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4. Geotermikus energia hasznosítása  

– Új termel� és visszasajtoló kút/rendszer fúrása;  
– meglév�, ám h�hasznosításra jelenleg nem használt termálkút használati melegvízhez 

víztermelés, f�tés, h�tés vagy technológiai termelési folyamat h�igényének 
kielégítésére történ� bevonása, rehabilitása;  

Támogatható tevékenységek:  
– H�igényt kielégít�, közepes és alacsony entalpiájú termálvizes rendszerek kialakítása, 

meglév� rendszerek b�vítése, többlépcs�ssé alakítása;  
– új termálkút (beleértve a próbafúrást is), visszasajtoló kút fúrása;  
– meglév�, ám nem hasznosított termálkút vizsgálata, vízkúttá alakítása és visszasajtoló 

kút létesítése;  
– kútgeofizikai felmérés, mintavételi, laboratóriumi, vizsgálatok;  
– fluidum kitermel� rendszer, felhasználóhoz történ� h�szállító rendszer kialakítása és 

b�vítése;  
– kísér�gáz energetikai hasznosítása;  
– ideiglenes tárolómedence kialakítása;  
– új fogyasztók kaszkád rendszerbe történ� bekapcsolása;  
– geológiai vizsgálatok, szeizmikus mérések és hidrogeológiai, h�terjedési modellek 

készítése;  
– kútfej kialakítása és az ahhoz szükséges építmény (pl. mérési állomás) és/vagy gépészeti 

beruházások.  
 

7. Megújuló energiaforrásokat hasznosító közösségi távf�t� rendszerek kialakítása, 
megújuló energiaforrásra való részleges vagy teljes átállítása  
– Meglév� távf�t� rendszerek h�igényének részleges vagy teljes átállítása megújuló 

energiaforrásokra, és új megújuló alapú távf�t� rendszer kialakítása.  
Támogatható tevékenységek:  
– a h�termel� egységek átalakítása, cseréje (pl. földgáz üzemr�l biomassza tüzelésre);  
– új megújuló alapú termel� kapacitások kiépítése és rendszerbe állítása amennyiben az a 

fosszilis egység csökkentett használatával jár, illetve az igénynövekmény megújuló 
energiaforrással kerül kielégítésre;  

– energiahordozó tárolásához szükséges egységek (pl. h�tároló, puffertartály, tüzel�anyag 
tárolás stb.) beszerzése, telepítése.  
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A PÁLYÁZÓK KÖRE  
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