
KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 

a Magyar Geotermális Egyesület 2012-ben végzett tevékenységéről 
 
 

1 ÖSSZEFOGLALÓ AZ MGTE 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

A Magyar Geotermális Egyesület taglétszáma 2012-ben kis mértékben csökkent, majd újra 
növekedni kezdett. Az egyesületet kilépéssel elhagyó, illetve az abból tagdíjelmaradás miatt 
törölt, valamint az elhalálozott tagok figyelembe vételével az MGtE taglétszáma 2013 elején 
102. 

Egyesületünk 2012. április 19-20-án „Kettős szorításban” címmel eredményes szakmai napot 
tartott, amely sorban immár a hetedik, és egyúttal első kétnapos rendezvényünk volt. Az 
eseményen a magyarországi termálvíz-hasznosítókat mind a vízvédelem, mind pedig a 
bányászat oldaláról szorongató és ellehetetlenítő jogszabályi környezet, az ágazati stratégiák, 
valamint a megvalósult geotermikus beruházások tapasztalatai kerültek terítékre.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól megbízást kaptunk a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 
háttértanulmányának elkészítésére „A geotermikus energia távhőellátásban való nagyobb 
arányú hasznosításának lehetőségei” címmel. A jövőbeli operatív programok pályázataihoz, a 
2014-20-as programozási időszak előkészítése érdekében felmérést végeztünk a 
geotermikusenergia-hasznosítás szakterületi stratégiáinak rendelkezésre állásáról.  

Véleményeztük a bányatörvény végrehajtási rendeletének módosítástervezetét, valamint a 
mezőgazdasági termelés területén energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz 
visszatáplálására vonatkozó kötelezettség felfüggesztésével kapcsolatos jogszabály-
módosítások előterjesztését. Az Alapvető Jogok Biztosának felkérésére véleményeztük a 
geotermikus energia helyzetét, bemutattuk, a jogi szabályozásból adódóan mely tényezők 
gátolják a termálvíz hasznosítását, ismertettük a megvalósult geotermikus projektek 
tapasztalatait, és javaslatot tettünk a teendőkre. 

Előadást tartottunk a magyarországi geotermikusenergia-hasznosítás 5 évtizedéről a 
németországi Karlsruhéban rendezett geotermikus kongresszuson, valamint a távhőfejlesztési 
tervhez készített tanulmányunkról a geotermikus távfűtésekkel foglalkozó nemzetközi 
GeoDH projekt nemzeti fórumán.  

A Nemzeti Megújuló Energia Platform munkájában részt vettünk. 

A Földhő Hírlevél kiadását folytattuk. 2012-ben márciustól kezdve – két összevont szám 
kivételével – havonta jelentettük meg a kiadványt, aminek lapszámonként hossza ennek 
eredményeképpen kisebb lett, de tartalmában aktuálisabb. Hírlevelünk továbbra is elérhető az 
Országos Széchenyi Könyvtár online archívumán keresztül. 

Az IGA- és az EGEC-tagságunkat megtartottuk.  

2 PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ 
 
2.1 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszá-
molójának mérlege (eFt-ban) 
 
  Befektetett eszközök        0 

  I. Immateriális javak 0   
  II. Tárgyi eszközök 0   
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  III. Befektetett pénzügyi eszközök 0   
  Forgóeszközök  24 217 
  I. Készletek 0   
  II. Követelések  5 251   
  IV. Pénzeszközök 18 966   

    Aktív időbeli elhatárolás 155 

ESZKÖZÖK  ÖSSZESEN   24 372 
  Saját tőke 19 660 
  I. Induló tőke     
  II. Tőkeváltozás            17 423 
  III. Tárgyévi eredmény alaptev.   1 096 
  IV. Tárgyévi eredmény váll. tev.   1 141 

  Céltartalék   
  Kötelezettségek   
  I. Hosszú lejáratú kötelezettségek     
  II. Rövidlejáratú kötelezettségek   4 702 
    Passzív időbeli elhatárolás   10 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 24 372 
 
 
2.2 Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszá-
molójának eredménylevezetése (eFt-ban) 
 
Közhasznú tevékenység összes bevétele  3 978 
 Közhasznú tevékenység     
 Tagdíjból származó bevétel  2 882   
 Adomány 580   
 Bankkamat elszámolási szla 1   
 Bankkamat lekötött betét 515   
  
Közhasznú tevékenység ráfordításai 2 882 
  
Közhasznú tevékenység eredménye 1 096 

Vállalkozási tevékenység összes bevétele 4480 
Vállalkozási tevékenység bevétele  3 900   
Bankkamat lekötött betét 580   
   
Vállalkozási tevékenység összes ráfordítása 3 250 

Vállalkozási tevékenység eredménye  1 230 
Adózás előtti eredmény  1 230 
Vállalkozási tevékenység után fizetendő társasági adó 89 
  
Mérlegszerinti eredmény (1096+1230-89) 2 237 

 
2.3 Költségvetési támogatás bemutatása 
Az egyesület 2012-ben költségvetési támogatásban nem részesült. 
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2.4 Kimutatás az egyesület vagyonáról (eFt-ban) 
Induló tőke     0 
Tőkeváltozás       17 423 
Tárgyévi eredmény alaptevékenység      1 096 
Tárgyévi eredmény vállalkozási tev.      1 141 
Saját tőke       19 660 
 
2.5 Cél szerinti juttatások 
2012-ben cél szerinti juttatás nem volt. 
 
2.6 Kapott támogatások 
Az egyesület 2012-ben a szakmai nap támogatásához 580 000 Ft adományt kapott. 
 
2.7 Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: 
Az egyesület tisztségviselői juttatásban nem részesültek, munkájukat társadalmi mun-
kában végzik. 

 

Budapest, 2013. február 27. 
 
 
        Szita Gábor 
                  MGtE elnök 


