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Mórahalom, Aranyszöm Rendezvényház Röszkei út 1.



A HÉVIZEK ELŐFORDULÁSÁNAK FÖLDTANI ALAPJAI



GEOTERMIKUS ADOTTSÁGOK 
MAGYARORSZÁGON

• Kedvező földtani, 
hévízföldtani adottságok 

(Kivékonyodott földkéreg, 
felszínközelben a forró 
magma, átlagosan 90 
mW/m2 hőfluxus, vastag 
porózus hévízrezervoár, 
hőakkumuláció, kedvező 
vízminőség stb.)



Földtani adottságok:
alsópannon fekü

A Pannon-
tenger 
üledékeinek 
elterjedése, 
vastagsága  
hazánk 
területén



Földtani adottságok:
felsőpannon fekü

A felsőpannóniai
legjobb 
hévíztároló 
porózus 
képződmények 
elhelyezkedése 
és vastagsága 
hazánk területén.



Földtani adottságok:
pleisztocén fekü

Ivóvíztároló 
porózus rétegek 
elterjedése, és 
vastagsága 
hazánk területén



Geotermikus adottságok:



Dél-alföldi Régió vonatkozásában:



Hévizek kifolyási hőmérsékletének területi 
változása (maximális  vízhőfok)



A hévizek minősége



A Dél-alföldi Régió hévíz-készlete
(millió m3/év)

Hévíz-készlet 23,0
Kitermelt készlet 20,0
Szabad készlet 3,0

(Becsült adatok, módosulhatnak!)



Hévíz-készlet  igénybevétele a Dél-
alföldi Régióban



Hévíz-készlet  igénybevétele a Dél-alföldi 
Régióban





ATIKÖVIZIG működési terület 21,0 millió m3-ről 
18,4 millió m3-re csökkenő termálvíz kitermelés 
hasznosítási ágazatok közötti %-os megoszlása
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Szentes kistérség 6,5 millió m3-ről 5,7 millió m3-re 
csökkenő termálvíz kitermelés hasznosítási 

ágazatok közötti %-os megoszlása
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A hévízhasznosítás jellemzői, 
lehetőségek a további hasznosításra:

• Nagyszámú kút hozza a felszínre a hévizet (országosan 
kb. 1200 db, DAR-ban 332 db).

• Jelentékeny számú és nagyságú hévízhasznosító 
rendszer működik a délalföldi területen, főként Csongrád 
megyében, különösen Szentes körzetében.

• A hasznosító rendszerekből kikerülő használt hévizek 
(DAR 2004-ben kb. 21 millió m3) hőfoka legtöbb helyen 
lehetővé teszi a direkt-, de vízminőségi problémák 
esetében az indirekt (hőcserélős) módon is az egyéb (pl. 
halászati) hasznosítást.

• Korlátlan hőszivattyús hasznosítási lehetőségek!
• Jó adottságok a  HDW (Hot Dry Well) távlati 

hasznosításra.



Hévizek hasznosítási korlátai :
Hévízkészlet által befolyásolt korlátok:
• Nagyok a hévízkészletek, de a direkt használatokat illetően nem 

korlátlan nagyságúak.
• Az energetikailag kedvezőbb, nagyobb hőfokú készletek a leginkább 

igénybevettek, különösen Szentes környezetében.
• A mélyebb hévízkutakból származó vizek minőségi összetételüknél 

fogva (nagyobb só, fenol, ammónium stb. tartalom) több esetben 
nem teszik lehetővé a víz direkt használatát.

Gazdaságossági korlátok:
• A felszíni befogadóba kerülő vizek minőségüktől, 

szennyezettségüktől függően szennyvíz-bírságolás alá tartozhatnak. 
A 220/2004. Korm. rendelet határértéke alatti vízminőség 
elérésének türelmi időpontja 2012. december 31. (312/2005. Korm. 
rendelet).

• A csak hőjét vesztett hévíz a 2003. évi CXX. Tv. 19§. szerint 
visszatáplálandó a hévízadó rétegbe.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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