
A geotermikus energia
kiaknázása környezeti
hatásainak kezelése 
Európában  



A mély geotermikus energiaforrásoknak jelentős 
kiaknázatlan potenciálja van sok európai országban. 
Ugyanakkor az áramtermelésre, vagy a fűtés-hűtésre 
alkalmazandó technológiák előnyei kevéssé ismertek. 

A közelmúltban a mély geotermikus erőforrások 
feltárása több régióban negatív fogadtatásban 
részesült, különösen a környezeti hatások 
tekintetében. Ez veszélyeztetheti a felhasználások 
piaci elterjedését. 

A GEONVI projekt ezekre az aggodalmakra ad 
válaszokat, biztosítva a geotermikus energia őt 
megillető szerepét a jövő energiarendszereinek 
átalakításában. 

Az EGEC által koordinált projekt 2018 novemberében 
kezdődött, és 30 hónapos futamidejű, 2021 
áprilisában zárul. 
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A GEOENVI projekt 6 
kulcs-országra fókuszál, amelyek 
geotermikus adottságai, 
piac-érettségi viszonyai eltérőek: 
Franciaország, Olaszország, 
Belgium, Izland, Törökország és 
Magyarország. 

Ezek az országok azért kerültek 
kiválasztásra, mert jelentős 
geotermikus potenciállal 
rendelkeznek, és már működnek, 
vagy előkészítés alatt vannak 
geotermikus erőművek. 

Az ezen országokra készített 
esettanulmányok tapasztalatai 
más európai országokban is 
hasznosíthatóak.



Hogyan

A GEOENVI projekt a geotermikus energia 
fenntarthatóságát igazolja az alábbiakon keresztül:

A működő, vagy tervezés alatt álló geotermikus 
projektek környezeti hatásainak és kockázatainak 
értékelése;

Új, egyszerűsített LCA modellek felállítása a 
projektfejlesztők számára a környezeti hatások 
értékeléséhez;

Ajánlások a döntéshozók számára harmonizált európai 
környezeti szabályozás kialakítására;

A geotermikus energiahasznosítás környezeti 
hatásainak átfogó és objektív kommunikációja, 
részben köszönhetően a #ThisWeeksGoodNews 
média kampánynak.

copyright ES  - ÉS - Martin Itty



LCA

A mély geotermikus projektek elterjedésének egyik fő 
akadályát az azokkal kapcsolatos környezeti aggályok 
jelentik. Az életciklus elemzés (LCA) a legjobb módja a 
potenciális környezeti hatások értékelésének. Az LCA 
módszertanok általában azonban változatosak, 
elkészítésük időigényes, és nem energia-rendszer 
speci�kusak. 

A GEOENVI projekt javaslatokat készít a különböző 
földtani környezetekben található geotermikus 
erőművekre alkalmazható életciklus elemzések 
harmonizálására az erőművek teljes élettartamára. A 
GEOENVI projekt emellett egyszerűsített modelleket is 
kifejlesztett az életciklus elemzésben nem szakértők 
számára is, hogy geotermikus projektjeik környezeti 
hatásait értékelhessék. 

Látogassa meg a 
https://www.geoenvi.eu/lca-for-geothermal/ oldalt
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Kövessen minket a #GEOENVI #ThisWeeksGoodNews oldalon, hogy értesüljön róla, hogyan
járul a geotermikus energia a tiszta környezethez és az élhetőbb társadalomhoz.



Partnerek



A 818242 szerződés számú GEOENVI projektet
az Európai Unió Horizon 2020 Kutatási és 
Innovációs programja támogatta.

LÉPJEN VELÜNK KAPCSOLATBA 
ÉS LEGYEN NAPRAKÉSZ!

communication@geoenvi.eu

www.geoenvi.eu

@EGEC Geothermal

@EGECgeothermal

@EGEC Geothermal

@EGEC_geothermal


