ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a Magyar Geotermális Egyesület 2016-ban végzett tevékenységéről

Szervezeti működés
A Magyar Geotermális Egyesület taglétszáma 2016-ban nem változott. 2017 elején a pártoló
tagokkal együtt 88-an vagyunk. Az egyesület elnöksége 2016-ban 2 ülést tartott.
Szakmai munka
Áprilisban tiszteletbeli tagjaink, Dr. Bobok Elemér és Dr. Lorberer Árpád köszöntésére
szerveztünk rövid szakmai konferenciát az MFGI-ben, amelyen színvonalas előadásokat
hallgathattunk meg.
Novemberben megtartottuk 9. szakmai napunkat Veresegyházon, amire csaknem 70-en jöttek
el. A meghirdetett műszaki témákat tekintve ezzel akár meg is lehetnénk elégedve, hiszen a
meleg vizes búvárszivattyúzás, a lehűlt termálvizek hőszivattyús továbbhasznosítása és a
méréstechnika kemény diónak ígérkezett. Persze jó lett volna, ha még többen jönnek el ebbe a
dinamikusan fejlődő városba, ahol 2015-ben ismét jelentősen bővítették a termálfűtést a
negyedik termálkút megfúrásával és rendszerbe illesztésével. A szakmai nap tanulságai között
megemlíthetjük, hogy a búvárszivattyúzás műszaki fejlesztésére a nagy gyártók nemigen
vállalkoznak, a hőszivattyús energiakinyerés gazdaságos lehet, ha alapos tervezés előzi meg,
és magas gáztartalmú vizek pontos térfogatáram-mérésére jelenleg nincs eszköz. A szakmai
nap programja a veresegyházi termál rendszer valamennyi kútjának és néhány hőközpontjának megtekintésével zárult, ami minden kitartó résztvevő elismerését kiváltotta.
E két rendezvényünkkel sikerült még jobban megközelíteni azt a 2015-ben megfogalmazott
célunkat, hogy magas színvonalú szakmai eszmecserékkel zárkózzunk föl az európai
minőséghez.
Előadással vettünk részt a Magyar Energetikai Társaság áprilisi rendezvényén a Construmán,
szeptemberben a Strasbourgban rendezett EGC2016 kongresszuson és a budapesti EnKon
konferencián, illetve novemberben az Országos Bányászati Konferencián.
Nyilvánosság
Az egyesületi kommunikáció javítása szintén egy 2015-ben megfogalmazott célunk volt,
amiben 2016 folyamán sikerült határozott előrelépést tennünk. Honlapunkat teljesen
megújítottuk. Így lényegesen több tájékoztató anyag, adat áll a nagyközönség rendelkezésére,
mint korábban, és ez jól tükrözi egyesületünk cselekvőképességét, komoly szakmai munkáját,
valamint elkötelezettségét a geotermikus energia hasznosítása mellett.
A Földhő Hírlevél szerkesztésében tettünk egy kísérletet. Az első három szám hagyományos
megjelentetése után novemberben egy teljesen internetes alapú változatot tettünk közzé. Ez
ugyan több szempontból is tanulságosnak bizonyult, de végül 2017-től visszatértünk a
megszokott formához.
Hazai és nemzetközi kapcsolatok
A tavalyi tisztújítást követően felállt új elnökség nevében – Dr. Csontos Éva, a Jogi és
engedélyezési bizottság elnöke javaslatára – levelet írtunk öt minisztérium
(Miniszterelnökség, BM, FM, NFM. NGM) vezetőjéhez, hogy a szakterületünket érintő

jogszabályalkotás során egyesületünket szakértőként szíveskedjenek figyelembe venni.
Válasz csak két hivatalból érkezett (BM, FM). Ennek ellenére véleményezésre több ízben
felkértek minket, leginkább az NFM részéről, bár többnyire nem hazai jogszabálytervezeteket,
hanem EU-s anyagokat kellett megítélnünk.
Az 1988-ban alapított International Geothermal Association (IGA) legrégebbi magyarországi
tagjaként jelöltet állítottunk a szervezet 30 fős igazgatótanácsába (Board of Directors), és a
szavazás eredménye alapján tagja lettem a legfőbb vezető testületnek. Ez azért is nagy
jelentőségű, mert Magyarországnak 12 éve nem volt képviselete az igazgatótanácsban,
miközben az IGA az utóbbi 7 évben anyagilag és szellemileg megerősödött, és egy
nemzetközileg is magasan jegyzett egyesületté vált.
EGEC tagságunkat is megtartottuk, itt azonban nem sikerült az elnöksége bekerülnünk a
tavalyi tisztújítás alkalmával.
A Glattfelder Béla által alapított Nemzeti Megújuló Energia Platform gyakorlatilag megszűnt.
Pénzügyi helyzet
Az elmúlt évben összes bevételünk 2.648.000,- Ft volt. Ebből 2.247.000,- Ft származott
tagdíjakból és támogatásokból, 250.000,- Ft volt vállalkozási tevékenységünk eredménye (a
veresegyházi szakmai naphoz kapott támogatás), míg pénzügyi műveletekből 151.000,- Ft
bevételünk keletkezett.
Összes ráfordításunk 2.441.000,- Ft volt, így eredményünk 207.000,- Ft-ra alakult.
Egyesületünk saját tőkéje tavalyhoz képest a nyereség mértékével megegyezően nőtt, így a
mérlegkészítéskor 22. 561.000,- Ft volt.
Tervek 2017-re
Idén ősszel a geotermikus energiahasznosítást érintő jogi és engedélyezési kérdésekről
szervezünk szakmai fórumot.
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