modell

3. Geotermikus 
modell



Hol tartunk ?

Ami eddig elkészült:

�jelenlegi hasznosítások felmérése, értékelése
�jogszabályi áttekintés
�management módszertan (határokkal osztott 
víztestek és geotermikus er őforrások)
�fúrási adatbázis (szakért ői és nyilvános)
�szupra régió földtani, vízföldtani és 
geotermikus modelljei

És ami még hátravan….

�mintaterületek vízföldtani és geotermikus modellezé se
�az interaktív web-portál fejlesztése
�megvalósíthatósági tanulmány 2 potenciális rezervoá rra
�zárójelentés „Fehér könyv”: eredmények összefoglalá sa, ajánlások…





http://transenergy-eu.geologie.ac.at



Kösz önöm a figyelmet!


