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 Alapkutatási és célzott alapkutatási témák 
 A széndioxid és a mélyszinti rétegek kőzeteinek és rétegtartalmak 

kölcsönhatásának vizsgálata 

 A mélyszinti széndioxid tárolásra használt rétegek biztonságos 
lezárása, monitorozása.  
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1. A széndioxid és a mélyszinti rétegek kőzeteinek és rétegtartalmak 
kölcsönhatásának vizsgálata.  

Ahhoz, hogy a mélyszinti porózus permeábilis geológiai formációkba 
besajtolt CO2 áramlási viszonyait viselkedését megismerjük elméleti 
megfontolásokra és laboratóriumi modell kísérletek szükségesek.  
A laboratóriumi modell kísérletek és az elméleti alapkutatások 
eredményei nagymértékben hozzájárulhatnak egy biztonságos CO2 
tárolási technológia kidolgozásához. 

Alapkutatási és célzott alapkutatási témák 

 

2. A mélyszinti széndioxid tárolásra használt rétegek biztonságos lezárása, 
monitorozása.  

Tekintettel arra, hogy CO2 geológiai formációkban történő tárolása csak a 
formációkra mélyített kutakon keresztül történik gondoskodni kell arról, 
hogy ezekben a kutakban, illetve a kutak környékén semmilyen szándioxid 
szivárgás ne legyen, azaz a technológiai rendszer beleértve, a CO2-t a 
helyszínre szállító csővezetékeke is tökéletesen zárjon.  

A tökéletes zárás alatt az értjük, hogy a letárolt széndioxid sem a besajtolás 
alatt, sem a tárolási időszakban sem a kúttal harántolt rétegek között, sem 
a felszín felé ne áramolhasson, migrálhasson.  

 Ezért egyrészt biztonságos kútkiképzési technológiára van szükség 

 Másrész ezeket a kutakat, illetve környezetüket folyamatosan monitorozni 
kell. 
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3. A biztonságos tárolás szempontjából fontos olyan alapkutatások, 
illetve célzott alapkutatások előkészítése is amelyek alkalmasak arra, 
hogy a széndioxid kutak körüli technikai baleset, rétegek izolációjának 
megszűnése miatti, vagy rétegek közötti migráció okozta széndioxid 
áramlást korlátozzák vagy meggátolják.  

Fel kell készülni, arra hogy az esetleg maximális biztonság mellett is lehetnek 
technológiai balesetek, ezért a jövőben célszerű dolgozni olyan eljárásokat, 
amelyek segítségével a CO2 áramlása biztonságosan megszüntethető, akár a 
kútkörnyékén akár a geológiai formációban. 
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4. A biztonságos tárolás mellet szükség van arra is, hogy a tárolás 
biztonságáról a helyi lakosságot illetve a társadalmi nyilvánosságot 
meggyőzzük. (Ez nem szigorúan vett kutatási téma) 

 A műszaki szakemberek, (pl olaj és gázmérnök, geofizikus, gépészmérnök, 
villamosmérnök és informatikus mérnök, matematikus), valamit a 
közvélemény formálásban jártas szakemberek segítségével olyan anyagok 
elkészítését  is célszerű előkészíteni, amelyek hatásosan meg tudják győzni a 
közvéleményt, a helyi közösségeket CO2 tárolás tényleges biztonságáról 
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Az alapkutatási és célzott alapkutatási témák megalapozásához (A CO2 
geológiai formációkban történő elhelyezésének környezet biztonsága 
területén) két pilot kutatási programokat indítunk.  
 

 Pilot 1 program 

A program keretében elkészítjük egy olyan egy komplex adatbázisrendszer 
kialakításának koncepcióját, amely a jelenleg nyilvánosan, illetve nem 
nyilvánosan elérhető mélyszinti sósvíz-tartalmú kőzetrétegekből származó 
információkat rendszerezné.  
 

 Pilot 2 program 

A pilot program célja egy komplex laboratóriumi méréstechnika és mérési eljárás 
kidolgozása, illetve tesztelése, amely a széndioxid migráció csökkentését vagy 
megakadályozását célzó rétegkezelési eljárások hatékonyságát, eredményességét 
laboratóriumi, illetve rétegkörülmények között modellezni képes. 

 

 

  

Pilot projektek 

A program keretében elkészítjük egy olyan egy komplex adatbázisrendszer 
kialakításának koncepcióját, amely a jelenleg nyilvánosan, illetve nem 
nyilvánosan elérhető mélyszinti sósvíz-tartalmú kőzetrétegekből származó 
információkat rendszerezné.  

 Megvizsgáljuk az ilyen rétegekből származó kőzetminták beszerzési 
lehetőségeit.  

 Kőzetminták rendelkezésre állása esetén doktoranduszok és hallgatók 
kutatásba történő bevonásával laboratóriumi méréseket végzünk a 
kőzetminták petrofizikai paramétereinek meghatározására, amelynek 
eredményeit külső kutatás-fejlesztési szolgáltatásként beszerzendő komplex 

adatbázisrendszer bemenő adatául szolgálhatnak.   

Pilot 1 program 
 

A pilot program célja egy komplex laboratóriumi méréstechnika és mérési 
eljárás kidolgozása, illetve tesztelése, amely a széndioxid migráció 
csökkentését vagy megakadályozását célzó rétegkezelési eljárások 
hatékonyságát, eredményességét laboratóriumi, illetve rétegkörülmények 
között modellezni képes. 

A pilot projekt keretében kidolgozzuk a CO2 migráció gátlás hatékonyságának 
ellenőrzését lehetővé tevő eljárást (laboratóriumi mérési eljárás protokolja)  

Doktoranduszok és hallgatók bevonásával teszt mérést végzünk a módszer 
alkalmazhatóságának vizsgálatára. 

Pilot 2 program 
 

Munkacsoportok 

A feladatok hatékony lebonyolítása érdekében 6 kutatói munkacsoportot 
hoztuk létre: 

1. CO2 Reservoir munkacsoport 

2. CO2 Monitoring munkacsoport 

3. CO2 Isolation munkacsoport 

4. CO2 Communication munkacsoport 

5. CO2 Aquifer Storage Pilot munkacsoport (Pilot 1.) 

6. CO2 RCC Pilot munkacsoport (Pilot 2.) 

 

 

 

 

 

 

CO2 Reservoir munkacsoport 
 

Munkacsoport vezető: Dr. Bódi Tibor 
Munkacsoport vezető asszisztense: Dr. Jobbik Anita 
 
Feladata: 1. A széndioxid és a mélyszinti rétegek kőzeteinek és rétegtartalmak 
kölcsönhatásának vizsgálata kutatási téma.  
 
Részvevők: Dr. Füvesi Viktor, Vörös Csaba, Subert József, Pintér Ákos, Bölkény Ildikó, Szentes 
Gabriella, Godó László, Perjés Jenő, Szopkó Szilárd, Dócs Roland, Dr. Tóth János, Dr. Tihanyi 
László, Bánki Dániel 
 
Részvevők szakmai háttere: bányamérnök, olajmérnök,  gépészmérnök, közgazdász, 
környezetkutató ökológus, angol-magyar szakfordító, vegyészmérnök, mérnök informatikus, 
villamos ipari műszaki üzemmérnök, földtudományi mérnök 
 

 
 
 

 

CO2 Monitoring munkacsoport 

 
Munkacsoport vezető: Vörös Csaba 
Munkacsoport vezető asszisztense: Dr. Füvesi Viktor 
 
Feladata: 2. A mélyszinti széndioxid tárolásra használt rétegek biztonságos 
lezárása, monitorozása kutatási téma. 
 
Részvevők: Dr. Jobbik Anita, Dr. Vadász Mariann, Subert József, Pintér Ákos, Bölkény Ildikó, 
Szentes Gabriella, Godó László, Konyha József, Vacsiné Nagy Zsuzsanna, Takács Szilvia, 
Szopkó Szilárd, Horánszky Beáta, Dr. Tihanyi László 
 
Részvevők szakmai háttere: gépészmérnök, közgazdász, olajmérnök, hidrogeológus, olaj és 
gázmérnök, környezetkutató ökológus, angol-magyar szakfordító, vegyészmérnök, mérnök 
informatikus üzemmérnök, mérnök informatikus, energetikai technikus, bányamérnök 
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CO2 Isolation munkacsoport 

 

 
Munkacsoport vezető: Dr. Lakatos István 
Munkacsoport vezető asszisztense: Dr. Jobbik Anita 
 
Feladata: 3. A biztonságos tárolás szempontjából fontos olyan alapkutatások, 
illetve célzott alapkutatások előkészítése is amelyek alkalmasak arra, hogy a 
széndioxid kutak körüli technikai baleset, rétegek izolációjának megszűnése miatti, 
vagy rétegek közötti migráció okozta széndioxid áramlást korlátozzák vagy 
meggátolják kutatási téma  
 
Részvevők: Dr. Bódi Tibor, Dr. Füvesi Viktor, Vörös Csaba, Subert József, Bölkény Ildikó, 
Szentes Gabriella, Godó László, Konyha József, Vacsiné Nagy Zsuzsanna, Perjés Jenő, Takács 
Szilvia, Szopkó Szilárd, Horánszky Beáta, Dr. Tóth János, Dr. Tihanyi László 
 
Részvevők szakmai háttere: vegyészmérnök, olajmérnök, bányamérnök, gépészmérnök, 
közgazdász, mérnök informatikus üzemmérnök, mérnök informatikus, villamos ipari műszaki 
üzemmérnök, energetikai technikus, olaj és gázmérnök 
 
 

 
 
 

 

CO2 Communication munkacsoport 
 

 
Munkacsoport vezető: Dr. Füvesi Viktor 
Munkacsoport vezető asszisztense: Subert József 
 
Feladata: 4. A biztonságos tárolás mellet szükség van arra is, hogy a tárolás 
biztonságáról a helyi lakosságot illetve a társadalmi nyilvánosságot meggyőzzük 
téma 
 
Részvevők: Dr. Bódi Tibor, Dr. Jobbik Anita, Dr. Vadász Mariann, Vörös Csaba, Pintér Ákos, 
Bölkény Ildikó, Konyha József, Perjés Jenő, Takács Szilvia, Horánszky Beáta, Bánki Dániel 
 
Részvevők szakmai háttere: gépészmérnök, bányamérnök, olajmérnök, hidrogeológus, olaj 
és gázmérnök, közgazdász, környezetkutató ökológus, angol-magyar szakfordító, mérnök 
informatikus, villamos ipari műszaki üzemmérnök, energetikai technikus, földtudományi 
mérnök 
 
 

 
 
 

 

CO2 Aquifer Storage Pilot munkacsoport 
(Pilot 1.) 
 

Munkacsoport vezető: Pintér Ákos 
Munkacsoport vezető asszisztense: Konyha József 
 

Feladata: A pilot program elkészítjük egy olyan egy komplex adatbázisrendszer 
kialakításának koncepcióját, amely a jelenleg nyilvánosan, illetve nem nyilvánosan 
elérhető mélyszinti sósvíztartalmú kőzetrétegekből származó információkat 
rendszerezné. Doktoranduszok és hallgatók kutatásba történő bevonásával 
laboratóriumi méréseket végzünk a kőzetminták petrofizikai paramétereinek 
meghatározására, amelynek eredményeit külső kutatás-fejlesztési szolgáltatásként 
beszerzendő komplex adatbázisrendszer bemenő adatául szolgálhatnak.  
 

Részvevők: Dr. Bódi Tibor, Dr. Jobbik Anita, Dr. Vadász Mariann, Dr. Füvesi Viktor, Vörös 
Csaba, Subert József, Szentes Gabriella, Godó László, Vacsiné Nagy Zsuzsanna, Perjés Jenő 
Szopkó Szilárd, Dócs Roland, Dr. Tóth János, doktoranduszok, hallgatók 
 

Részvevők szakmai háttere: környezetkutató ökológus, angol-magyar szakfordító, mérnök 
informatikus, bányamérnök, olajmérnök, hidrogeológus, olaj és gázmérnök, gépészmérnök,  
közgazdász, vegyészmérnök, mérnök informatikus üzemmérnök, villamos ipari műszaki 
üzemmérnök 
 
 
 

 
 
 

 

CO2 RCC Pilot munkacsoport (Pilot 2.) 

Munkacsoport vezető: Dr. Jobbik Anita 
Munkacsoport vezető asszisztense: Szentes Gabriella 
 

Feladata: A pilot program célja egy komplex laboratóriumi méréstechnika és 
mérési eljárás kidolgozása, illetve tesztelése, amely a széndioxid migráció 
csökkentését vagy megakadályozását célzó rétegkezelési eljárások hatékonyságát, 
eredményességét laboratóriumi, illetve rétegkörülmények között modellezni 
képes.  
 

Részvevők: Dr. Vadász Mariann, Dr. Füvesi Viktor, Vörös Csaba, Subert József, Pintér Ákos, 
Bölkény Ildikó, Godó László, Konyha József, Vacsiné Nagy Zsuzsanna, Perjés Jenő, Takács 
Szilvia, Szopkó Szilárd, Dócs Roland, Dr. Lakatos István, Bánki Dániel, doktoranduszok, 
hallgatók 
 

Részvevők szakmai háttere: olajmérnök, vegyészmérnök, hidrogeológus, olaj és gázmérnök,  
gépészmérnök, közgazdász, környezetkutató ökológus, angol-magyar szakfordító, mérnök 
informatikus üzemmérnök, mérnök informatikus, villamos ipari műszaki üzemmérnök, 
energetikai technikus, földtudományi mérnök 
 
 

 
 
 

 

KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 

"A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0030 jelű projekt részeként – az Új Széchenyi Terv 
keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg" 

 


