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Első eset, hogy a párizsi energetikai
világszervezet az évi nagy jelentése
mellett egy szeparált kötetben közel
200 oldalon összefoglalta a megúju-
ló energiákra vonatkozó analízist és
prognózist.
A legdinamikusabban fejlődő geoter-
mikus terület a távhő- rendszerek
kialakítása, valamint a hőszivattyús
hő hasznosítás.



Az EU-ban 2012 -16 között a távhő rendszerek évi
növekedése elérte a 10%-ot.

2012 -16 között 51 rendszer létesült és további 190 új
rendszert terveznek, ami kogenerációs megoldást is
tartalmaz megközelítően 1,7 GW teljesítménnyel.
Sorrendben első helyen Franciaország áll 1,335 GW-al
(2015).

Az EGEC 2017-es jelentésében már több mint 200
projekt szerepel, aminek a kapacitása meghaladja a 6,5
GW-ot.



A legnagyobb fogyasztói piacok:

Franciaország (A párizsin kívül 2019-re a Bordeaux-i rendszer is elkészül.)

Hollandia

Németország

Magyarország

Egy külön fejezetben (BOKSZ 4.3) kiemelik Magyarországot. 
Nemzeti, energetikai stratégia célkitűzésében akciótervet 
dolgoztak ki a távhőfejlesztésre.



Hazánkra vonatkozóan külön kiemelik a győri beruházást, ahol
24000 háztartás ellátása mellett a termelt hő 60%-át az Audi
autógyár igényelte.

Harminc település távhő-rendszerének megoldását is tervezik.
(Az EGEC 2017 megállapítása szerint.)

Kiemelt jelentőségűnek tudják az első geotermális villamos
erőmű magyarországi létesítését Turán. Teljesítményét a
fejezetben leírtak szerint 2,7 MW-nak számolták el, de külön
kiemelik, hogy emellett 7 MW hő termelő kapacitást is
biztosít.



A geotermikus energia direkt hasznosítása országok szerint (2015)



A hőigények globális áttekintése



A jelentés kiemeli a bio, szolár technológiák mellet a
geotermiát és ehhez kapcsolva a hőszivattyús rendszereket.

A hőszivattyú (HP) eladások Európában 2016–ban (2015-höz
képest) 40%-al emelkedtek. Európában összesen 9,5 millió
HP van üzemben. Franciaország, Olaszország és Svédország
áll első helyen. Utóbbi időben az ASHP –s (Azaz a levegős
rendszerek képezik az eladások 82 %-át.)

Az északi országokban domináns a piac fellendülése. Fűtésre
és hűtésre is egyaránt alkalmazzák.



Érdekes afrikai koncepciók a villamosenergia termelés felhasználása
területén.



Mint látjuk a Latin amerikai  geotermális energiafelhasználás jöhet elsődlegesen
számításba.



A geotermális kapacitások technológiai bontásban 



Köszönöm a figyelmet!


