
A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa 

A Magyar Geotermális Egyesület 
évi rendes közgyőlését 2009. febru-
ár 17-én tartotta a Magyar Állami 
Földtani Intézetben. 

A napirend elfogadása után Szita Gá-
bor, az MGtE elnöke szóbeli kiegészí-
tést adott az írásos elnöki beszámoló-
hoz. Az elmúlt év sikerei között emlí-
tette a geotermikus védıidom végre-
hajtási  rendelettervezetének sikeres 
bírálatát, a veresegyházi szakmai nap 
megtartását, a Földhı Hírlevél kiadásá-
nak folytatását, tucatnyi rendezvényen 
való részvételt, valamint a folyamato-
san emelkedı taglétszámot, amely 
2009. elejére elérte 94-et.  

Az MGtE elnöke részletesen megfogal-
mazta kifogásait a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia által készített tanul-
mányról. A legsajnálatosabbnak azt 
nevezte, hogy  az MTA zászlaja alatt 
bizonyos részleteiben oly mértékben 
gyenge dolgozat született, ami az or-
szág legelsı tudományos testületére vet 
rossz fényt. 

Paizs József gazdasági vezetı pénzügyi 
beszámolójában részletesen ismertette 
a bevételek és kiadások alakulását. 

Ezután ismét az elnök következett a 
2008. évi közhasznúsági jelentés is-
mertetésével. 

A felügyelı bizottság jelentését Bitay 
Endre adta elı. Az MGtE 2008 évi te-
vékenységét eredményesnek ítélte. 
Megállapította, hogy növekedett a tag-
létszám, a pénzügyi helyezet tovább 
javult, amit a mérleg hitelesen tükröz, a 
bizonylati rend megfelelı volt, az 
egyesület törvényes mőködése biztosí-
tott. 

A közgyőlés valamennyi beszámolót 
elfogadta. 

Ezt követıen a jelen lévı új egyesületi 
tagok, Dr. Barcsik József, Jónásné 
Bencsik Piroska, Nyitrai György, a 
Halászati és Ösztönzési Kutató Intézet 

részérıl Dr. Pekár Ferenc  mutatkoztak 
be a régi tagoknak. 

A következı napirendi pont az MGtE 
új logójának bemutatása volt. A kép 
egy, a feszín alatti víztárolót megcsa-
poló, nem szokványos termálkút fejet 
ábrázol oly módon, hogy benne - a ma-
gyar állami címerhez hasonlóan - meg-
található a kettıs kereszt és a hármas 
halom. 

Ezután beszélgetés kezdıdött a termál-
víz hasznosítás helyzetérıl és kilátásai-
ról a különbözı tanulmányok (MTA, 
szarvasi) és tárgyalások (MBFH-
KvVM, FVM-KvVM), illetve a jog-
szabályok tükrében. Szita Gábor elnök 
felvezetıjében kifejtette, hogy a ter-
málvíz hasznosítással foglalkozó szer-
vezetek a termelı gazdaság részei, akik 
számára a kiszámíthatóság, a stabilitás 
elsıdleges fontosságú, majd számba 
vette a kiszámíthatóságot gátló ténye-
zıket a geotermia területén. 

A szakmai vitában - immár hagyomá-
nyosan - igen sok értékes hozzászólás 
hangzott el. Többek között Mihály Ist-
ván, Dr. Pekár Ferenc, Dr. Göız Lajos, 
Gesztesi Gyula, Livó László, Gila 
György, Hlatki Miklós, Bitay Endre, 
Csontos Lajos, Bácsai Attila, Dr. De-
meter László és Dr. Barcsik József 
mondta el véleményét. 

Végül Szita Gábor ismertette a 2009-re 
vonatkozó terveket, feladatokat. 

Geotermikus Energia 
Kutatási Program 
 
Az Európai Geotermikus 
Energia Tanács (EGEC) a 
geotermikus energia kuta-
tására és fejlesztésére vo-
natkozó prioritási listát 
készített elı. A programot  
még tavaly szeptember 5-
én  Brüsszelben   vitatták 
meg elıször. 
 
A kutatás-fejlesztés alapvetı 
törekvése, hogy a költségek 
csökkentése (a megtérülés 
növelése) által teljesüljön az 
a 2020-ra elıre jelzett cél, 
miszerint egész Európában a 
geotermikus alapú hıterme-
lés érje el a 11 millió tonna 
olajegyenértéket, a villamos 
energiatermelés pedig kerül-
jön 40000 és 80000 GWh/év 
közé. 

Ennek megfelelıen a K+F 
témái az alábbiak: 

Főtés és hőtés: 
• A felhasználható geoter-

mikus potenciál pontosítá-
sa. 

• Az energetikai hatásfok 
növelése. 

• A beruházási és üzemelte-
tési költségek csökkentése 

• A geotermikus hıszivaty-
tyúknál az átlagos főtési 
tényezı növelése. 

Villamos energiatermelés: 
• A geotermikus készletek 

kitermelési technológiájá-
nak fejlesztése. 

• Fenntartható EGS techno-
lógia fejlesztése. 

• 120oC alatti termálvizek-
kel nagyon kis teljesítmé-
nyő, illetve kapcsolt ener-
giatermelés technológiai 
fejlesztése. 

Az MGtE évzáró közgyőlése 

Az MGtE új logója 
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Elhelyezés és kezelés kombinált tó-halastó-wetland 
rendszerben (az ún. szarvasi modell) 

A hazai és nemzetközi tapasztalatokra, valamint a 
szarvasi Halászati és Öntözési Kutatóintézetben 
(HAKI) végzett korábbi tápanyagforgalmi és techno-
lógiai kutatások eredményeire alapozva fejlesztettük 
ki a HAKI-ban az ún. kombinált tó-halastó-wetland 
vízkezelı rendszert, termálvizet hasznosító intenzív 
haltermelı telepek elfolyó vizének kezelésére (Pekár, 
2002; Kerepeczki és mtsai, 2002, 2003; Gál és mtsai, 

2007). Az összesen egyhektáros tórendszer négy sorba 
kapcsolt negyedhektáros tóegységbıl áll, az elsı tóba 
vezetjük a tisztítandó halas elfolyó vizet, a második 
pontyos polikultúrás halastóként üzemel, a harmadik 
és negyedik tó pedig vízinövényes (wetland) szőrıként 
funkcionál. A ma is üzemelı, modell tórendszer telje-
sítıképességét három éven keresztül, fél-üzemi körül-
mények között teszteltük, melynek legfontosabb ered-
ményeit az 1. táblázatban foglaltuk össze: 

A kapott eredmények alapján összegezve megállapít-
ható, hogy a változó idıjárási és terhelési körülmé-
nyek ellenére a tórendszer a melegebb periódusban 
(márciustól novemberig) kiegyensúlyozottan és magas 
tápanyag-eltávolítási hatékonysággal mőködött. Meg-
jegyzendı azonban, hogy a téli hideg hónapokban 
(decembertıl márciusig) 30-70 %-ra csökkent a vízke-
zelı rendszer tápanyag-eltávolító képessége, fıként a 

szerves nitrogénvegyületek lassúbb lebontása követ-
keztében. Emiatt a hidegebb hónapokban értelemsze-
rően hosszabb tartózkodási idıt (nagyobb tófelületet) 
kell biztosítani a hatékonyabb mőködés érdekében. 

Az elvégzett félüzemi technológiai kísérletek és táp-
anyagforgalmi vizsgálatok alapján tervezési irány-
számként megadható, hogy napi 1000 m3 halas termál 
elfolyó víz hatékony tisztításának tóterület igénye a 
tavaszi-nyári idıszakban minimálisan 4 hektár. A biz-
tonságos üzemeltetés érdekében azonban - a téli perió-
dusban várható alacsonyabb tápanyag eltávolítási ha-
tásfok kiegyenlítésére, illetve a hosszabb tartózkodási 
idı biztosítására - a fentinél nagyobb, mintegy 6 ha-os 
vízkezelı tóterület megépítése szükséges. 

 

Különbözı eredető szennyvizek és használt vizek 
együttes kezelése  

A különbözı termelési vagy szolgáltatási tevékenysé-
gekbıl származó, eltérı összetételő szennyvizek és 
használt vizek együttes elhelyezésének és kezelésének 
az anyagforgalmi alapja az, hogy ezek a vizek, éppen 
eltérı tápanyag-összetételük miatt, a tápanyagkínálat 
szempontjából jól kiegészíthetik egymást. Egyszerően 
szólva: amelyik tápanyag az egyikbıl hiányzik vagy 
csak alacsony koncentrációban van jelen, a másikban 
nagy, vagy éppen elegendı koncentrációban megtalál-
ható. Mivel a szennyvíztisztítás a vizes élıhelyi rend-
szerekben természetes biológiai folyamatokon alapul, 
e folyamatok hatékony és gyors lejátszódásában a 
megfelelı mennyiségő tápanyag, illetve a tápanyagkí-
nálat kiegyensúlyozottságának biztosítása, valamint a 
tápanyag limitáció elkerülése igen fontos kérdés. Kü-
lönbözı eredető szennyvizek és használt vizek hozzá-
adása a használt termálvízhez a biológiai tisztítás haté-
konysága szempontjából igen elınyös, mivel a termál-
vízben lévı káros anyagok természetes úton történı 
ártalmatlanításához szükség van azokra a szervetlen 
nitrogén és foszfor vegyületekre, amelyek a más típu-
sú szennyvizekben megtalálhatók, a termálvízben 
azonban nem, vagy lényegesen kisebb mennyiségben 
(Pekár és mtsai, 2004). 

 

Paraméter 
Tisztítási hatékonyság 

2001 2002 2003 

Ammónium 89% 95% 96% 

Ásványi nitrogén 79% 92% 87% 

Összes szerves nitrogén 63% 68% 62% 

Összes nitrogén 67% 89% 73% 

Orto-foszfát foszfor 92% 90% 83% 

Összes foszfor 75% 87% 71% 

Szerves lebegıanyag 93% 72% 86% 

Összes lebegıanyag 95% 69% 87% 

1. táblázat: A kombinált tó-halastó-wetland 
vízkezelı rendszer tisztítási hatékonysága 

Használt termálvizek felszíni elhelyezése, kezelése és  
továbbhasznosítása létesített vizes élıhelyeken - II. 

Írta: Dr. Pekár Ferenc, PhD, tudományos fımunkatárs 

Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas 
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Használt termálvíz és biológiailag tisztított telepü-
lési szennyvíz együttes elhelyezése és kezelése 

Az energetikai célra használt lehőlt termálvíz és a 
szennyvíztisztító telepekrıl távozó biológiailag tisztí-
tott szennyvíz tápanyag, szennyezıanyag, veszélyes és 
mérgezı anyag tartalma - kezelés nélkül - nagymérté-
kő terhelést jelent a befogadó természetes vízre. Ezek 
az anyagok károsítják a természeti környezetet, ugyan-
akkor megfelelı módon tározva, illetve kezelve a vi-
zet, nagy részük biológiai úton lebontható és átalakít-
ható. Egy javasolható vízkezelı-tisztító technológia a 
használt termálvíz és a tisztított kommunális szenny-
víz együttes elhelyezésére és kezelésére a fentiekben 
ismertetett kombinált tó-halastó-wetland rendszer cél-
szerően továbbfejlesztett változata, amely ugyancsak 
létesített vizes élıhelyek okszerően összekapcsolt 
rendszere, és amely alkalmas a kezelendı vizek táp-
anyag- és károsanyag-tartalmának hatékony csökken-
tésére (Pekár, 2006a,b; Pekár és mtsai, 2006). A tavi 
ökoszisztéma bonyolult táplálékhálózatán keresztül a 
tápanyagtartalom nagyobb hányada kivonható és rész-
ben hasznosítható, a károsanyag-tartalom pedig nagy-
mértékben lebontható, ártalmatlanítható. Az így vég-
bemenı szennyezıanyag kivonás révén a befogadó 
terhelése csökkenthetı. A javasolt vízkezelı rendszer 
utolsó tava egy ún. wetland (vízinövényzettel benıtt 
sekély tó), melynek szerepe a tavakban kezelt víz még 
meglévı formált (lebegı) és oldott állapotban lévı 
szennyezıanyag tartalmának kiszőrése, csökkentése, 
így tovább növelhetı a tavi kezelés során elérhetı tisz-
títási hatékonyság.  

Az eddigi saját kutatási eredmények és szakirodalmi 
adatok alapján a várható eltávolítási hatékonyságot 
figyelembe véve az egyes paraméterekre modellszámí-
tással becsülhetı a tavi kezeléssel elérhetı koncentrá-
ció csökkenés, illetve tisztítási hatékonyság (2. táblá-
zat). A tavi kezelés után, a felszíni befogadóba elenge-
dett tisztított víz koncentráció értékei így viszonyítha-
tók a kibocsátási határértékekhez, melynek alapján 
összességében megállapítható, hogy a tavi kezeléssel 
minden paraméter esetében biztosítható a kibocsátási 
határértékek teljesítése. 

 

Használt termálvizek sótalanítása fordított ozmózis 
eljárással 

A használt termálvizek felszíni elhelyezésénél és keze-
lésénél, illetve felszíni élıvíz befogadókba történı 
bevezetésénél a legnagyobb gondot a termálvizek ma-
gas sótartalma okozza. Mivel ennek lényeges mértékő 
csökkentése vagy teljes eltávolítása biológiai módsze-
rekkel mai ismereteink szerint nem lehetséges, vi-
szonylag költséges mőszaki eljárások alkalmazása le-
het a megoldás, ha a felszíni elhelyezés során a sótar-
talom csökkentése vagy eltávolítása szükséges. Ennek 
egyik, ma széles körben használt módszere az ún. for-
dított ozmózis (a szakmában használatos angol rövidí-
téssel: RO) elvén alapuló sótalanítási eljárás, melynek 
eredményeképpen nagy térfogatú, alacsony 
sókoncentrációjú, jó minıségő kezelt víz 
(permeátum), valamint magas sókoncentrációjú, de kis 
térfogatú szennyvíz (koncentrátum) keletkezik.  

Mivel a kezelt víz-
ben az egyes kom-
ponensek koncent-
rációja a vonatkozó 
rendeletekben fog-
lalt határértékek 
alatt van, a kezelt 
víz szabadon kibo-
csátható a termé-
szetbe, vagy szük-
ség szerint más cé-
lokra hasznosítható 
(pl. tavak feltöltése, 
öntözés, halterme-
lés, vagy ipari víz-
igények kielégíté-
se). A sótalanítás 
után melléktermék-
ként visszamaradó 
koncentrátum elhe-
lyezése, felhaszná-
lása többféleképpen 
is lehetséges. Leg-

Paraméter 
Mérték-
egység 

Kibocsátási 
határérték 

Várható tisztítási 
hatékonyság (%) elıtt után 

KOI g O2/m
3 75 70 135 40 

BOI g O2/m
3 25 70 55 17 

Ammónia-nitrogén g N/m3 10 90 6,2 0,6 

Összes ásványi nitrogén g N/m3 30 90 14 1,4 

Összes nitrogén g N/m3 35 70 20 6,1 

Összes foszfor g P/m3 2 80 3,9 0,8 

Összes só* g/m3 3 000 -30 1 995 2 593 

Nátrium egyenérték* % 45 30 59 41 

Fenolindex g /m3 1 50 0,9 0,5 

Összes lebegı anyag g /m3 35 80 29 5,7 

Koncentráció tavi kezelés  

2. táblázat:  A tavi kezelés során bekövetkezı várható koncentráció csökkenés,  
illetve eltávolítási hatékonyság 

* A kezelt víz nátrium ionarányának (Na eé%) kedvezıbb irányba történı módosítása meszezéssel 
történhet, ez azonban megnöveli a víz összsó tartalmát. Ez a magyarázata az összsó koncentráció 
kismértékő növekedésének. Ezt a kedvezıtlen hatást azonban részben csökkentheti a 
vízinövényzet ma még nem pontosan ismert ionfelvétele, valamint a kiterjedt felületeken végbe-
menı, ma még ugyancsak ismeretlen mértékő ionadszorpció és csapadékkiválás. 
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egyszerőbben ezt a tömény sós vizet erre alkalmasan 
kialakított tározóban lehet elhelyezni. Mivel az erede-
tihez képest ez sokkal kisebb térfogatú, a szennyvíz 
tárolásának költségei jelentısen csökkennek. Másik 
megoldás a tömény sós víz szárazra párolása, lehetı-
leg maradékenergia hasznosításával. A szilárd mara-
dék nagyrészt szervetlen sókból áll (túlnyomórészt 
szóda), így tárolása, majd további hasznosítása vi-
szonylag könnyen megoldható, legegyszerőbben pél-
dául télen útszórásra. Egy még kidolgozás alatt lévı új 
eljárás szerint a szilárd maradék vízüveggé alakítható, 
amely az építıanyag-gyártásban segédanyagként fel-
használható. Így az eredetileg környezetkárosító hulla-
dékból hasznos építıanyag állítható elı. 

(Salamon, 2007).  

A geotermikus energia és a termálvíz többlépcsıs 
komplex hasznosítása és a használt termálvíz környe-
zetkímélı elhelyezése vizes élıhelyeken koncepciójá-
ba jól beilleszthetı a sótalanítási eljárás. Így lehetıség 
nyílik olyan, a geotermikus energiára alapozott komp-
lex fejlesztési programok kidolgozására és megvalósí-
tására, és szilárd hulladékok újrahasznosításán keresz-
tül a piacon jól értékesíthetı termékek elıállítását, 
illetve új típusú, ún. ökológiai szolgáltatások biztosítá-
sát, az új értéket megtestesítı, a hulladékvizek tisztítá-
sa és újrahasznosítása céljából létesített vizes élıhe-
lyeken (2. ábra). 

2. ábra:  A geotermikus energia és a termálvíz többlépcsıs komplex hasznosítása és a használt termálvíz  
környezetkímélı elhelyezése vizes élıhelyeken (Forrás: Salamon, 2007; Csürhés és mtsai, 2008) 

Összefoglalás és javaslatok 

(1) Javasoljuk a természeti környezetet kímélı, de 
ugyanakkor annak természetes, biológiai folyamatait a 
társadalom és a környezet számára egyaránt elınyösen 
felhasználó természetközeli (vagy más szóval: termé-
szetszerő) - létesített vizes élıhelyeken megvalósuló - 
szennyvízkezelési technológiák alkalmazásának elı-
térbe helyezését és támogatását. Az ilyen típusú tech-

nológiák szélesebb körő gyakorlati alkalmazása nagy-
mértékben hozzájárulna vízi erıforrásaink minıségé-
nek és mennyiségének hosszú távú megırzéséhez, az-
az a fenntartható integrált vízhasznosítás gyakorlatá-
nak kialakulásához. 

(2) A használt termálvizek létesített vizes élıhelye-
ken történı kezelése, tisztítása és újrahasznosítása 
technológiáinak széleskörő alkalmazása érdekében 
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további fejlesztımunkára és a jelenleg érvényben lévı 
szabályozók olyan irányú módosítására van szükség, 
amely elıtérbe helyezi és támogatja a létesített vizes 
élıhelyeken történı elhelyezést és kezelést. Emellett 
törekedni kell a meglévı létesítmények energiahaté-
konyságának növelésére, az integrált, többlépcsıs 
hasznosítás elımozdítására - ennek eredményeképpen 
kisebb mennyiségő termálvíz kitermelésére, - valamint 
új termálkutak létesítése helyett a lezárt, nem használt 
termálkutak használatba vételére. Jogszabályilag tisz-
tázni szükséges azonban, hogy energetikai célú hasz-
nosítás esetében új termálkutak létesítése visszasajto-
lási kötelezettséggel milyen földtani képzıdményeken, 
milyen feltételekkel lehetséges. Az új szabályozást 
úgy kell kialakítani, hogy elınyben részesüljenek az 
olcsó, természetes biológiai folyamatokra épülı hasz-
nált termálvíz kezelési és elhelyezési technológiák, 
azaz az ún. természetközeli módszerek. 

(3) A létesített vizes élıhelyeken történı szennyvíz- 
és használtvíz kezelés korszerő módszerének elterjesz-
tése érdekében javasoljuk a földhasznosításban a mő-
velési ágak bıvítését a víztisztításra szolgáló vizes 
élıhelyek, mint új mővelési ág bevezetésével. Az eh-
hez szükséges jogi és szakmai szabályozási feltétel-
rendszer kidolgozásával lehetıvé válhatna az ilyen 
mesterséges vizes élıhelyek szabályozott létesítése, 
illetve hosszútávon történı fenntartása és mőködteté-
se. 

(4) A használt termálvizek legegyszerőbb megoldá-
sú felszíni kezelésére és elhelyezésére az ún. szentesi 
hőtı-tározótavas modell alkalmazása javasolható, 
amely viszonylag egyszerő felépítése és mőködtetése 
ellenére is megfelelı mértékő tápanyag- és szennyezı-
anyag eltávolítást biztosít a végsı felszíni befogadóba 
történı bevezetés elıtt. 

(5) Mivel a termálvízzel táplált, intenzív halnevelı 
teleprıl kibocsátott elfolyó vízre kidolgozott ún. szar-
vasi kombinált tó-halastó-wetland modell alkalmazha-
tó más eredető szennyvizek és használt vizek kezelé-
sére és tápanyagtartalmának újrahasznosítására is, a 
technológia célszerően továbbfejlesztett változata ja-
vasolható az energetikai célú termálvíz hasznosításból 
származó termál csurgalékvíz tavas tisztítórendszerek-
ben történı hatékony kezelésére is. 

(6) Mivel a szennyvíztisztítás a vizes élıhelyi rend-
szerekben természetes biológiai folyamatokon alapul, 
e folyamatok hatékony és gyors lejátszódásában a 
megfelelı mennyiségő tápanyag, illetve a tápanyagkí-
nálat kiegyensúlyozottságának biztosítása, valamint a 
tápanyag limitáció elkerülése igen fontos kérdés. Kü-
lönbözı eredető szennyvizek és használt vizek hozzá-
adása a használt termálvízhez a biológiai tisztítás haté-
konysága szempontjából igen elınyös, mert a termál-

vízben lévı káros anyagok természetes úton történı 
ártalmatlanításához szükség van azokra a szervetlen 
nitrogén és foszfor vegyületekre, amelyek a más típu-
sú szennyvizekben megtalálhatók, a termálvízben 
azonban nem, vagy lényegesen kisebb mennyiségben. 
Emiatt javasoljuk a különbözı termelési vagy szolgál-
tatási tevékenységekbıl származó, eltérı összetételő 
szennyvizek és használt vizek együttes elhelyezésének 
és kezelésének a szorgalmazását, mivel ezek a vizek, 
éppen eltérı tápanyag-összetételük okán, a tápanyag-
kínálat szempontjából jól kiegészítik egymást. 

(7) A geotermikus energia és a termálvíz többlép-
csıs komplex hasznosítása és a használt termálvíz kör-
nyezetkímélı elhelyezése vizes élıhelyeken koncepci-
ójába jól beilleszthetı a sótalanítási eljárás is. Így le-
hetıség nyílik olyan, a geotermikus energiára alapo-
zott komplex fejlesztési programok kidolgozására és 
megvalósítására, amelyek a termálvíz elsıdleges hasz-
nosításán túlmenıen magukban foglalják különféle 
folyékony és szilárd hulladékok újrahasznosításán ke-
resztül a piacon jól értékesíthetı termékek elıállítását, 
illetve új típusú, ún. ökológiai szolgáltatások biztosítá-
sát, az új értéket megtestesítı, a hulladékvizek tisztítá-
sa és újrahasznosítása céljából létesített vizes élıhe-
lyeken. 
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tást nyert INNOCSEKK pályázati projektjavaslat. 
Kézirat. 17 pp. 

A Magyar Geotermális Egyesület Felügyelı Bizottsá-
ga áttekintette 2008. évi gazdálkodást elemzı, értéke-
lı dokumentumokat, továbbá az elnöki beszámolót és 
kialakította véleményét a társaság mőködésérıl. 

Általános megállapítások : 

2008-ban az Elnökségnek sikerült egyensúlyban tar-
tani az egyesület pénztárát. Növekvı taglétszám miat-
ti tagdíj befizetésekbıl, a kamatnyereséggel és a ta-
gok támogatásával összesen 3.905.993 Ft-ot elérı 
bevétellel szemben 1.057.561 Ft volt a kiadás . 

Eredmény……………………………   2.848.432 Ft 
Saját tıke……………………………  11.530.000 Ft 

Megjegyezzük hogy 2003-tól az egyesület vezetı tiszt-
ségviselıi juttatásban nem részesültek. 

Elnökségnek sikerült fenntartani az elmúlt évben az 

egyesület törvényes mőködését. 

A Felügyelı Bizottság állásfoglalása és javaslata : 

A Felügyelı Bizottság a 2008. évi teljesítményt ered-
ményesnek ítéli. 

A Felügyelı Bizottság megállapította, hogy az Egyesü-
let eleget tett törvényben foglalt számviteli alapelvek-
nek. 

Az Egyesületnél a számviteli és bizonylati rend megfe-
lelı a mérleg valódisága biztosított. 

A Felügyelı Bizottság az Elnöki Beszámolót elfogadja 
és a Magyar Geotermális Egyesület Közgyőlésének 
elfogadásra, ajánlja. 
 

Cegléd 2009.febrár.11.    
          Bitay Endre 
   az MGtE Felügyelı Bizottságának Elnöke 

 

AZ MGTE FELÜGYELİ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE 
az egyesület 2008-ban végzett tevékenységérıl 
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Az INNOGEO Kft. – a Nemzeti Technológia Prog-
ram támogatásával – a Magyar Termálenergia 
Társaság és a Geotermikus Innovációs és Koordi-
nációs Alapítvány közremőködésével „Fórum a 
geotermiáért” címmel rendezték meg az V. Nem-
zetközi Kisteleki Termál Konferenciát.  

A kisteleki Rendezvényházban 2009. március 19-20-
án tartott rendezvényre meghívást kapott a Miniszter-
elnöki Hivatal, a szaktárcák, valamint a témában érin-
tett egyéb szakemberek, szervezetek. (MEH, KHEM, 
KvVM, FVM, ATIKÖTEVIFE, ATIKÖVIZIG, MTA) 
A meghívottak közül sajnos voltak, akik nem tudtak 
részt venni a rendezvényen, így maradtak megválaszo-
latlan kérdések. 

Dr. Rybach László az IGA elnöke tartotta a bevezetı 
elıadást a megújuló energiák fontosságáról politikai 
aktualitásairól. Beszédében a 2010-ben Indonéziában 
megrendelésre kerülı World Geothermal Congress 
programjaira hívta fel a figyelmet, ahol a magyar 
szakemberek is hasznos információkhoz juthatnak 
majd. 

A megújuló energiák helye, lehetıségei a Kormány 
energia politikájában címmel, Dr. Szerdahelyi György 
fıosztályvezetı (KHEM) tartott elıadást. A Klímavé-
delmi Szabályozás szigorítása, és ellentmondásai mel-
lett a gázellátási zavarok hatásaira is kitért beszédé-
ben. Az ország energiapolitikájában kiemelt jelentı-
séggel bír az energiatakarékosság, a megújuló energia 

hordozók hasznosítása és az atomerımő helyzetének 
rendezése.  

Dr. Szabados Gábor a Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal elnöke, a geotermikus energia bányajogi sza-
bályozásáról tartott elıadást. Beszédében kiemelte a 
geotermikus védıidom bekerülését a Bányatörvénybe, 
és beszámolt a vízjogi szabályozás hiányosságairól. 

A vitafórumon. elsıként Szirbik Imre, Szentes város 
polgármestere szólalt fel. Szentesi példát említett, ahol 
a Kurca vizébe folyó termálvíz megváltoztatta ugyan a 
kanális élıvilágát, de az iszap minták alapján bevizs-
gált adatok azt bizonyították hogy egy évek óta ismét-
lıdı téli és nyári élıvilág váltakozása alakult ki, 
amely hosszú távon is fenntartható egyensúlyt jelent a 
Kurca élıvilágában. 

Délután a megújuló energiahasznosítások támogatásá-
ról hangzottak el elıadások. Az új KEOP pályázatok-
kal kapcsolatban .megfogalmazott kérdésekre a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség jelen levı képviselıje, Ka-
sza György adott válaszokat.  

A másnapi elsı elıadó György Zoltán, az Aquaplus 
Kft. ügyvezetı igazgatója többek között a nagy átmé-
rıjő kutak elınyös tulajdonságait ismertette. Vélemé-
nye szerint egy felsıpannon homokkıre szőrızött ter-
málkút maximális hozamának 70%-át lehet tartósan 
kitermelni, de csak 30%-át lehet tartósan visszasajtol-
ni. 

Dr. Bobok Elemér, a Miskolci Egyetem professzora  
tartalmas és élvezetes elıadást tartott a geotermikus 
villamos energiatermelés megoldásairól, helyzetérıl. 

Ádám Béla, az ETE Hıszivattyús Szakosztályának 
elnöke a geotermikus hıszivattyúzás legújabb eredmé-
nyeit ismertette. Megemlítette, hogy a hıszivattyúk 
gyors térnyerésének van árnyoldala is, amennyiben 
hozzá nem értı cégek is megjelentek a piacon. 

Hlatki Miklós, a Magyar Geotermális Egyesület alel-
nöke a homokkıbe történı visszasajtolás elméleti kér-
déseit boncolgatta.  Kifejtette, hogy a visszasajtolás a 
homokkövekbe is megoldható, de a kis cementáló 
anyag tartalmú, konszolidálatlan homokköveknél ez 
nem egyszerő feladat. Szerinte a visszasajtolás törvé-
nyi kötelezettségét öt évvel ezelıtt anélkül hozták 
meg, hogy a technológia tanulási folyamatán túljutot-
tunk volna. 

Kurunczi Mihály, az MTET elnöke egyebek közt a 
felelıs hévízgazdálkodás fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet. 

(Bárány Angéla) 

V. Nemzetközi Kisteleki Termál Konferencia  

Hlatki Miklós, az MGtE alelnöke  elıadását tartja 
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Szervezeti mőködés 

A Magyar Geotermális Egyesület taglétszáma 2008-ban 
tovább emelkedett. Az év végén 3 természetes és 3 jogi 
tag felvételérıl határozott az elnökség. Steinhauser And-
rás tagtársunk elhunyt, Hegedős Ágoston tagtársunk pe-
dig jelezte, hogy minden közszerepléstıl visszavonul, és 
így - többek között – az MGtE-nek sem kíván tagja ma-
radni. Tagdíját minden tagunk befizette. A Magyar Álla-
mi Földtani Intézet továbbra is pártoló tagunk.  

Az egyesület taglétszáma 2009. elején 94. 

Az egyesület elnöksége az év folyamán két ülést tartott. 

Szakmai munka 

A 2008. év minden bizonnyal úgy fog bekerülni a 
geotermia magyarországi történetébe, mint a konferenci-
ák, megbeszélések és tanácskozások éve.  

Az elsı félévben még kevesebb ilyen rendezvény volt, 
ekkor szerveztük meg V. Szakmai Napunkat Veresegy-
házon. Az év vége felé azonban már egymást érték a ta-
lálkozók. Ezek egyik közös vonása volt, hogy a kor-
mányzati, államigazgatási meghívottak általában nem 
jelentek meg, az általuk tartandó elıadások pedig egysze-
rően elmaradtak. Így a konferenciák éve a geotermiában 
nem hozott igazi párbeszédet, a földhı hasznosítás ügyé-
nek elıbbre viteléhez ezek a találkozók nem sokkal járul-
tak hozzá. Az egyetlen kivétel annak a közös állásfogla-
lásnak az aláírása volt, amit Dr. Csikai Miklós kezdemé-
nyezésére a geotermiában érdekelt szakmai szervezetek 
és néhány jogi személy szövegezett meg. Ennek leglé-
nyegesebb ajánlása az, hogy már 2009. elején jöjjön létre 
a négy évvel ezelıtt mőködött Geotermikus Munkabi-
zottság mintájára egy fórum a geotermiát érintı jogsza-
bályalkotás elısegítésére. 

Az év elején sok vitát váltott ki a geotermikus védıidom 
ügye. Ez az év hátralévı részében lecsillapodott anélkül, 
hogy a törvényhez tartozó végrehajtási rendelet (vhr.) 
megszületett volna. Egyesületünknek fontos szerepe volt 
abban, hogy a vhr. tervezete nem lépett hatályba, mert az 
alkotmányellenes szabályozást hozott volna létre. 
(Tulajdonképpen már a geotermikus védıidomról szóló 
törvényi passzus is alkotmányellenes, azonban ezt azért 
nem támadtuk meg az Alkotmánybíróságon, mert a köze-
li jövıben várható a törvény módosítása.) A Magyar 
Geotermális Egyesület véleményalkotása hozzájárult egy 
nem eléggé átgondolt és ezért több ponton hibás jogsza-
bálytervezet visszavonásához.   

A Földhı Hírlevél három számát jelentettük meg az el-
múlt évben. Gila György tagtársunk, alföldi területi kép-
viselınk továbbra is az általa készített geotermikus tár 

gyú tv riportjaival, míg Bárány Angéla tagtársunk tudósí-
tásaival járult hozzá a lap kiadásához. 

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség egye-
sületünk hathatós támogatásával még 2007. év végén 
nyújtott be pályázatot a Kutatás-fejlesztési Pályázati és 
Kutatás-hasznosítási Irodához geotermikus technológiai 
platform létrehozására, azonban a pályázatunkat sajnos 
elutasították. 

Az MGtE nem kapott meghívást meg abba a szakértıi 
csoportba, amely a Magyar Tudományos Akadémia ne-
vében készített tanulmányt a geotermikus energiahaszno-
sításról. Ez egyfelıl sajnálatos, hiszen a legnagyobb geo-
termikus szakmai civil szervezet vagyunk Magyarorszá-
gon. Másfelıl viszont kedvezı, mert így legalább nem 
tartozunk felelısséggel az elkészült tanulmány minısé-
géért. 

Pénzügyi helyzet 

Az elmúlt évben a 2,8 mFt tagdíjbevétel mellett 5 mFt 
vállalkozásból származó bevétel keletkezett, amit a lekö-
tött betétek után járó mintegy 0,5 mFt kamat, illetve az 
alvállalkozóktól kapott 0,5 mFt adomány egészített ki. 
Így az összesen 8,8 mFt bevétellel szemben állt a kiadá-
sok 6 mFt összege, így az egyenleg 2,8 mFt. A mőködés-
hez szükséges minimális költségeken túl 2008-ban a vál-
lalkozói tevékenységhez kapcsolódó alvállalkozói teljesí-
tések 5,0 mFt-os és a veresegyházi szakmai nap 348 eFt-
os költsége adódott hozzá. Egyesületünk saját tıkéje 
mérlegkészítéskor 10,4 mFt volt. 

Kapcsolatok 

Egyesületünk ismét fizetı tagja lett az Európai Geotermi-
kus Energia Tanácsnak (EGEC), amely Dr. Burkhard 
Sanner elnöksége alatt igen aktívvá és hatékonnyá vált az 
európai megújuló energiás és geotermikus jogszabályal-
kotásban. Egyesületi tevékenységünk elismerésének kell 
tekintenünk azt a megtisztelı felkérést, amely Sanner úr 
javaslatára érkezett hozzánk elıadás tartására európai 
parlamenti képviselık részére a 8. Interparlamentáris 
Tanácskozás budapesti ülésén november 7-én. 

Tervek 2009-re 

Szakmai nap megszervezését egyelıre nem tervezzük. 
Továbbra is egyik legfontosabb érdekvédelmi felada-
tunknak tekintjük, hogy a szakmánkat érintı jogszabály-
ok megalkotásánál lehetıleg vegyék figyelembe vélemé-
nyünket. Folytatjuk a fölkészülést a 2010-es geotermikus 
világkongresszusra. 

Budapest, 2009. január 9. 
     Szita Gábor 
     MGtE elnök 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ 
a Magyar Geotermális Egyesület 2008-ban végzett tevékenységérıl 
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Az egyesület a korábbi évekhez hasonlóan eredmé-
nyes gazdálkodást folytatott 2008-ban is. A kiadásokat 
jelentısen meghaladó bevételek miatt az egyesület 
pénzügyileg tovább erısödött. 

A bevételeket az 1. táblázat tartalmazza. 

1. táblázat 

Bevételeink között jelentısen nıtt a kamatbevétel és az 
adományok összege. Vállalkozási tevékenységbıl is 
jelentıs összeget realizáltunk. A kiadások a 2. táblázat-
ban találhatók. 

2. táblázat 

A legnagyobb kiadásokat a sikeres szakmai napunk, 
illetve egy szakmai rendezvényen való részvételünk 
költségei jelentették. 

A bevételek és a kiadások egyenlege   2 848 432,- Ft 
volt 2008-ban. 

Az eredmény levezetést a 3. táblázat, a mérleget a 4. 
táblázat szemlélteti. 

3. táblázat 

4. táblázat 

Budapest, 2009. március 19.     Paizs József 
                               MGtE Gazd. Vez. 

Ssz. A tétel megnevezése 2007 Mód 2008 

1. A. Összes közh.  bevétel 2 925   3 906 
2. 1. Közh. célra kapott tám.       
3. 2. Pályázattal elnyert tám.       
4. 3. Közh. tev. bevétele       

5. 4. Tagdíjbevétel 2 869   2 872 
6. 5. Egyéb bev. (adomány) 0   500 

7. 6. P.ügyi mőveletek bev. 56   534 

8. 7. Rendkívüli bevételek       
9. B. Vállalkozási tev. bev.     5 000 

10. C. Összes bevétel 2 925   8 906 
11. 1. Anyagjellegő ráfordítás 840   1 000 
12. 2. Személyi jell. ráf. 21   20 
13. 3. Értékcsökkenési leírás       
14. 4. Egyéb ráfordítás       
15. 5. P.ügyi mőveletek ráf-ai     38 
16. 6. Rendkívüli ráfordítások 50     
17. D. Közhasznú tev. ráf. 911   1 058 
18. E. Vállalkozási tev. ráf.     5 000 

19. F. Összes ráfordítás 911   6 058 
20. G. Adózás elıtti eredm. 2 014   2 848 
21. H. Adófizetési köt.       
22. I. Tárgyévi eredmény 2 014   2 848 

Befektetett eszközök 0 
I. Immateriális javak 0 

II. Tárgyi eszközök 0 
III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 

Forgóeszközök 11 590 
I. Készletek 0 

II. Követelések 0 
IV. Pénzeszközök 11 530 
V. Aktív idıbeli elhatárolás 60 

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 11 590 
Saját tıke 10 370 

I. Induló tıke 0 
II. Tıke változás 7 522 

III. Tárgyévi eredmény alaptev. 2 848 
Céltartalék 0 
Kötelezettségek 1220 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 
II. Rövidlejáratú kötelezettségek 1220 

FORRÁSOK ÖSSZESEN 11 590 

GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ 
a Magyar Geotermális Egyesület 2008-as pénzügyi évérıl 

Kiadások Alaptev. Vállalkozás 
Névjegykártya 6 050   
Szakfordítás 14 342   
Oktatás 20 000   
Tanulmány 49 920 5 000 000 
Egyéb 30 000   
Webszolgáltatás 72 000   
EGEC 48 956   
IGA 93 144   
Energo Expo kiállítás 22 600   
Részvételi díj 148 800   
Kiküldetés 10 745   
Posta költség 50 086   
Könyvelés 60 000   
Bank költség 82 421   
Szakmai nap költsége 348 497   
Kiadások összesen 1 057 561 5 000 000 
Összes kiadás 6 057 561 
EREDMÉNY 2 848 432  

Bevételek Alaptev Vállalkozás 
Tagdíj magánszemélytıl 272 000   
Tagdíj jogi személytıl 2 600 000   
Adomány 500 000   
Kamat (folyószámla) 1 288   

Kamat (lekötött betét) 532 705   
Tanulmány készítés   5 000 000 
Bevételek összesen 3 905 993 5 000 000 
Összes bevétel 8 905 993 
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Magyar Geotermális Egyesület 

Postacím: 1012 Budapest, Mátray u. 8/b. 
Tel: (1)-214 3727, fax: (1)-214 5953 
E-mail: info@mgte.hu, szitag@mgte.hu 
Honlap: www.mgte.hu 

KEOPKEOP: : ÚJ  PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK 
 
2009. március 11-én felkerültek a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség (NFÜ) honlapjára az új KEOP pályázati kiírások. A közzé-
tételt megelızı társadalmi egyeztetés során a Magyar 
Geotermális Egyesület is megtette javaslatait, amelyek közül 
több fontosat be is építettek a végleges dokumentációkba. 
 

Az utóbbi négy év geotermikus 
beruházásainak létrejöttében 
kiemelkedı szerepet játszottak 
a KIOP, majd az azt felváltó 
KEOP (Környezet és Energia 
Operatív Program) megújuló 
energiás pályázatai. Olyan 
jelentıs termálvizes főtési 
rendszerek, mint a veresegyhá-
zi, a kisteleki, vagy a bólyi 
ezzel a támogatással  épültek 
meg és üzemelnek jelenleg is, 
és még több hasonló elképzelés 
kapott zöld utat a megvalósí-
tásra. A geotermikus energia-
hasznosítás fejlıdése szem-
pontjából tehát egyáltalán nem 
közömbös, hogy a jövıben 
miként alakulnak a KEOP pályázati lehetıségek.  

A 2009-2010-re meghirdetett megújuló energiás KEOP pályázatok 
egyik leglényegesebb kedvezı irányú változása a támogatási inten-
zitások általános növekedése. A leghátrányosabb kistérségekbe 
tartozó önkormányzatok fejlesztési költségeik akár 70%-ára is 
kaphatnak vissza nem térítendı támogatást, és a többi önkormány-
zat is a korábbi 50% helyett 60%-ban reménykedhet. Bizonyos 
esetekben egyszerősödött a támogatás odaítélése, és már nem kell 
feltétlenül elvégezni az ún. finanszírozási hiányszámítást sem. 
Összességében azonban a pályázat központi dokumentuma, a meg-
valósíthatósági tanulmány az eddiginél is nagyobb felkészültséget 
igényel készítıitıl. 

A korábbi KEOP pályázat tapasztalatira támaszkodva az NFÜ több 
részre bontotta a megújuló energiaforrások támogatását. Így példá-
ul geotermikus energiahasznosítási elképzeléssel már négy kiírási 
változat közül lehet választani az energiatermelés céljától, a meg-
valósító szervezettıl, vagy éppen attól függıen, hogy a  beruházás 
tartalmaz-e kiegészítı energiahatékonysági, energiatakarékossági 
fejlesztést. Az új pályázati programok az alábbiak: 
• KEOP-2009–4.2.0/B. - Helyi hı és hőtési igény kielégítése meg-

újuló energiaforrásokkal. 
• KEOP-2009-4.4.0 - Megújuló energia alapú villamos energia, 

kapcsolt hı- és villamos energia, valamint biometán termelés. 
• KEOP-2009-5.3.0./B - Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva. 
• KEOP-2009-5.2.0/B Harmadik feles finanszírozás – épületener-

getikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombi-
nálva. 

EGYESÜLETI HÍREK 
 
MGtE javaslatok a KEOP pályázathoz 

A KEOP megújuló energiás pályázati ki-
írásainak társadalmi egyeztetése során az 
MGtE három javaslatát is beépítették a 
programokba. A Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökségen elfogadták, hogy ne kizárólago-
san víz-visszasajtolásos beruházások kap-
janak támogatást, hanem a termálvizek 
komplex (energetikai és balneológiai) 
hasznosítását megcélzók is, továbbá hogy 
a szén-dioxid kibocsátásnak a beruházási 
költségre vetített fajlagos értékét emeljék 
meg, illetve hogy a termálvizek kísérı 
gázainak energetikai hasznosítása is kap-
hasson támogatást. 
A vízjogi létesítési engedély megszerzési 
idıpontjára tett MGtE-s javaslatra az NFÜ 
kifejtette, hogy Európai Uniós elıírás sze-
rint az építési engedélynek a támogatási 
szerzıdés aláírásakor meg kell lennie. 
(Egyesületünk szerint elegendı lett volna 
az engedélyt a kivitelezés megkezdése 
elıtt  bemutatni.) A szubjektív értékelés 
súlyának növelését a pályázatok elbírálá-
sánál pedig azzal indokolta kiíró, hogy a 
nem megfelelı minıségő, azaz a pályázati 
mutatószámokat számítással kellıen alá 
nem támasztó megvalósíthatósági tanul-
mányokat csak így lehet kiszőrni. 
 

 
 
 
 
 
 

RENDEZVÉNYEK 

Renexpo - geotermikus nap nélkül 

Az idei Renexpo kiállításon elmaradt a geo-
termikus szakmai  nap. A szervezık a cse-
kély érdeklıdés miatt elálltak az elmúlt két 
évben megszokott rendezvény megtartásától. 

Nemzetközi Geotermális Napok 

A Szlovák Geotermális Egyesület 2009. má-
jus 26-27-én rendez nemzetközi konferenci-
át a Pozsonyhoz közeli Častá-Papiernička-
ban, amelyen Magyarországot Szita Gábor, 
az MGtE elnöke képviseli elıadásával. 

Kútfúrás Veresegyházon, 2006. 


