
 

 

Tizenkét év alatt 6700%-os növekedés 
Nincs elírás: 2005-höz képest ez év végére 67-szeresére 

növekszik a geotermikus áramtermelési kapacitás Törökor-
szágban. A fejlődés dinamikáját az alábbi diagram szemlél-
teti. 

Látható, hogy az első 15 MW-os erőmű 1984-es megépí-
tése után 20 évig - látszólag - nem történt semmi. Aztán 
mintha rakétafokozatba kapcsoltak volna. 

(Megjegyzés: az ambíció hiányára mi, magyarok sem 
panaszkodhatunk. A megújuló cselekvési terv geotermikus 
célszáma a 2010 és 2020 közötti időszakra mintegy 3,5-
szeres növekedést ír elő. Ez ugyan lényegesen elmarad a - 
már megvalósult - török fejlődési rátától, viszont a dolgok 
jelenlegi állása szerint még ezt sem fogjuk teljesíteni.) 

Az alábbiakban annak próbálunk meg utánanézni, hogy a 
mi a török siker titka, mozgatórugója. Hátha van mit tanul-
nunk. 

 
Egy kis geológia 

A nagy teljesítményű geotermikus-alapú villamosenergia
-termelés lehetőségei eléggé korlátozottak a Földön, mivel 
erre alkalmas közeg csak a tektonikai aktív zónákban, az ún. 
„tűzgyűrű” (Ring of Fire) országaiban (Indonézia, Fülöp-
szigetek, Japán, Új-Zéland, Közép-Amerika, USA nyugati 
part) és a törészónákban (Izland, Kelet-Afrika) található. 
Európában a legnagyobb hősűrűségű*  - akár 150 mW/
m2 értéket is meghaladó - térségeket Izlandon, Olaszország 
középső részén, Görögországban és Törökország  nyugat-
anatóliai részén találhatjuk.  
(*A potenciálisan kinyerhető geotermikus energiát a felszín közelé-
ben lévő források határozzák meg, amelyet például a geotermikus 
hősűrűséggel jellemezhetünk.) 

Törökország változatos tájképe egy sor tektonikus folya-
matnak köszönhető, melyek több millió éve formál-

ják Anatólia felszínét, és a mai napig is aktívan zajlanak, 
ahogy azt a gyakori földrengések és az alkalmankénti vulká-
ni tevékenységek is mutatják. Az ország területének jelentős 
hányada a földtörténeti harmadkorban keletkezett, körülbelül 
65 millió évvel ezelőtt, amikor az Arab-, Afrikai- és In diai-

lemezek elkezdtek összeütközni az Eurázsiai-
lemezzel. Az Afrikai-lemez napjainkban is 
folyamatosan az Eurázsiaihoz nyomódik, 
amelynek következtében az Anatóliai-lemez 
nyugati-délnyugati irányban csapásirányú ve-
tő mentén elmozdul. Két törésvonal húzódik itt, 
az észak- és a kelet-anatóliai. Törökország 
nagy hősűrűségű nyugat-anatóliai geotermikus 
mezői e két törésvonal között találhatók. 
 
A török energiaigény és energiaellátás 
helyzete 
Napjainkban Törökország az egyik leggyorsab-
ban növekvő energiapiac a világon. A gazdasá-
gi növekedés, az egy főre jutó jövedelem emel-
kedése, a pozitív demográfiai tendencia és az 
urbanizáció gyors üteme az energiaigény leg-
fontosabb mozgatórugói, amely, becslések sze-
rint, 2023-ig évi 6 %-kal fog növekedni. Ez azt 
jelenti, hogy az ország jelenlegi 80 GW-os 
villamosenergia-kapacitását 120 GW-ra kell 
emelni.  

Az 1973. évi olajválság, az azt követő, 1980-ban tetőző 
olajár robbanás Törökország történetének legsúlyosabb gaz-
dasági válságát idézte elő. A helyes energiapolitika az or-
szág fejlődésének kulcsává vált. Bár történtek állami intéz-
kedések, de még 2008-ban is Törökország összes energia-
szükséglete 27,7%-át a kőolaj fedezte, 31%-át a barna- és 
feketeszén, 31,8%-át pedig a földgáz. Az ország a kőolaj 

A „legforróbb” geotermikus piac Európában 
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szükségletének mindössze 8%-át tudja hazai forrásból bizto-
sítani, a maradékot importálja. Míg barnaszénből nem szo-
rulnak  importra, addig a feketeszén nagy része behozatalból 
származik, ahogy a földgáz is, mely utóbbit Oroszországból 
és Algériából szerzik be. A nagy importfüggőség és a meg-
növekedett energiaigény Törökországot meglévő kapacitásai 
eddiginél sokkal intenzívebb kihasználására sarkallta, külö-
nös tekintettel a megújuló energiában rejlő forrásokra, és 
elsősorban is az áramtermelés területén.  

Az elmúlt 15 évben a török állam jelentős reformokat 
hajtott végre az energiaellátás terén: befektetőbarát szabá-
lyozással előmozdította a magáncégek részvételét az ener-
giaiparban (2002: 32%, 2017: 75%), és ezzel  egy verseny-
képesebb energiapiacot hozott létre, amely vonzó befektetési 
célpont. A fenntartható és megbízható energiaellátás biztosí-
tása érdekében különféle kedvező ösztönzőket is ajánl a be-
fektetőknek: 10 évre garantált, az árfolyam-ingadozásnak 
kevésbé kitett US dollárban megállapított betáplálási tarifá-
kat vezetett be, vásárlási garanciákat nyújt,  engedélyek alóli 
mentességet biztosít az energiatermelés típusától és kapaci-
tásától függően (Villamosenergia-piaci törvény No. 6446). 

A török állam további lépése a versenyképesebb energia-
ágazat kialakítása érdekében egy olyan energiaipari rész-
vénytársaság (EXIST) létrehozása volt, amely az energiapia-
cok irányításáért és működtetéséért felelős. 

Az energiatermelés megújuló, „tiszta” formái bőséggel 
rendelkezésre állnak az országban. A török állam kiemelt 
fontosságúnak tartja, hogy ezen energiaforrások részesedését 
2023-ra, a Török Köztársa-
ság centenáriumára 30%-ra 
növelje, nem csupán gaz-
dasági, hanem környezet-
védelmi szempontból is 
(Elektromos Energia Piac 
és Ellátás Biztonsági Stra-
tégia). Ezzel párhuzamosan 
az állam az energia megta-
karítás érdekében energia-
hatékonysági intézkedése-
ket is tesz, mind az egyé-
nek, mind a vállalatok 
szintjén: különböző ösztön-
zőket biztosít az energiaha-
tékonysági beruházásokhoz 
(Energiahatékonysági tör-
vény No. 5627).   

A környezet megőrzését számos olyan intézkedés és sza-
bályozás kíséri még, amelyek a szén-dioxid-kibocsátás csök-
kentésével, a termelési / átviteli hatékonyság növelésével és 

a hulladékgazdálkodási technológiák használatának előmoz-
dításával foglalkozik. Az állam az átvételi árak kialakítása-
kor további előnyöket biztosított azon erőművek részére, 
melyek hazai piacon előállított anyagokból és hazai berende-
zések használatával épültek. 

  
A geotermikus áramtermelés helyzete Törökországban 

Geológiai fekvése okán Törökország 5. a legnagyobb 
geotermikus energiakészlettel rendelkező országok között, 
de sokáig csak mindössze ca. 2%-át hasznosította e vagyo-
nának, főként balneoterápiai célokból. A török geotermikus 
energiapiac lenyűgöző növekedése 2005-ben vette kezdetét, 
amely a villamosenergia-termelés megújuló energiaforrásai-
nak felhasználására vonatkozó (No: 5346), majd az ún. geo-
termikus törvény (No: 5686) megalkotásához köthető. Az 
ország teljes beépített kapacitása 2011-ben még 115 MW 
volt, ami több mint 850 MW-ra emelkedett 2016 végéig!  

Az EGEC (Európai Geotermális Energia Tanács) 2016. 
évi Geotermikus Piacjelentése alapján, az európai geotermi-
kus energiapiac 2012-2016. között 10%-os éves átlagos nö-
vekedést mutatott. A növekedés nagy része, az újonnan épí-
tett kapacitás 91% -a Törökországra korlátozódott.  

Európában összesen 62 villamosenergia-termelést szol-
gáló geotermikus lelőhely van, amelyek 15%-a Törökor-
szágban található. A vizsgált időszakban telepített három 
legnagyobb geotermikus erőmű is törökországi: 

 • 80 MW Kizildere-ben, Denizli tartományban; 
• 47,4 MW Aydin tartományban, az Égei-tenger térségé-

ben; és 
• 45 MW Alasehirben, Manisa tartományban. 
Becslések szerint geotermikus forrásokból mindösszesen 

38 000 MW termelési kapacitás áll rendelkezésre Törökor-
szágban, ennek ca. 12%-a, 4 800 MW hasznosítható villa-
mos energia termelésre! 

Fontos megemlíteni, hogy a földtani és ásványkiterme-
léssel kapcsolatos kutatásokat Törökországban az Ásvány-
kutatási Főigazgatóság (MTA) végzi. Jelenleg 18 olyan geo-
termikus mezőt tartanak számon, amelyeket az MTA fede-
zett fel, és amelyek mindegyike Nyugat-Anatólia területén 
található. (Az 1960-as évektől 227 geotermikus mezőt fe-
deztek fel Törökországban.)  

 
 A megújulós beruházások finanszírozása 

Törökország várható energiaigényének 2023-ban történő 
teljesítéséhez szükséges összes beruházás költsége körülbe-
lül 110 milliárd US dollárra becsülhető, amely több mint 
kétszerese az elmúlt évtizedben befektetett teljes összegnek.  

A megújuló energiaforrások fejlesztésére irányuló pro 
jektek számára az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank 

A török állam ki-
emelt fontosságú-
nak tartja, hogy a 
megújuló energia-
források részesedé-
sét 2023-ra, a Tö-
rök Köztársaság 
centenáriumára   
30 %-ra növelje. 
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(EBRD) az EU által kidolgozott TurSEFF (Törökországi 
Fenntartható Energia Pénzügyi Program) Alapon keresztül, 
török bankok részvételével akár 5 millió dollárt is kínál az 
energiahatékonysági és megújuló energia projektek számára. 
300.000 US dollár áll rendelkezésre a kis méretű projektek 
számára, míg 75.000 dollár a lakossági szektor projektjeihez. 

A MidSEFF Alapot középméretű fenntartható energiafor-
rások beruházásai számára fejlesztették ki, és az EBRD az 
Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Bizottság 
(EU) támogatásával indította el. Ez a program 975 millió 
eurót biztosít a magánszektorban lévő vállalatok számára a 
megújuló energiaforrások, a hulladék-energia és az ipari ha-
tékonyság közepes méretű projektjeinek fejlesztéséhez.  

Az alapok által biztosított kölcsönök folyósításában részt-
vevő török Yapı Kredi Bank 2012-től 4 milliárd dollárt biz-
tosított 138 különböző energiaprojekthez, a Garanti Bank 
800 millió dollár támogatást nyújtott 15 új projekthez, ami 
összesen 6,2 milliárd dollárt jelentett az energiaágazatnak. 

Törökország 1956 óta tagja a Nemzetközi Pénzügyi Tár-
saságnak (IFC), és a negyedik legnagyobb ügyfele a kötele-
zettségvállalási portfólió tekintetében. Az IFC az energiaha-
tékonyság és a megújuló energiaforrások területén  az önkor-
mányzatok finanszírozásán keresztül az országok szegé-
nyebb régióiban fektet be. Adataik szerint az IFC 40 millió 
dollárt invesztált 13,  összesen 130 millió dollár értékű pro-
jektbe Törökországban. 

A Törökországi Ipari Fejlesztési Bank (TSKB) az egyik 
legfontosabb török bank, amely finanszírozást nyújt a ma-
gánszektor számára a megújuló energia projektek számára. 
Hitelt biztosított már pl. 65 vízerőműnek, 2 szélerőműnek, és 
egy biomassza létesítménynek, amelynek beépített össztelje-
sítménye 2 150 MW, 53 MW, és 11 MW. 

A Törökországi Technológiai Fejlesztési Alap (TTGV) 
1,5 évre nyújt finanszírozást tiszta termelési technológiákra, 

maximum 1 millió US dollárral és a projekt költségvetésének 
50% -ával. 

Az EBRD a Tiszta Technológia Alapítvánnyal (CTF) 
együttműködve egy másik jelentős finanszírozási programot 
is indított Törökországban 2016-ban. A PLUTO névre hall-
gató program két részből áll. Első szakaszban a CTF , mely 
egy klímapolitikai befektetési alap része, 25 millió US dol-
lárral finanszírozza a kútfeltárási (fúrási) munkákat. Ameny-
nyiben az eredmények ígéretesek, megkezdődhetnek a máso-
dik szakaszhoz tartozó projekttámogatási műveletek. Ebben 
az esetben az EBRD 100 millió dollárral finanszírozza új 
geotermikus mezők (reservoirs) feltárását és fejlesztését. A 
pénz részben fedezetet biztosít a fúrási és erőmű építési költ-
ségekre is. A PLUTO program 5 geotermikus erőmű fejlesz-
tését teszi lehetővé, 60MW összkapacitással, 450GWh 
villamosenergia-termeléssel.  

A Világbank nemrégiben egy 290 millió USD értékű 
befektetési programot hagyott jóvá a török geotermikus piac 
fejlesztésére. Az élénkítő csomag két részből áll: a Nemzet-
közi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) által nyújtott 
250 millió US dollár összegű kölcsönből és a CTF által biz-
tosított 40 millió dollárból. Az IBRD által nyújtott kölcsön-
ből 100 millió dollárt a Törökországi Fejlesztési Bank (TKB) 
kap, a fennmaradó 150 millió dollárt pedig a TSKB. A geo-
termikus beruházásokat támogató program célja egyrészt a 
kockázatmegosztás, másrészt a hosszú távú finanszírozás 
általi egyértelmű kockázatcsökkentés. A TSKB kölcsön 28 
éves lejáratú, 7 év türelmi idővel, míg a TKB kölcsön vala-
mivel rövidebb lejárati időre szól, 25 évre, de 10 éves türel-
mi időt biztosít. Ettől a hosszú lejáratú hiteltől és a két közre-
működő bank kapacitásfejlesztésétől azt várja a Világbank, 
hogy a török geotermikus piac még vonzóbbá válik a befek-
tetők számára.  

Összeállította: Sz. I. 


