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Energiaéhség a mindennapokban 

Az egyre erősödő energiaigény 

• a kommunális szükségletek növekedése 

• az ipari szükségletek növekedése 

• a jóléti társadalmak szűnni nem akaró igénye kényelmi 
szintjük növelésére 

Az energiaköltségek alakulása 

• A (hagyományos) fosszilis energiahordozók ára egyre 
magasabb 

• A függőség egyre nagyobb és érezhetőbb 

• A megújuló vagy hulladék energiahordozók ára egyre 
versenyképesebb 



Energiaforrások 

Hagyományos források 

 

Atomenergia 

Fosszilis energia 

 

Alternatív források 

Megújuló energia 

Bioenergia 

Hulladékenergia 

 

 



TERMÁLVÍZ - mint alternatív energiaforrás 

Termálvizek 
 

• A magyar termálvagyon méretei jelentősek 
 

• Termálfürdő mint jóléti szolgáltatás 
 

• Földrajzi eloszlás: Észak- és Dél-Alföld, Vas és Zala megye 
 

• A vízben oldott kísérőgázok összetétele energetikai szempontból kedvező 
 

• A termálgáz hasznosításával a földgáz hasznosításának paraméterei érhetőek el 



TERMÁLVÍZ - mint alternatív energiaforrás 
 

A hazai fürdőfejlesztések mellékjelenségei 

• Kötelezővé váló vízforgatás 

• Egész éves üzemek megjelenésével, jelentős téli hőigények 

• Wellness szolgáltatások, élmény elemek növekvő energia igénye  

• Szigorodó higiéniás követelmények 

• Nagyméretű költségnövekedések 

• Bevezetendő környezetterhelési díj 



Termálvizek metántartalma - a TERMÁLGÁZ 

Termálvizek szeparált metántartalma 

 

• Termálvizek gázleválasztása kötelező, hasznosítása nem megoldott 

• Mit is jelent a termálgáz? 

• Pannon tenger – geológiai tároló- rétegnyomás – egyfázis - buborékpont –stb. 

• A leválasztott kísérőgázgázok több mint fele metángáz tartalommal is  rendelkezik 

• A leválasztott és előkészített termálgáz fűtőértéke meghaladhatja a 34 MJ/m3-es értéket.  

 

 Ezt a geológiai sajátosságot nem szabad veszni hagyni ! 

 



Termálkutak környezetterhelése 

Környezeti hatások, szennyező anyag kibocsátás 

• Hasznosítás nélkül, egy átlagos (50m3/óra vízhozam, 8200 óra/év) termálkút évente 

400.000 m3  metán kísérőgázt enged a levegőbe, ami több mint 6000 tonna CO2-dal  

egyenlő mértékben járul hozzá a globális felmelegedéshez. 

• Az utóbbi 150 évben a levegőben lévő üvegházhatást előidéző gázok közül a metán 

koncentrációja 150%-kal emelkedett.  

• A beruházásunkat követően  - az alkalmazott gázmotoros technológia -  a fenti 

átlagos termálkút hasznosításával kevesebb mint 1000 tonna CO2 kibocsátással jár! 

 

Tehát termálgáz hasznosító erőművek üzembehelyezésével több 

mint 85%-kal csökkenthető a környezetterhelő gázok kibocsátása! 

 

 



A HIDROGÁZ technológia  
Szükségből erény – Termálgáz hasznosítási technológia kifejlesztése 2005-

től az oltalmi védettségig 

 

 

 

 

 

 

 

• A gáz leválasztásának szükségessége     Fürdőüzem, élet- és egészségvédelem 

• A gáz megfogása, zárt leválasztása  A termálvíz érintetlenül hagyásával 

• A gáz-előkészítési technológia kialakítása           Erőművi hasznosítás megalapozása 

• Közterületi, biztonságos földgázszállítás        Alkalmazhatóság kiszélesítése 

 



A HIDROGÁZ modell 

1. Működő fürdő, működő termálkutak, tulajdonosi érdeklődés és szándék 

2. Előzetes műszaki-, vízkivétel- és víz-gáz összetételi vizsgálat, projektelemzés 

3. Műszaki-gazdasági modell és projekt megalkotás, finanszírozhatósági elemzés  

4. Indikatív ajánlattétel a kísérőgáz hasznosításra a kúttulajdonos felé 

5. Alternatív, kedvezményes hőszolgáltatás kiépítésének vizsgálata 

6. Hosszú távú kísérőgáz-hasznosítási és hőszolgáltatási szerződés előkészítése 

7. Kötelező érvényű, 15 évre szóló gázhasznosítási és hőszolgáltatási ajánlattétel a 

kúttulajdonos és a hőszolgáltatásban érintett intézmények felé. 

8. Kísérőgáz hasznosítási- és hőszolgáltatási szerződés megkötése, a projekt kezdete 

 



Mért éppen a HIDROGÁZ ? 

1. Mert képes hulladékgáz-hasznosítási projektjeit saját beruházásban, 
önkormányzati (partneri) önrész nélkül létrehozni 
 

2. Mert nem pusztán terveket, ötletek, koncepciókat kínál; hanem működő 
projekteket; tervezhető, biztos, hosszú távú bevételeket, korrekt partneri- és üzleti 
kapcsolatot 
 

3. Mert kísérőgáz hasznosítási ajánlatai mögött kidolgozott, működő projektek és 
ahhoz kapcsolódó kötelező érvényű finanszírozási ajánlatok állnak 
 

4. Mert HIDROGÁZ anyavállalata az ALTEO Zrt. révén képes zöldenergia hasznosítását 
és energiaellátását kompletten biztosítani, hiszen rendelkezik a szükséges 
kompetenciákkal, tőkével. Legyen az biogáz-, depóniagáz., termálgáz hasznosítás, 
villamos energia- vagy hőszolgáltatás. 

 

 



A HIDROGÁZ projekt elindulásával  

 

 

 

• Megszűnik a veszélyes metángáz környezetbe áramlása 

• Az eddig eldobott hulladékgáz értékesítésével a település számára új 

bevételi források keletkeznek 

• A településnek új, versenyképes intézményi hőszolgáltatója jelenik meg 

• Nő a hőszolgáltatásba kötött intézmények ellátásbiztonsága, csökkennek 

fűtési energia költségeik 

• A létrehozott új erőmű részmunkaidős munkahelyet teremt 

 

 
 
 



HIDROGÁZ technológia 

• Megszűnteti az üvegházhatást fokozó metángáz 

környezetbe jutását 

• Megoldja a termál- és gyógyvizek gáztalanítását, javítja 

azok élettani hatását és megóvja összetételét  

• Az alkalmazott gázelőkészítő technológia során 

melléktermék vagy hulladék nem keletkezik 

 

 
• Az automatizált, állandó felügyeletet nem igénylő  

rendszer biztonságos és távfelügyelhető 

• A kapcsolt energiatermelő egység éves hatásfoka magas, 

nincs távvezetéki veszteség, csökken a földgáz-függőség 

• A gázelőkészítő a hévízkút üzemvitelét nem befolyásolja, 

felügyeletét nagyban megkönnyíti 



HIDROGÁZ technológia 

Biztonságos, távfelügyelhető és 

teljesíti a legmagasabb emissziós 

elvárásokat! 



A teljes termálgáz hasznosító projekt (azaz a hulladékgáz hasznosító kútkörzeti 
technológia, a gáztávvezeték, a gázmotoros erőmű, a hő-távvezetékek és intézményi 
hőközpont csatlakoztatások) a HIDROGÁZ saját beruházásában, önkormányzati forrás 
bevonása nélkül valósul meg! 

 

A beruházás az önkormányzatoknak lehetővé tesz: 

• 15 éves garantált árbevételt a hulladékgáz értékesítéséből 

• 15 éves energiaköltség csökkenést a kedvezményes hőszolgáltatásból 

• Lehetséges árbevételeket a CO2 szabad kvóta értékesítéséből 

• Kedvezményes technológiai- vagy hidegenergia vásárlás lehetőségét 

• Bevételeket a beruházó vízkivételi hozzájárulás kompenzációjából 

 

Összefoglalásul – Forrásteremtő termálforrás!   



Referenciáink 

  

• Kúttulajdonos: Önkormányzat 

• Kiserőmű: 143 kWh 

• Beruházás nagysága : 83mFt 

• Műszaki átadás: 2007. június 

 

Saját beruházásban megvalósult projekt -  Kisújszállás 



Referenciáink 

  

• Kúttulajdonos: Önkormányzat 

• Kiserőmű: 143 kWh 

• Beruházás nagysága: 98mFt 

• Műszaki átadás: 2008. január 

Saját beruházásban megvalósult projekt -  Tiszaföldvár 



Referenciáink 

 

• Kúttulajdonos: Karcagi Erőforrás Kft. 

• Beruházás nagysága : 123mFt 

• Műszaki átadás: 2007. december 

• Ellátott erőmű kapacitása: 1MWe 

Fővállalkozásban megvalósult projekt – Karcag  



Referenciáink 

 

• Megrendelő: HUNGAROSPA Zrt. 

• Beruházás nagysága: 434 mFt 

• Műszaki átadás: 2008. december 

Fővállalkozásban megvalósult projekt: Hajdúszoboszló 

  



 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 

Nádudvar 
Folyamatban lévő termálgáz hasznosítás és 

hőszolgáltatás – 400kWe  

 


