Földhő Hírlevél
A Magyar Geotermális Egyesület tájékoztató kiadványa

Együtt a jövőért

Szakmai nap
Hatodik szakmai napját tartotta az egyesület. A„Szentestől Szentesig- Kezdet
ésvég”címetviselőrendezvényaktuáliséségetőproblémákmegvitatásáraadott
alkalmat.FormátöltöttaMagyarGeotermálisEgyesülethivatalosállásfoglalása,
melyet el is juttattunk az illetékesekhez.
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Pekár Ferenccel beszélgettünk a használt termálvizek felszíni elhelyezéséről

Visszasajtolás nélkül
Azenergetikaicélrahasznosítotttermálvizektermészetközelikezelésiéstovábbhasznosításitechnológiájánmintegy
20évekezdtekeldolgozni.Afolyamategyidőreleállt,deahátrányosvisszasajtolásitörvénykövetkeztébenfelkellettújítaniamunkálatokat.PekárFerenccel,aprojektszakmaivezetőjévelarrólbeszélgettünk,hogyholtartmosta
kutatás és mire számíthatunk a jövőben.
Mikor és mi célból kezdtek el foglalkozni a alá.Ráadásulanagyobbtározókbanolyan
használttermálvizekfelszínielhelyezésével? minőségetértelatermálvíz,hogyhalasítani
islehetett.Mikiisadtukahalasításijavaslatot,
Akutatásokahasználttermálvizekfelszíni csakutánasajnosnemfolytattákamunkát.A
elhelyezéséreméganyolcvanasévekközepén tározómegmaradt,engedtékbeletovábbraisa
kezdődtek. Amikor az ATIVIZIG, a szegedi termálvizet,denemhasznosítottákmáscélra.
vízügyiigazgatóságmegbíztaazintézetet, Akadtakegyébtervekis,amiknemvalósultak
hogyvizsgáljukmegatározókvízminőségét, meg, mint például a„jóléti üdülőtó”terve.
hogyhogyantisztulmeg,éshogyhalasítható-e AkkoribanmárSzarvasonisbeszélhettünk
a termálvíz, akkor már létezett a szentesi termálvíz-hasznosításról, elkezdtünk hát
tározó. Ezt akkor meg is tettük a szegedi együttműködésengondolkodni.Deaztán
egyetemmelközösenésazlettazeredménye, a rendszerváltás, privatizációk, stb. miatt
hogylebomlanakakárosítóanyagokatározás ez jó időre abbamaradt, és csak 2007soránanélkül,hogykülönkezelésnekvetnénk 2008 táján újítottuk fel a munkálatokat,

mivel megjelent a 2004-es törvény a
visszasajtolásról.Ahasznosítóknakelkellett
kezdeniükgondolkodni,hogymitlehetne
tenni,van-emásmódszer,mertahozzáértők
már akkor is tudták, hogy itt az Alföldön a
geológiaiadottságokmiattnemfogmenni
a visszasajtolás. Alternatívaként a felszíni
elhelyezésregondoltunk,ésezértkezdtünkel
újrafoglalkoznivele.Háromszarvasicéggel
összefogvaindítottukújraútjáraaprojektet.
Részben ezek a cégek finanszírozták a
vizsgálatokatéskísérleteket,részbenpedig
aBékésmegyeiönkormányzatésazIntézet
(HAKI). 2008 végétől végezzük a munkát.
(folytatás a 6. oldalon)
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Szakmai nap
AszakmainapelsőelőadóiszekciójábanSzitaGáborelnök
bemutatta a geotermikusenergia-hasznosítást fenyegető
legégetőbb problémát, a 147/2010-es kormányrendelet
általelőírt,acsakenergetikaicélúfelhasználásravonatkozó
visszasajtolási kötelezettséget. Rávilágított azonban arra,
hogy a visszasajtolás mellett két másik út is járható lenne
az elhasznált hévizek kezelésekor: az eddig is alkalmazott
elfolyatás, illetve a vizes élőhelyek kialakítása.

147/2010-eskormányrendelet.Hangsúlyoztatovábbá,hogya
homokkövekbetörténővisszasajtolástechnológiájáttekintve
mégtanulásiszakaszbanvagyunk,ésalapvetőszükséglenne
azeddigitapasztalatokfeldolgozására,megfelelőértékelésére
a továbblépés érdekében.
A második előadói szakasz a szentesi témáké volt. Pekár
Ferenc, a MGtE alelnöke a Szentes közelében zajló felszíni
termálvíz-elhelyezési kísérletről számolt be, majd Nagygál
János (ugyancsak a MGtE alelnöke) beszélt a termálvízhasznosításüvegházikertészetekbentörténőjelentőségéről
és ezek ellehetetlenüléséről a kötelező visszasajtolás
következtében. Ezek után Katona Magdolna, az Árpád
Agrár Zrt. gazdasági igazgatójának előadása következett a
kertészetifejlesztésekfinanszírozásiproblémáirólésgazdasági
korlátairól. Végül pedig Döbrössy Iván, a Szentes Városi
SzolgáltatóKft.igazgatójaismertetteatermálvíz-hasznosítás
jelentőségét Szentes város távfűtésében.
AharmadikszekcióbanMartinTamás,aNemzetiFejlesztési
Ügynökség KEOP Irányító Hatóság projektmenedzsere
mutatta be az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési
Programkereteinbelülrendelkezésreállólehetőségeketésa
tapasztalatokat,majdpedigkérdésekéshozzászólásokideje
következett.

BencsikJánosállamtitkárelőadása
BencsikJánoselőadásábankiemelte,hogyageotermikus
energialényegeseszközmindazországenergiafüggőségének
megszüntetésében, mind pedig foglalkoztatáspolitikai
szempontból. Véleménye szerint az általánosan kötelező
injektálás helyett szintén a differenciált szabályozás lenne
a megoldás. A Vidékfejlesztési Minisztériummal való
egyeztetetés megkezdését ígérte a kérdésben.

A szakmai nap üzenete a Magyar Geotermális Egyesület
hivatalosállásfoglalásbanolvasható,melyettöbbilletékesnek
is elküldött az MGtE, így aVidékfejlesztési Minisztériumból
V.NémethZsolt,CzervánGyörgy,IllésZoltán,ÁngyánJózsef
és Fazekas Sándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumból
pedig Bencsik János kapta meg a levelet. A minisztériumok
illetékeseinkívültermészetesenOrbánViktornakisküldtek
egypéldánytazállásfoglalásból.Azemlítettdokumentumot
és a csekély számban érkezett válaszokat az alábbiakban
olvashatják.

HlatkiMiklós,aMGtEalelnökeelmondta,hogyazenergetikai
hasznosítókkb.30%-kalrészesednekatermálvíztermelésből.A
visszasajtoláskövetelményét,amiafenntarthatóságothivatott
biztosítani,ennekellenérecsakvelükszembenérvényesítia

ÁLLÁSFOGLALÁS
a geotermikus energiahasznosítás helyzetéről
Amagyarországigeotermikusenergiahasznosítóktúlnyomó
többségétmegoldhatatlanfeladateléállítottaegy,a2010-ben
leköszönt kormány által elfogadott rendelet.
Ajellemzőentöbbévtizedehatóságiengedéllyelműködő
energetikai célú termálvíz hasznosítások engedélyei a
rendeletkövetkeztében2012végénlejárnak.Amennyibena
vízfelhasználómégistovábbkívánjafolytatnitevékenységét,
akkorolyanújengedélykérelmetkellbenyújtania,amialehűlt
termálvízelhelyezésérevonatkozóankizárólagavisszatáplálást
(visszasajtolást) tartalmazza. Az új engedély birtokában –
területibesorolástólfüggően–vagy2014,vagy2020végéiga
visszatáplálólétesítménytmegiskellvalósítania.Maitudásunk
alapjánazonbanteljesbizonyossággalkijelenthető,hogymég
ha a visszatáplálás, mint műszaki megoldás megbízható és
gazdaságos formában elérhető is lenne, és a 20-30 milliárd
forintrabecsülhetőberuházásiforrásisrendelkezésreállna,
az országosan szükséges több száz rendszer tervezése,
engedélyezéseéskivitelezéselegalábbegyévtizedetvenne

igénybe. Ugyanakkor sem az igényelt minőségű műszaki
megoldás, sem az anyagi háttér nincs birtokunkban, és
mivel az energetikai célú termálvíz hasznosítás országosan
legjelentősebb területére a 2014-es határidő vonatkozik, a
rendelet elegendő türelmi időt sem biztosít az átállásra.
A hatást könnyű kiszámítani: a termálkutakat be fogják
zárni. A termelő üzemek (kertészetek, állattartó telepek)
tönkremennek,apiacrólhiányzótermékeketkülföldrőlkell
megvásárolnunk.Adolgozókatelbocsátják,avidéknépesség
megtartó képessége csökken. Ahol a termálvíz energiáját
lakásfűtésrehasználják,ottaszolgáltatásidíjfogemelkedni.
Nemzetgazdasági szinten: a földgázfelhasználás nő,
az energiaimport függőség erősödik, a megújuló
energiahasznosítás csökken.
Budapest, 2011. május 3.
Szita Gábor
a Magyar Geotermális Egyesület elnöke
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A VM Agrárfejlesztési Főosztályának az MGtE állásfoglalására
adott válasza
Tisztelt Elnök Úr!
AMagyarGeotermálisEgyesületszakmainapjánelfogadott
állásfoglalássalkapcsolatos,V.NémethZsoltállamtitkárúrhoz
írott, levelére az alábbiak szerint adom meg válaszom.
Napjainkbanegyretöbbszóesikafosszilisenergiahordozók
elégetésébőlszármazóüvegházhatásúgázokokoztaglobális
felmelegedésrőlésezzelpárhuzamosanamegújulóenergiaforrások
használatánakösztönzéséről.Ageotermikusenergiátazegyik
legjelentősebbmegújulóenergiaforráskénttartjákszámon
a világban. Magyarország geotermikus energia készletei
világviszonylatbanisjelentősek,hasznosításaviszontelmarad
alehetőségektől.Pedighazánkkedvezőgeotermikusadottságai
miattalegkedvezőbbenhasznosíthatómegújulóenergiaforrása
geotermikusenergialehetne.Ezapotenciáljelenthetnéamagyar
mezőgazdaságegyikkitörésilehetőségétis,hiszenMagyarország
világviszonylatbanazelsőkközöttvanageotermikusenergia
gazdasági, ezen belül mezőgazdasági hasznosítása terén.
AzAlföldönaz50°C-nalmagasabbfokúvizeknagyobbrészét
kertészeti-ésállattartótelepekfűtésérehasznosítják.Azország
mintegy 130 ha üvegházának, valamint több száz hektár
fűtöttfóliaházánakdöntőtöbbségeitttalálható.Ageotermikus
energiamezőgazdaságihasznosításánakcentrumaiCsongrád
megyében,főlegSzentesésSzegedtérségébenvannak,de
találhatókkisebbfelhasználókmásdél-alfölditerületenis(p1.
Orosháza,Kiskunmajsastb.).ATiszaalsóvölgyébenkialakult
mezőgazdaságihévízhasznosítóagglomerációévente8-10millió
m3,70-100°Cközöttihőmérsékletűvízhőenergiájáthasználja
fel, ezzel világviszonylatban is az elsők közé kerülve.

Atermálvízvisszasajtolásadél-dunántúliterületekenegyáltalán
nem,vagycsaksohamegnemtérülő,nagyonköltségeseljárással,
példáulegykitermelőkúthoz3-4darabvisszatáplálókúttallenne
megoldható.Vizsgálatokbizonyítják,hogyMagyarországon
az alföldi porózus szerkezetű földtani területeken — ahol a
visszasajtoláslehetetlenvagyhatalmaskárokkal,illetveezek
elhárításaérdekébenfelmerülő,sohamegnemtérülőköltségekkel
lenne megoldható —, a kitermelt vizek kémiai jellemzőjét
meghatározó sótartalom csekély 1 g/1 egység, ezért nem
veszélyeztetik a felszíni vizeket.
Tisztelt Elnök Úr!
AzönáltalfelvetettproblémakörnemismeretlenaMinisztérium
szakfőosztályai és a Minisztérium vezetése előtt sem. A
kérdéskörrendezéseérdekébenszakmaimunkacsoportalakulta
VidékfejlesztésiMinisztérium,aNemzetiFejlesztésiMinisztérium
ésaNemzetgazdaságiMinisztériumképviselőinekrészvételével.
Feladatukolyan,akörnyezetiéstermészetiértékeketmegőrizni
képes, az uniós joggal harmonizáló, a Víz Keretirányelvet
figyelembevevőmegoldásratörténődöntésmegalapozójavaslat
kidolgozása, mely lehetővé teszi a termál kutak további
hasznosítását,atermálkertészetekműködtetésétésazágazat
továbbfejlesztését.AzEgyesületszakmaitámogatásátköszönettel
vesszük
Budapest, 2011.május 24.
Hinora Ferenc
főosztályvezető

A Miniszterelnökség válasza
Kérem, hogy a továbbiakban forduljon hozzá bizalommal!
Ezútonkívánoktovábbimunkájáhozsoksikertésjóegészséget!

Tisztelt Elnök Úr!
OrbánViktorminiszterelnökúrnakírtlevelét,amelybenmegküldi
aMagyarGeotermálisEgyesületállásfoglalásátageotermikus
energiahasznosítás helyzetéről, köszönettel megkaptuk.
EzútontájékoztatomÖntarról,hogyamegkereséstartalmára
valótekintettellevelétátküldtemilletékességbőlaNemzeti
FejlesztésiMinisztériumhoz,BencsikJánosállamtitkárúrhoz.

Budapest, 2011. június 6.
Bali Gabriella
titkárságvezető

A VM Környezetügyért Felelős Államtitkárságának válasza
Tisztelt Elnök Úr!
AMagyarGeotermálisEgyesület„Állásfoglalásageotermikus
energiahasznosítás helyzetéről”tárgyában küldött levelét
tisztelettel megkaptam.
Tájékoztatom, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium
agrárgazdaságiéskörnyezetügyiágazatavalamintaNemzeti
FejlesztésiMinisztériumenergiaügyértfelelőságazataközött
egyeztetésekfolynakafenntarthatógeotermálisenergiahasznosítás
tárgyában,melynekcéljaközöselőterjesztéskészítéseaKormány

részére.Azérintettágazatokközöttiegyeztetésekeredménye
várhatóanazönökáltalfelvetettproblémaelfogadhatómegoldását
is tartalmazza majd.
Budapest, 2011. június 14.
Dr. Illés Zoltán
államtitkár
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Bajban a magyar gazdák
– nagy szükség van a törvények módosítására
BakóDániel,szentesipaprikatermesztőgazdávalegykönnyedhangulatúbeszélgetésrekészültem,ámazéletmás
helyzetetteremtett.Azokbananapokbanderültkiugyanis,hogyazállam–ígéretévelellentétben-nemkárpótolja
egységesenaz„uborkabotrány”következtébennagybajbakerültgazdákat.Azáltalukhasználttermálvízésazígy
megspóroltköltségekazeddiginélisfontosabbáváltak,aminekkövetkeztébenszámukramégsürgetőbblettajelenleg
alkalmazott törvények felülírása.
Mit is jelent fiatal gazdának lenni? Mi a különbség öreg és fiatal
gazda között?
Azalapvetőkülönbségaz,hogymineméltünkabbanarendszerben,
amibenazelődeink.Haazénszakmámatnézem,akkorezatekintetbenokozkülönbséget,hogynekemnemvoltlehetőségemmegtapasztalniazt,milyenjóljövedelmezőkertészneklenni.Abbanazidőben
nagyonjóllehetettértékesíteniár-értékaránybanakülönbözőzöldségféléket.Maeznemigaz,sőtazelmúlt10évresemigaz,elmondható,
hogymaigazábólönköltségkörülitermelésfolyik.Nekünknincsmeg
azazéletésgazdaságitapasztalat,aminekikmegvolt.Eléggéelkeserítőlenne,hakizárólagezalapjánhoznánkmegadöntéseinket,ésez
alapjánválnánkmotiválttá.Dehátnemerrőlvanszó:aszakmairánti
szeretetésamáskörülményekbőladódóeltérőgondolkodásmódtol
előrebennünketamegoldásokmegtalálásafelé.Ezekamegoldások
azösszefogásbanésazegyüttesmunkavégzésbencsúcsosodhatnakki.
Mostgyakorlatilageladhatatlanazöldség:krízishelyzetvan.Mostért
össze,amitazuborka-észabcsírabotrányokozott:agyakorlatilagegész
Európárajellemzőfogyasztóimagatartásváltozásésazezzelpárosuló
időjárásihelyzetkomolyproblémákatokozott.Óriásiatúlkínálatés
gyakorlatilag eladhatatlan minden.

kénti400-410forintosáronjöttle.2011-benugyanez160-180forintlett,azuborkaválságkövetkeztében.Aztistudnikell,hogyeza
hatásaspanyoloknálaszezonvégén,amagyaroknálaszezonelején
érkezett.
De hogy hat az uborka a paprikára?
Úgy,hogynagyonrosszvoltakommunikáció.Európábanazelső
számúcélközönséganémetpiac.Anémethíradások,illetveaKoch-intézetaztkommunikálta,hogyneegyenekzöldséget,mertmérgező.Ez
ígytöbbhíradásbaniselhangzott,ésteljesendetermináltaazöldség-ésa
gyümölcsfogyasztástis.Ráadásulelishúzták:hetekignemtudták,hogy
miaprobléma.Ehhezpedigmégpárosulazidőjárásmiattitúltermelés,
nemcsakMagyarországon,deHollandiábanésLengyelországbanis,és
nemcsakapaprikánál,hanemaparadicsomnális.Avisszarendeződés
sajnos nem olyan ütemben történik, mint ahogy azt gondoltuk.
Nincsenekmegazokapiacszabályozóeszközök,amikreszükséglenne
amegoldáshoz.Példáulnemtudokintervencióról.Aztígérték,hogy
kárpótoljákazokatagazdákat,akikarosszkommunikációmiattárbevétel-kieséstszenvedtek.Ezsemígyvan:arendeletszerintcsakazokat
kártalanítják,akikmegsemmisítettékazárujukat.Paprikaeseténez118
forintot,a2007-2010-esátlagárfelétjelenti.Mieladtukabbanazidőszakbanekörüliáronazárut,nemsemmisítettükmeg,deígykárenyhítéstsemkapunk.Atúléléshezviszonteznemelég,ettőlmégtönkre
mehetünk.Termálvíznélkülnemistudom,hogymilenne.Nemmerek
belegondolniazoknakahidegfóliásgazdáknakhelyzetébe,akikcsaka
nyári időszakban tudnak termelni.

A gazdákra maradhat a termény?
Nem. Megítélésem szerint van egy olyan 130-150 forintos
önköltségemésmostolyan30-50forintértadhatóelapaprika.
Beszélhetünk csőd közeli állapotról?
Még nem, de jó úton haladunk felé.

Ezek szerint nagyon várjátok a visszasajtolási probléma megoldását, az ígért új megújulótörvényt.
Igen.Számunkranélkülözhetetlenésnagyonfontos,hogyezminél
hamarabbmegoldódjon,mertmorálisproblémaisvan.Agazdákelkeseredettek,énisegyébként,deénmégnemalegrosszabbhelyzetbenlévőkközöttvagyok,legalábbvanegymásodlagostermálvizem.Harövid
időnbelülvárhatóváltozásatermálvízben,haszeptemberelejénmódosítjákatörvényt,vagylegalábbakormányelékerülajavaslat,akkor
egykisörömreleszok.Jelenlegúgyérziazágazat,hogyteljesenmagára
hagytákésnincsrászükség.Hiszennincsenekterületalapútámogatások,nincsenekközvetlentámogatások,nincsmegfelelőszakigazgatás,
tévesekéshibásakakommunikációscsatornák.Elégnagyabaj.Most
mártöbbgazda,hektárosméretűekisbedőltek.Nagyonkicsiaremény,
amimegmaradtatársadalomban.Tudnikell,hogyezegynagyon-nagyonnehézmunka,kézierő-igényes,melegvanéskosz,koránkellkelni.
Nemúrimunka.Kitartásraéslelkesedésreisszükségvan.Ezpedigkezd
kiveszni.Ezértkéneminélhamarabbolyandöntésthozni,amimotiváló
lehet.

Az egész országban ez a helyzet?
Igen. Megítélésem szerint a termelők egy bizonyos hányada
tönkremegyidén.Azegészakockázatonmúlik,minélhosszabbra
tudomnyújtaniatenyészidőszakot-aztazidőszakot,amelyalatt
növényttermesztekazévfolyamán-,annálkisebbakockázat.Ez
aztjelenti,hogyhavanfűtésilehetőségem,olyan,amigazdaságos,
amielőnytjelentazeurópaiésafrikaitermelésselszemben,vagylegalábbisversenyképesséteszMagyarországon,akkorazcsökkentia
kockázatot,hiszenmegnyúlikatenyészidőszak.Apéldaerreahideg
fóliáshajtatás.Ezegytermesztésitechnológia,aholnincsrendelkezésreállófűtőeszközésezáltalfűtővíz.Atermelésúgynézki,hogy
valamikorápriliselejénkipalántálnakésattólfüggően,hogymikor
jönnekazelsőfagyok,október-novemberigtartatermelés,teljesen
azidőjárásviszontagságainakmegfelelően.Nyilvánnemannyira
szélsőségesen,mintszabadföldön,hiszcsökkentettakockázat,mert
afóliasátoráltalábanottvan,deszükségeseténsemlehetfűteni.
Atavalyiévbenazelsőszedésekolyan400-410forintértkeltek
el.Azelsőszedésnagyonmeghatározó,hiszekkorviszonylagnagy
tömegűárujönle.Minélkorábbanpróbálnakpalántázni,hogya
minélhamarabbszedhessenek,mégatavasziidőszakbantermészetesen.Tehátazelsőkétszedéselsőosztályúpaprikaesetébenkilón-

Várható ilyen döntés?
Nagyon bízom benne.
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Azt mondják, léteznek már tervek, de mi még nem láttuk
őket, viszont legalább a kommunikáció irányunkban arról
szól,hogyennekmárpedigmegkellvalósulnia.Amezőgazdaságéselsősorbanakézimunka-igényeságazatok-kiemelve
a hajtatást - számára alternatívát kell biztosítani arra, hogy a
termálvizetnecsakvisszasajtolhassák,hanemmáshogyisel
lehessenhelyezni,éserreaszándékokszerinttámogatásnyílik
majdalétesítettvizesélőhelyekkapcsán.Deaddig,amígnem
írnaklesemmit,énsemlehetekebbentárgyilagos,tehátcsak
reménykednilehet.Miküzdünktovábbrais,próbáljukamédiábanhangoztatniavéleményünket,próbálunkkommunikálni,
bízunk.Ebbenismásokvagyunkmi,mintazelőzőgeneráció,
hogymegpróbálunkkicsitnyíltabbanis,nemazágazatbafordulva,kifelékommunikálni,hogyazafogyasztóitársadalom
istájékozottlegyen,akitmegakarunkcélozniésakivelegyütt
akarunk működni, hiszen az ő érdekük is az egész, mert nagyonjóminőségű,egészségesélelmiszerrőlbeszélünk.Nemcsakazegyénihaszonszerzésacél,deeredményelehetennek
azegésznekazis,hogykiválóélelmiszerekjönneklétre,amelyek a legszélesebb társadalmi rétegnek is elérhető.

Miért?
Azért mert valamilyen érdeke fűződik hozzá. Szerintem
nincs környezetvédelmi oka. Ha lenne olyan szintű környezetkárosítás,amirőlbeszélnek,akkormárrégenbezártakvolna
bennünket,dehátérvényesvízjogiengedélyekkelrendelkezünk2001óta. Nemhiszem,hogyolyankörnyezetkárosítást
viszünkvéghez,amiméltántámadhatólenne.Csakrébuszokban beszélnek, azt mondják, hogy az európai jog nem így
rendelkezik,deeznemigaz.Ezértfeltételezhető,hogyvalami
olyanhátsószándékvagyérdekvanmögötte,amimiatteztkell
kommunikálniuk.Egyébként,akikaztakarják,hogyvalóban
munkalegyenebbenazországban,ésnecsakbeszéljünkróla,
hanemtegyünkisérte,azokmind-mindkormányzatiszinten
is támogatják.
A támogatást hogy kell érteni? Beszélhetünk már kidolgozott tervekről vagy csak ígérgetnek?

Összefogás

Közös stand a RENEXPO-n
A RENEXPO Central Europe nemzetközi kiállítás és konfe- kialakításáhozadöntéshozókfeléaszakmánakegységesállásrenciaamegújulóenergiárólésenergiahatékonyságról2011. pontot kell képviselnie. Reményeink szerint a RENEXPO-n
május 5-7. között
való közös stand
5. alkalommal váregyúttalaztisjelezte,
ta az érdeklődőket
hogyazegyüttműköa Hungexpo Vádési szándék mindsárközpontban. A
két geotermikus
magas színvonalú
egyesület részéről
kiállítás és szakfennáll.
mai konferenciák
A RENEXPO a két
keretében a piaci
egyesületközeledészereplők,gyártók,
se mellett lehetősétervezők, kutatók
get teremtett arra is,
ésszolgáltatókmuhogyszemélyeskaptatták be jövőbe
csolatot tudjunk felmutató, innovatív
venni laikus és szaktechnológiáikat,újmai érdeklődőkkel
donságaikat.
egyaránt.Standunkat
Az esemény mérsokan felkeresték:
lege 135 kiállító
konkrét szakmai és
(közel harmaduk
általános, főleg Manemzetközi),
9
gyarországgeotermiszakmai konferenkuspotenciáljáravocián 680 konferennatkozókérdésekkel
cia-résztvevő, és
fordultak hozzánk.
mintegy 3500 láAfigyelemfelkeltést
A Magyar Állami Földtani Intézet, a Magyar Termálenergia Társaság és
togató, akik közül
a magyar földtani
a Magyar Geotermális Egyesület közös bemutató tere
majdnem minden
helyzetetésjelenlegi
10. külföldi volt.
geotermikusenergiaA Magyar Állami Földtani Intézet mint főkiállító a Magyar hasznosítástbemutatódiasorozat,aföldhőhasznosításrólkéTermálenergiaTársasággalésaMagyarGeotermálisEgyesü- szítettfilmésDr.DobosIrmaeurogeológusjóvoltábólamalettelközösstandonszerepeltakiállításon.AzMGtEszakmai gyarországihévizekkelkapcsolatostörténetidokumentumok
napjániselhangzott,hogykedvezőszabályozásikörnyezet szolgálták.
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Pekár Ferenccel beszélgettünk a használt termálvizek felszíni elhelyezéséről

Visszasajtolás nélkül
Mit kell tenni pontosan?
zelbenelérhető.Hanincsilyen,akkorismeglehetoldani,mertmagától
Magaafolyamatnagyonhasonlítbármilyenszennyvízvagyhasznált iskialakulhatazélővilág,haelégideigvanavíztározókbanavíz.Dehaaz
víztavasbiológiaitisztítására.Csökkentenikellaszervesanyag-tartal- önmaguktólelszaporodóélőlényeknemtudjákmegtisztítanimegfelelő
mat,vagyislekellbontaniaszervesanyagotszervetlentápanyagokká,és mértékbenatermálvizet,akkorfelületektelepítésévelsegíthetünkadollehetőlegeztiskikellvonniavízből,majdúgybevezetniavízfolyásba- gon.Eztnevezzükmesterségesfelületnövelésnek.Lényegébenaztjelenegyfolyóbavagyholtágba-,hogymárneterheljeszennyezőanyagokkal ti,hogyazolyantóba,aholnincsmégvízinövényzet,nincsenekmég
vagyegyszerűentápanyagokkalabefogadót.Ezigazaháztartásiszenny- kövek,aholnemtudnakmegtelepedniélőlények,csaklebegővíziélővízre,azipariszennyvízrevagyéppenatermálvízreis.Ahasználttermál- lényekszaporodhatnakel(régótatudjuk,hogyeznemeléghatékony),
vizektárolásáramárrégebbenishűtőtavakathasználtak,bárakkoriban odanádat,gyékénytvagymásvízinövényekettelepítünk,amelyeknek
eleresztéselőttmindösszecsökkentenikellettahőmérsékletet30fok- aszáránkialakulhatélőbevonat.Baktérium,alga,gomba,amiaztánelra.Azilyentavakhasználhatókarra,hogytisztítsuk,kezeljükavizeket. kezddolgoznimagától.Deélettelenfelületeketistelepíthetünk,haanád
nemelég.KarókatszúrhaHosszabbideigkelltárolni
tunklepéldáuljósűrűna
őketabiológiaifolyamafenékre,melyekenszintén
toklejátszódásiidejemiatt,
kialakulhatélőbevonatés
éshaszükséges,beislehet
elkezdhetitisztítaniateravatkozni.
málvizet.
Végeztünk méréseket
magukbanatározótavakMelyik tónál kísérletezbanarranézve,hogybenek?
avatkozásnélkülhogyan
Szarvason dolgozunk,
alakul át élő vízzé a tárolt
aholháromtermálhasznovíz:hogyanszaporodnak
sítócéghasználjafűtésrea
el benne baktériumok,
vizet.Mindháromcégnek
algák, vízinövények, és
vanhűtőtavais,kettőnek
hogyanbontjákleazemelég nagy, olyan 10 heklítettkárosítóanyagokat.
tárkörüli,aharmadiknak
Emellettvégeztünklabo- A fenol és a KOI csökkenése a Therm-Organ Kft. hűtőtározójában
kisebb.Régihalastavakat
ratóriumi kísérleteket is:
lehetneerreacélrahaszlombikban, ahol a vizet
nálni,felújításnélkülis,hivegyszerekkel kezeltük
szen,hamárelsekélyesedés használtunk baktéritekéselburjánzottbennük
umkészítményeket is,
anövényzet,akkorakísérúgynevezetteffektívmiklet számára tökéletesek.
roorganizmusokat.Majd
végeztünkfélüzemikísérleteket, vagyis nem kint
anagytavakban,hanem
Ha túl vannak ezen a
medencékben dolgozstádiumon, ha bebizotunk,aholinkábbabiolónyították a folyamat hagiaimódszerekrefektettük
tékonyságát, akkor mi a
ahangsúlyt,mertazsajnos
következő lépés? Megy
hamar kiderült, hogy a
a törvényhozók elé a
kémiai módszerek nem
javaslat, megmutatják
A fenol koncentrációja a határérték alá, a KOI koncentrációja a
voltak hatásosak. Mivel
a visszasajtolás alternahatárérték közelébe csökkent.
arravanszükség,hogyez
tíváját?
atermálvízélővízzéalakulAz eddigi eredményejon,vagyishogyszaporodjanakelbenneavíziélőlények,beoltottukfel- ketmártöbbfórumonbemutattuk,aMagyarGeotermálisEgyesület
színiélővízzel,amibenelevebennevannakazemlítettvíziélőlények.Ez szakmainapjánisbeszéltünkróla.Táblázatokkalisszemléltethető,
esetben,hamegtaláljákamegfelelőkörülményeket,elszaporodhatnak. hogymimennyitcsökkent.(lásd.táblázatok)EgyelőremégnemsiAkísérleteketmár2009és2010folyamánelvégeztük,ésazlettaz kerültáttöréstelérni,egyáltalánnemtudjuk,holtartakormányzatnál
eredmény,amireszámítottunk,vagyishogyműködnek.Biológiaiúton azügy.Nyáronszünetvan,akormányispihen.Reméljükaugusztus
lelehetbontaniaszennyezőanyagokatatermálvízben.Arrólszólapro- végén-szeptemberelejénvisszatérhetünkatémára.Benyújtottuka
jekt, hogy hogyan kell ezt nagyban csinálni.
részletesenkidolgozottjavaslatainkat,egyeztetvefelhasználókkal,pélABarexKft.nyertemegapályázatot,velükdolgozunkegyütt.Mi dáulaszentesiekkel,szarvasiakkal,szegváriakkal,továbbáaMagyar
végezzükaméréseket,kísérleteket,csakinnenkezdvenagyban.Ezazt GeotermálisEgyesületttel,ésegyelőrevárjuk,hogyatörvényhozókmit
jelenti,hogymegkellismételni,amiteddigcsináltunk.Atavaktermál válaszolnak.Előszörmegyakormányzatelé,éscsakutánaaparlament
vizébeélővizetkellvezetni,felszínicsatornábólvagyfolyóból,amiakö- elé.Nemcsakarendeletmódosításáralenneszükség,hanemavízgaz-
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ja,hogyavisszasajtoláscsakkivételesesetbenengedélyezhető.
Ott, ahol biztosítható, hogy nem szennyezzük el a vizet.
Amásikdologaz,hogytúlbecsülikakitermeltvízmennyiségét.Úgygondolják,túlsokattermelnekkiahasznosítók,így
hamar el fog fogyni, és onnan kezdve nem számít megújuló
energiaforrásnak.Tehát
olyan lesz, mint az olaj
vagy a földgáz. Arányaiban viszont nem olyan
nagymennyiség,amitkiveszünk. Sokkal több vizet emelünk ki ivás céljára,hiszenMagyarország
ivóvízellátása 90-95 százalékban ma már felszín
alatti vízből származik.
Amit pedig a legtöbbször emlegetnek a viszszasajtolás indokaként,
az, hogy ha a felszínen
engedjükelatermálvizet,
azszennyeziabefogadót.
Legtöbbször a magas
szervesanyag-tartalom
A környezetvédők
a probléma, mivel az ott
mit szólnak a munbomlik le a befogadókálatokhoz? Kell veban, és ez oxigénhiányt
lük harcolni?
okozhat. Bizonyos terIgazábólőknemkapmálvizek tartalmazhatcsolódtakbeatárgyanakfenolszármazékokat,
lásokba.
ami mérgező is lehet. De
problémátokozhatmég
a só is. Természetesen
Mit gondol, miért
ezekavizeknemannyira
hoztak hátrányos insósak, mint a tengerek,
tézkedéseket eddig?
sőt még a félsós vizek
Szakértelemhiány
sótartalmát sem érik el.
vagylobbitevékenység
Félnek attól, hogy ha önáll mögötte?
tözünk vele, akkor szikeNehézeztmegmonsíti a talajt. Ez a kérdés az
dani. Először azt gonáltalunk ajánlott tároládoltuk, hogy egyszesos tisztítási módszerrel
rűen csak valamilyen
megoldható lenne. Ha
erősebb lobbi, ami
elégtérfogatállrendelkepéldáulakútfúrásban
zésreatározáshoz,akkor
érdekelt. Lehet, hogy
tudjuk úgy időzíteni az
A KOI-formák változása a Therm-Organ Kft. hűtő-tározójában.
ezisbennevolt,devaeleresztést, hogy kevésA formált KOI arányának növekedése az „élővízzé” alakulást
lószínűleg az is, hogy
békárosítsaabefogadót.
bizonyítja.
azuniósirányelveket,
Megfelelő vízkormánya vízkeret irányelvet,
zással az is megoldható,
nem jól értelmezte a
hogyegyáltalánnekárojogalkotó.Avízkeretirányelvnemírjaelőavisszasajtolást,ha- sítsaakörnyezetet.Mintmárbeszéltünkróla:tisztítottszennynemtagállamikeretekbesorolja,hogybizonyoskivételesese- vizekbevezetésévelislehetnehígítaniezeketavizeketésígya
tekbenengedélyezhetőlegyen.Tehátnemarrólvanszó,hogy sótartalmukisváltozna.Sőt,ezesetbenrengetegújbaktérium
elevekötelező.Afelszínalattivízkészleteketisnagyonkönnyű isbekerülneavízbe,amiszinténsegítenéatisztulást.Egyelőre
elszennyezni,hiábaírjákelő,hogytisztítanikellésszűrnivisz- viszontahatóságokeztmégnemengedélyezik.Ahatásszemszasajtoláselőtt.Hiszen,nefeledjük,amielromolhat,elisrom- pontjábólakoncentrációalényeg,ígynemlátomértelmétenlik,ígyelszennyeződhetavíz.Megfertőzhetjüklentnemléte- nek a tiltásnak.
zőbaktériumokkalpéldául.Azsemnagyonbiztató,hogycsak
úgysajtolgatunkvissza.Jómagamésmégsokanmásokúgy
Köszönöm a beszélgetést!
gondoljuk,hogyazeurópaiuniósirányelvéppenezértmondKöszönöm!
dálkodásitörvényerrevonatkozószakaszánakmegváltoztatásárais.
Nemaztakarjuk,hogyavisszasajtolásikötelezettségetteljesentöröljék
el,hanemhogymegkülönböztessékaterületeket.Aholtechnikailaglehetésgazdaságos,példáulatermálkarsztvíztesteknél,ottnetöröljékel.
Ahomokkővízadóknál,mintazAlföldön,aholtechnikailagisnagyon
nehéz,nincsenekpéldaértékűsikerek,ésmégnagyondrágais,ottviszont
inkábbalternatívmegoldáshozfolyamodjanak.
Jelenismereteinkszerint,
ha az ilyen esetekben
is ragaszkodnak a viszszasajtoláshoz,akkoraz
azonaterületenminden
termálenergiáthasználó
létesítménybezárásávaljárna.Azegyesület
már a rendelet, illetve
atörvénymegszületése előtt tiltakozott, de
sajnoscsakhaladékot
sikerült elérni.
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Harmadszorra foglalkoztak a megújulókkal

Konferencia a Heti Válasz szervezésében
A HetiVálasz konferenciasorozatában már harmadszorra
foglalkozottmárcius24-énamegújulóenergiatémakörével.
Célkitűzésük szerint a döntéshozók, a tudomány, a civil
szervezetek és az energiaszektor képviselőinek „közös
gondolkodását”kívánták ezzel elérni, továbbra is jelentős
médiavisszhangra számítva.

tartottrövidelőadást,bemutatvaaNegaJoule2020programot,
amelyaháztartásokenergiafogyasztásánakmeghatározását
tűztekicélulésazépületenergetikaikorszerűsítésekbenrejlő
hatalmasenergiamegtakarításipotenciálraigyekszikfelhívni
a figyelmet.
Akövetkezőelőadóiblokkközpontitémájaazenergiastratégia
volt.Toldi Ottó, a NFM Stratégia és Nemzetközi Kapcsolatok
főosztályvezető-helyettese a közép- és hosszú távú
tervezéssel kapcsolatban elmondta, hogy a zöldenergia
hőtermeléshez való hozzájárulásának közel négyszeres, az
áramtermelésbenháromszorosnövekedésévelszámolnak
2030-ig. Érdekes volt ezek után egy meglehetősen eltérő
szemszöggel megismerkedni. Zsoldos István, a MOL Nyrt.
vezetőközgazdászaelőadásábanugyanisaföldgáz–közép-és
hosszútávonis–kiemelkedőenfontosszerepéthangsúlyozta
Magyarországenergiaellátásában,éshozzátette,hazánkban
jelenlegazolysokatemlegetettCO2-kibocsátáscsökkentését
anapenergiahasznosításánaktérhódításávalnemlehetne
elérni, a földgázalapú energiatermelés és házszigetelések
korszerűsítésével azonban igen.
Jávor Benedek, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés
Bizottságának elnöke azt hangsúlyozta, hogy az
energiastratégiakomplex,gazdasági,társadalmi,környezetiés
biztonságpolitikaikérdés,valamintőiskiemelteaszabályozás
kiszámíthatatlanságának kockázatát, a KÁT-rendszerben a
kapcsoltenergiatermelésáltalkapotttámogatást„azeszközök
eltérítésének” nevezte.

A 2011 elején nyilvánosságra hozott Nemzeti Megújuló
Energia Hasznosítási CselekvésiTervben és az Új Széchényi
Tervzöldgazdaság-fejlesztésiprogramjábanmegfogalmazott
intézkedésekmellettalegtöbbszóakötelezőátvételimérlegkör
(KÁT) átalakításáról esett.
Bencsik János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
klíma-ésenergiaügyekértfelelősállamtitkáraakonferencia
első,Zöldgazdaságcímetviselőblokkjábantartottelőadásában,
ahangsúlytazenergiahatékonyságjavításáraésazebbenrejlő
munkahely-teremtési lehetőségekre helyezte. Elmondta,
hogy az Új SzéchenyiTervben közel 30 milliárd Ft hívható le
megújulóenergiávalkapcsolatoskonstrukciókra,11milliárdFt
pedigépületenergetikaikorszerűsítésekre.AZöldBeruházási
Rendszerezenfelül21,5milliárdFt-otbiztosítfejlesztésekre,
a kormány pedig jelentős összeget, közel 10 milliárd Ft-ot
szánkampányokraésoktatásisegédanyagokkidolgozására.
Bencsikkiemeltetovábbáazöldgazdaságiadatbázisésonline
platform létrehozásának tervét, valamint a szakképzés és a
szaktanácsadóihálózatfejlesztését.Acselekvésitervben2020igelőirányzottmegújulóenergiaforrásokonbelülageotermia
ésabiomasszahasznosításánakjelentősnövekedésétszintén
hangsúlyozta.

Stoll Barbara ezek után a Greenpeace Energy[R]Evolution
tanulmányánakeredményétismertette,amelyszerint2050reellehetérni,hogyEurópaazenergiaszükségletétközel100
%-banmegújulóenergiaforrásokbólfedezze.VaszkóCsaba,
a WWF képviselője a zöldenergia hasznosítását ösztönző,
összetett politikai intézkedése szükségességéről beszélt.

Sigmond György, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai
SzövetségénekfőtanácsosaésVinkovitsAndrás,aBudapesti
Erőmű Zrt. vezérigazgató-helyettese egyaránt a KÁT
megszüntetésénekkapcsoltenergiatermelésregyakorolthatását
ésazezzeljáróveszélyekethelyezteelőadásaközéppontjába.
Sigmond szerint szükség van arra, hogy a kapcsolt
energiatermelésáltalnyújtottelőnyöketéshatékonyságot–a
primerenergia-megtakarítást,azüvegházgázokkiváltását(sic!)
ésadecentralizált,fogyasztóközelienergiatermelést–vagya
piacnakkellelismernie,vagypedigtámogatásformájábankell
apreferenciátkifejezni.Sigmondatávhőönköltségiárának2040%-osnövekedésévelszámol,ami-mivelezazárbefagyasztás
miattnemérvényesíthető–akorszerűegységekleállításához
is vezethet. Vinkovits javaslata alapján a kapcsoltenergiatermelőket a beruházás megtérüléséig kellene támogatni,
valamintateljesfutamidőrevonatkozószabályozásralenne
szükség a kiszámíthatóság érdekében.

Amásodikblokkotzárókerekasztal-beszélgetésugyancsak
elsősorban a támogatási rendszerekről szólt. Az előadók és
a kerekasztal további résztvevői, Fucskó József, a Magyar
Környezetgazdasági Központ kutatója, Bódás Sándor, a
Magyar Biogáz Egyesület elnökségi tagja, Pálfy Miklós, a
Magyar Napenergia Társaság Fotovillamos szekciójának
elnökeésSzitaGábor,aMagyarGeotermálisEgyesületelnöke
nemértettekegyetamegfelelőtámogatásmikéntjében.Szita
Gáborkiemelte,hogyageotermiaterületénaKEOPkeretében
nyerhető beruházási támogatás igen jól működik.
A konferencia záró harmadában megújuló energiával
kapcsolatosberuházásokgyakorlatitapasztalatairóltartott
előadástGrabnerPéteraMagyarEnergiaHivataltól,Németh
Miklós, az OTP Bank projektfinanszírozási igazgatója és
Lontay Zoltán, a GEA-EGI Zrt. irodavezetője. A KÁTrendszertermészetesenebbenazelőadóiblokkbanisszerepet
kapott.Grabneraztemelteki,hogyMagyarországoneddiga
kötelezőáramátvételanettótermelés15-20%-átérintette,ami
kedvezőtlenülmagasvolt.Némethamegújulóenergiákkal
kapcsolatos projektek finanszírozásával kapcsolatos
tudnivalókatismertette.LontayZoltánpedigimmárharmadik
alkalommalszámoltbeaszakolyi15milliárdFt-osbioerőmű-

Az előadói blokkot követő kerekasztal-beszélgetés során
továbbraisakapcsoltenergiatermeléstámogatásárólfolyta
vita,aholBencsikJánoselmondta,hogyasúlyosaneltorzult
KÁT-rendszerhelyett–amelybenamegújulóenergiaforrások
támogatásamindössze20%akapcsoltenergiatermelés60
%-ávalszemben–talánahőoldalikötelezőátvételjelentheti
a megoldást. A kerekasztal két további résztvevője, Pásztor
Attila, a Természetvédelmi Világalap (WWF) és Ámon Ada,
azEnergiaklubképviselőjeazépületenergetikaiproblémákról
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beruházás jelenlegi állásáról, és elmondta, hogy a mára
teljesen elkészült, 20 MW villamos teljesítményű erőmű a
bizonytalanságokésaforgóeszközfedezeténekhiányamiatt
nem üzemel.
Alegutolsókerekasztal-beszélgetésbennégyprojektfejlesztő

30-31. [VIII/2-3.]

és az OTP bank képviselője vettek részt, aminek keretében
SzabóZoltán,azAES-TiszaErőműKft.ügyvezetőigazgatója
a kazincbarcikai széntüzelésű erőmű biomasszára való
átállításánaktapasztalatairól,KövesdiZsoltpedigaszolnoki
szalmatüzelésű erőműről számolt be.

Dely Krisztina az Energy Cities Városszövetségről beszélt

Szövetségben a Megújulókért
Dely Krisztina az Energy Cities Városszövetség európai ügyekért felelős igazgatója. A szervezet célja,
hogyafigyelemközéppontjábahelyezzeésmegvédjeafenntartható,megújulóenergiaforrásokat.Eddigi
tapasztalatairól, tervekről és egy energiahatékony jövőről beszélgettünk.
„Where action and vision meet”, vagyis„Ahol cselekvés és vízió
találkozik”. Ez az Energy Cities Városszövetség szlogenje.
Kérem, mutassa be az Szövetséget! Mit érthetünk a fenti
mondaton? Mik az egyesület célkitűzései? Mik az erősségei,
gyengeségei?
AzEnergyCitieshúszéve,1990-benafenntarthatóhelyi,városi
energiagazdálkodástámogatásárajöttlétre.Víziónkszerintegy,az
energiávaljólgazdálkodó,alacsonyenergiafogyasztásúvárosmagasabb
életminőségettudbiztosítanilakóinak,ésmiennekmegvalósításában
támogatjuktagjainkat.Egyvároshosszútávúvíziójanagyonfontos,
hiszenegy-egyinfrastrukturálisdöntésévtizedekremeghatározzaegy
városjövőjét.EnnekkialakításábansegítavárosoknakazIMAGINE
platformunk(www.imagineyourenergyfuture.eu)ésevízióegyes
elemeinekmegvalósításábanszámosprojektünk,mintpéldáula
középületekenergiahatékonyságátközérthetőenisbemutatóDisplay
kampány(www.display.org),melymagyaruliselérhető.Felismerve,
hogyahelyienergiagazdálkodásügyenemcsupánlokáliskérdés,a
jópéldákelterjesztése,atudástranszferelősegítésemellettapolitikai
keretekért is lobbizunk, azaz figyelemmel kísérjük az európai
fejleményeket,akészülőirányelveket,ésazokatazönkormányzatok
hosszútávúérdekeinekmegfelelőenigyekszünkbefolyásolni–eddig
úgyérzemsikerrel,hiszennagyonsokjavaslatunkvisszaköszönamai
európai energia- és klímapolitikában.

nek?Mikafeltételeiacsatlakozásnak?Milyenkötelezettségeket
vállalnak a csatlakozó városok?
Négy tagunk van Magyarországon: Budapest, Nyíregyháza,
Tata és Gödöllő. A csatlakozás bárki számára nyitott, és egyben
egyelhatározásisazönkormányzatitestületrészéről,hogyjavítani
kívánjahelyienergiagazdálkodását.Ennekérdekébenmozgósítjuk
tagjainkataCovenantofMayors(www.eumayors.eu)aláírására,mely
lényegébenegykötelezettségvállalásazEUenergia-ésklímacéljainak
eléréséreegyfenntarthatóhelyienergiaakciótervelkészítésével.Ez
maazEurópaiUnióegyetlenönkormányzatokatcélzóprogramja.
Milyen eredményekről számolhat be eddig az egyesület?
Hogyanösztönzitagjaitaminélnagyobbváltozásokelérésére?
TalánazelsőéslegfontosabbaCovenantofMayorslétrejötte.Az
EnergyCitiesrégótaszótemeltazönkormányzatokszerepének
elismeréséértafenntarthatóbbenergiagazdálkodásban.ACovenant
az első, precedens nélküli intézményi program, mely az első
2007-esEnergiahatékonyságiAkciótervrészekéntközvetlenülaz
önkormányzatokatcélozza,éspartnerkénttekintiőketazEUenergiaésklímacéljainakelérésében.Másrésztgyakorlatiszintentagjaink
többmintfelealáírójaaCovenantnak–ezzel(is)azEnergyCities
méltánmondhatjamagátazenergia-úttörővárosokszövetségének.
Miben áll az Energiahatékonysági Akcióterv (Energy Efficiency
Plan)lényege?Mikatervlegfontosabbpontjai?Ezek,véleménye
szerint,hogyanvalósíthatókmeg?Foglalkozik-eatervkiemelten
a geotermális energiával? Hogy látja a megújuló energiák, és
azon belül a geotermális energia, jövőjét? Tapasztalható-e
szokatlan fejlődési tendencia valamely ágon?
Ageotermálisenergiaésmindenmegújulóenergiakulcsfontosságú
és nagyon fontos részét képezi a helyi fenntartható energia
akcióterveknek. Első lépésben az energiaszükségletünket kell
csökkentenünk(energiatakarékossággalésahatékonyságjavításával),
majdafennmaradóenergiaszükségletetalehetőlegfenntarthatóbb,
legkevésbékörnyezetterhelő,helyimunkátadómódonéshelyi
forrásokbólkellfedeznünk–ezekpedigamegújulóenergiaforrások.A
szél-ésnapenergiátemlegetikamegújulókonbelül„húzóágazatként”,
de ez földrajzi adottságok szerint változik. Magyarországon a
biomasszánakésageotermálisenergiánaklegalábbakkorapotenciálja
van.

Hány tagja van az Energy Cities-nek?
Akezdeti4alapítóvárosután,atémafontosságátfelismerve,több
száz csatlakozott, ma közvetlen és társult tagjainkon keresztül a
Szövetségmintegy1000önkormányzatotképvisel30országból.Az
energiabiztonság,azenergiaárakemelkedéseésegyélhetőbbXXI.
századivárosképkialakításaegyretöbbvárostgondolkodtatel.
Mit jelent az egyesülethez tartozni? Milyen feladatokkal,
előnyökkel jár?
Minden város maga dönti el mit „tesz bele”, és mennyit akar
profitálni egy ilyen szakmai szövetségből. Tagjaink általában
közepesméretű,ill.nagyobbeurópaivárosok,akikjelenakarnak
lenni az „európai porondon”, és mi ezt biztosítjuk számukra:
dialógustazeurópaikulcsintézményekkel,azEurópaiBizottsággal,
Parlamenttel, beleszólást az európai törvényalkotásba. Ezentúl
pediggyakorlatiszintenötleteket,tudástranszfertkonferenciákonés
műhelymunkákonkeresztül,valamintközvetlenrészvételteurópai
projektekben, azaz forrásokat helyi ötleteik megvalósításához.

A magyar megújuló energia piac, azon belül a geotermális
energia, hol tart világviszonylatban? Milyen pozíciót tudhat ma
magáénak és milyen lehetőségek rejlenek benne ön szerint?

Magyarországról tagja-e valamelyik város az Energy Cities-
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Magyarország az EU 3x20%-as célkitűzéséből, csupán 14,6%ot vállalt a megújulók részarányára 2020-ig. Ez jóval alulmúlja a
lehetőségeket,melyetnagyonegyszerűlennemegteremteniésa
megújulóenergiákatversenyképessétenniatorzártámogatások
megszüntetésével és pénzügyi ösztönzőkkel.
Geotermális energiát Magyarországon néhány város

2011.augusztus

(pl. Hódmezővásárhely, Gödöllő) kivételével, akik felismerték
gazdaságosanalkalmazhatóatávfűtésbenis,szintealighasználunk
energiaellátásra. Szomorú látni a pazarlást és azt, hogy drága és
külföldienergiaforrásokáráttámogatjuk(mégmindig),miközbenegy
kincsesbányán ülünk.

Túlélni a válságot

Katona Magdolnával az Árpád Agrár Zrt. módszeréről
beszélgettünk
Nincsmaolyanterületeagazdaságnakésazéletnek,melyetközvetvevagyközvetlenülneérinteneaválság.Vállalkozásokezreimentektönkre,aforintfolyamatosanromlik,ahiteleksokesetbenfizethetetlenekésmégazazelőttbiztosnaktűnőberuházásokiskomolyproblémákkalküzdenek.AszentesiÁrpád
AgrárZrt.gazdaságiigazgatója,KatonaMagdolnaerőskézzelirányítjaavállalatpénzügyeitésmára
kezdetkezdetén,aválságkirobbanásátkövetőidőszakbanjótaktikátválasztva,ahelyzethezidomulva
indult el a megoldás felé.

Ön a kertészeti fejlesztések finanszírozási problémáiról és
gazdasági korlátairól tartott előadást a Magyar Geotermális
Egyesület szakmai napján. Pontosan milyen problémákról és
korlátokról beszélhetünk?
Ajelenlegrealizálásalattállópályázatiberuházások2008-2009-ben
váltaknyertessé.Közbejött2008utolsónegyedéve,valamintazazt
követőév,amikorapénzintézetekfelfüggesztettékfinanszírozásaikat,
éskülönbözőszigorítórendelkezésekhatásárafelkeményedetta
kockázatelemzés,ésszűkültafinanszírozhatótársaságokköre.Ami
társaságunknéhánynyertespályázatbirtokosakéntkétegymástkövető
évbentervezteelindítaniprojektjeit,azonban2009-eskezdésselez
lehetetlenvoltfinanszírozásihajlandósághiányában.2010-bentudtuk
azelsőlépéstmegtenni.Pontosanláttuk,hogyalaposabbfelkészülést
igényelamunka,mintakorábbiévekbenjellemzővolt,ezértkészítettünk
valamennyiberuházásunkrólegyhálótervet,éseldöntöttük,hogyaz
egészfolyamatstartpontjaafinanszírozásiszerződésaláírása,aforrások
lehívhatósága.Azazidőintervallum,amelybeneddigellehetjutni,az
elsőtárgyalástólkezdődőenátlagosan5-6hónapotjelent.Beruházási
projektekeseténapénzintézetrendszerintmegköveteliazelőírt
szabályokalapjánakellőbiztosítottságilefedettséget.Azatársaság,
amelynemtudkellőértékbenbiztosítékotfelsorakoztatniazigényelt
forrásokmögé,azegyáltalánnemfinanszírozható.Információimszerint
létezikszámosolyanKKV,amelyjóprojektötlettel,nyertespályázattal
rendelkezik,azonbanaberuházásiprojektköltségvetésenagyobb,
mint a korábbi években realizált éves árbevétele. Amennyiben
újonnanalakulttársaságrólvanszó,nemtalálhatóolyanpénzintézet,
amelyelőzményismeretnélkülfelvállaljaafinanszírozáskockázatát.
Apénzintézetekkockázatelemzőirendszerintaztkérik,hogylegalább
20 %-os önrészt tegyen le a vállalkozás ahhoz, hogy megosztott
kockázattalfinanszírozhatólegyen,amennyibenaforrástöbbirészét
letudjafednibiztosítékulértékelhetővagyontárggyalvagymásik
tőkeerőscégkezességével.Ha,tételezzükfel,valamennyitbiztosítani
tudaberuházó,afolyamatvégénújabbproblémávalszembesülhet,
amennyibentermelőberuházásthozlétre.Azelkészültésaktivált
tárgyieszköztműködtetnikell.Akertészetiberuházásokesetében
berendezniazüvegházatatalajnélkülitermesztéselemeivelegyes,
pályázatbannemszereplőtechnológiaielemekkel:palántákkal,új
munkaerővel,amely15-20főanövényházkiszolgálására,melynek

havibérköltsége,béradójarendszeresenjelentkezik.Nembeszélve
arról,hogyafelvetthitelállományutánakamatokatrendszeresen
fizetnikell,miközbenatermelésnagyjából3hónapmúlvajutelodáig,
hogy megjelenik az első bevétel.
Számításaink szerint körülbelül a beruházás bruttó bekerülési
értékének20%-aszükségesazaktiválástólazelsőbevételmegjelenéséig.
Ezaforrásmárnehezenteremthetőmeg,miutánateljesberuházási
értékaberuházásihitelfedezete.Ennekújabbbiztosítékanemhozható
létre.
Milyen forrásokból gazdálkodhat egy beruházás és hogyan
képzelhető el a folyamat, aminek végén támogatáshoz jut egy
vállalkozás?
Négyféle forrás szükséges:
- saját,
- előfinanszírozott támogatás,
- előfinanszírozott ÁFA, ha nem fordított ÁFÁ-s a projekt,
-hosszúlejáratúberuházásihitelrész,amiatámogatásonéssaját
forráson felüli rész.
Valamint még egyszer saját forrás, amely a beruházási érték 20
százalékaazelsőbevételmegjelenéséig.Sajnosatámogatásiforrások
visszanyerése kiszámíthatatlan idővonzatú, előfordul, hogy - bár
elszámoltatársaságafelhasználtpályázatszerintiforrásokkal,mégis
túljutaforrásmegérkezéseaz1éveshatáridőn-ezenaforrásbiztosítási
szerződéskezdődátumaésaforrásmegérkezéseközöttelteltidőt
értve-,éshosszabbítástkellkérnieapénzintézettől.Ennekazonban
nemtervezettkamatköltségeivannak,amelyekrontjákaszámított
megtérülési időt.
Milyen beruházásokat indított az Árpád Agrár Zrt.? Ezekben
hogyan hasznosítja a termálenergiát?
Megvalósítottuk egy kéthektáros paradicsomnevelő üvegház
beruházását, amit 2011 januárjában helyeztünk üzembe. Ez
termálenergiáraépül,és15-20főújmunkahelyetteremtettünkvele.
Megépítettünk egy szarvasmarhahígtrágya-tárolót, amely
improduktív, környezetvédelmi beruházás volt.
Elindítottukegykéthektárospalántanevelőüvegházberuházását,amely
jelenleg40%-oskészültségbenvan,éskizárólagtermálenergiáraépül.
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Ez ismét 15 fő új munkahelyet teremthet.
Folyamatbanvannakazelőkészületeiegyterményszárítóberuházásnak,
amely szintén termálenergiára épül, és főleg környezetvédelmi
megfontolásokból kívánjuk megvalósítani.
Milyen hosszú megtérülési idővel számolhatunk az Önök
beruházásai kapcsán?
Ez változó. Az eredeti számításaink alapján - átlagos hozammal
ésárfekvésselszámolva-8,5évamegtérülésünkazüvegházaknál.
Azonbanakamatváltozásoknakvagyakülönbiztosítékkéntfellépő
garanciadíjaknak köszönhetően ez az idő elérheti a 10 évet is.
Akörnyezetvédelmijellegűberuházásainkbannemegyszerűa
számszerűsítése a megtérülésnek, pedig ez feltétele a működési
engedély meghosszabbításának.
Okoz-e problémát a visszasajtolási kötelezettség a pénzintézeti
hitelek igénylésénél?
Igen. Nagyon rossz tárgyalási pozíció az, amikor előadjuk
elképzeléseinketafinanszírozópénzintézetnek,ésakockázatelemzés
során felmerül, hogy mi lesz a termálenergia felhasználásával a
jövőben.Avisszasajtolásiberuházásolyandrága,hogyarraegyetlen
vállalkozássincsberendezkedve.Nembeszélvearról,hogyeznem

30-31. [VIII/2-3.]

termelőberuházás,amelyaműködtetéssoránmegtérül,hanem
teljesenimproduktív,amelynekazamortizációsköltségeiveszteségbe
fordítanák a felhasználó területeket.
Mit gondol, mi lehetne a megoldás a felvetődött problémákra?
Aztgondolom,hogyafelvetődöttproblémákatmérlegelnikellene.
Néhány adatot szeretnék felvillantani:
- Társaságunk több mint 600 főt foglalkoztat, amely, ha 4
tagú családokat feltételezünk, több mint 2400 fő, akiknek a
megélhetéséről gondoskodunk.
-Nagyonsokkisvállalkozástólveszünkigénybeszolgáltatást,valamint
kistermelőktőlvásárolunkfelterményt.Ezújabbkörmegélhetése,
amelyben szerepet játszunk.
-Társaságunkéventekülönbözőadónemekbenátlagosan1milliárd
HUF adót fizet be a költségvetésbe.
Természetesenrajtunkkívülebbenarégióbantöbben,összességében
ennektöbbszörösnagyságrendjébenvannakhatássalarégióéletére.
Amagamrészérőltöbbdiplomásközgazdászkéntszakmailagazt
érzékelem,hogynagyonmegfontolt,nagyonracionálisésnagyon
logikusgazdaságpolitikaiintézkedésekszületnek,ezérthiszekabban,
hogyamérlegelésarégiónkbanélőkésdolgozókszámárapozitív
döntést eredményez.

Fejér László gondolatai a geotermiáról

A geotermia ökológiai hatása
A KurcaTv Agrárpercek című műsora sűrűn foglalkozik a geotermiával. Egy korábbi adásukban Fejér
Lászlóval,aSzabadZöldekEgyesületénekelnökévelbeszélgetettVighNóra.AzinterjútGilaGyörgyszerkesztette.
A geológiai viszonyok nem teszik lehetővé a termálvíz visszasajtolását, csak olyan nagy áron, amelyet a jelenlegi felhasználók,
kertészek, állattenyésztők, kommunális fűtések alkalmazói nem
tudnakkigazdálkodni.Eztérségünkben,aholnagyhagyománya
vanafűtöttkertészetnek,nagyonsokmunkahelymegszűnésétjelentheti.Érthetetlenrészünkről,hogymiértkellolyantörvénytalkotni,amelyelevemegvalósíthatatlan.Térségünkben,Szentesen
és Szegváron, de máshol is szép példák vannak arra, hogy a termálvíz felszíni elhelyezése megoldott. A termálvíz hűtőtavakon
páratlan élővilág telepedett meg. Mennyire ért Ön ezzel egyet?
Én azt hiszem, amikor azt halljuk, hogy Magyarországon a
természetesmelegvizeketcsakúgyhasznosíthatjuk,hogyha
visszapréseljük azokba a geológiai rétegekbe, ahonnan
ezek származnak, akkor nem tudományos kérdésről van
szó. Ezek áltudományos közelítések, itt önző, szűklátókörű
érdekek érvényesítéséről van szó. Bizonyos gazdasági,
politikai érdekcsoportoknak nem szívügye a geotermikus
energia hasznosítása. Ma még sokkal nagyobb haszon
származik a fosszilis energiák elégetéséből. A földgáz és a
kőolajsokkalnagyobbhasznothozbizonyosköröknek,mint
amit közvetlenül a természetes meleg vizeink hoznának.
Egyszerűen meg akarják akadályozni, hogy széles körben
kibontakozzon a természetes meleg vizeink hasznosítása,
pedigezegyolyannemzetikincsünk,amelyhasznosításának
útján Magyarország előtt új perspektívák nyílnának meg a
jövőt illetően. Nem csak az a kifogás jelent meg az utóbbi
időben, hogy visszasajtolás nélkül nem használhatjuk a
termálvizet,hanemkorábbanévtizedekigazvoltafőellenérv,
hogyezekavizekagresszívek,igazábólenergetikailagfűtési

rendszerekbennemalkalmazhatóak,túlmagasazásványisótartalmuk, elhasználják a csőrendszereket, elhasználják a
gépiberendezéseket.Mamártucatjávalállnakrendelkezésre
olyan technikák, amelyek megoldják ezt a kérdést. Itt tehát
kifogásokról van szó és nem igazi ellenérvekről.
ÖnhogylátjaMagyarországhelyzetétgeotermiaiszempontból?
A Föld egy csodálatos képződmény. Egy olyan égitest,
amelyátmérője13000kilométer,szilárdkérgemégisnagyon
vékony, mindössze 30-35 kilométer. Bizonyos helyeken és
ígyelsősorbanMagyarországon,aKárpát-medenceközepén,
vékonyabbakéreg,mintmáshol.Ezakb.10km-eskülönbség
már elég arra, hogy a Földünk melege, az a bezárt óriási
hőenergia könnyebben jusson a felszínre. Magyarország
tehátkivételeshelyzetbenvangeotermiaszempontjából,a
viszonylagvékonyszilárdföldkéregmiattafelszínalattivizeink
melegvizek.Kézenfekvőésnemcsakgazdaságiésszociális,de
erkölcsikötelességünkisennekahatalmastermészetikincsnek
a hasznosítása.
Kérem,beszéljentermészetesmelegvizeinkhasznosításánaktörténelmi tapasztalatairól!
Már a Bibliában is vannak utalások meleg vizű forrásokra,
a Szentföldön is találunk meleg vizű forrásokat. Őseink
elsősorban tisztálkodásra és betegségek gyógyítására
használták őket évezredekkel ezelőtt. A fürdés kultúrája az
ókori kultúrák egyik csúcspontja volt. A nagy folyam menti
birodalmak, aztán a görögök végül összegezték ezeket a
kulturálisértékeket.Agörögöknélafürdéskultuszaatársadalmi
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életközéppontjábanállt,aszellemiéletafürdőkbenzajlott,az
ókorigörögöknagyfilozófusaiműveiketezekbenafürdőkben
alkottákmeg.Arómaiakiseztfolytattákazzal,hogyőkrájöttek
arra,hogyamelegvizet,eztatermészeteshőforrástfűtésicélra
islehetalkalmazni.Itáliábanerrenemnagyonvoltszükségük,
de ahogy terjeszkedett a Római Birodalom mérsékelt égövi
területekfeléis,példáulaKárpát-medencébe,otthoztaklétre
településeket,aholtermészetesmelegvizekettaláltak.Nos,
éppen itt a Kárpát-medencében -a Provincia Pannóniánis a meleg vizeknél telepedtek meg a rómaiak. A Duna
törésvonalán,anyugat-dunántúlitörésvonalontaláljukmeg
atelepüléseket,aholmégmostisműködnekezekahévizek.
PéldáulAcquincumot,Budapesthatárában,arómaiakmára
természetes távfűtés használatára rendezték be.
Meleg vizeinket hogyan tudjuk hasznosítani a turizmusban és a
gyógyturizmusban?
Kézenfekvő, hogy egy olyan ország, ahol az ember lába
alatt terem a meleg víz, ezt a vonzerőt a turizmusban is
kihasználja.Ennekmárlegalábbszázéveshagyományavan
Magyarországon. Ezen az alapon tudunk mi a jelenlegi
modern turizmus világpiacon tovább lépni. Azon kell
gondolkodni, hogy hogyan tálaljuk, milyen új formában,
milyenújszolgáltatások,milyenújszolgálatokkeretében.Az
egyikjárhatóútatermészettelvalóminélszorosabbkapcsolat
megteremtése. AzókoriRómábanpéldáulagyógyfürdőket
az olianderek és pálmafák alatt rendezték be. Történelmi
dokumentumok szólnak róla, hogy a gyógyiszappakolást a
pálmafákalattkaptákavendégek.Eztmiismegtudjuktenni,
nemfontosegygyógykezeléstkizárólagzárttérbenelvégezni.
A magyar Alföldön is lehet olyan kerteket kialakítani, ahol
a természet lágy ölén kapja meg a kezelést a vendég és a
természet ereje is közvetlenül hat rá a gyógyiszap hatása
mellett.Deegyáltalánazökotudatosság,akörnyezettudatosság
bekapcsolásaaturizmusbaajövőútja.Egyfürdőlehetegykis
régiónak az ökológia központja is, ahol bemutatja azokat a
természetiértékeket,amelyekarraakörnyezetrejellemzőek.
Aturisták,análunkfejlettebbországokbólérkezők,értékelik,
keresik és meg is fizetik az ilyen lehetőségeket.
A geotermikus energia egyéb sokirányú hasznosításáról tudna
beszélni?
Leginkábbszívügyemageotermikusenergiaésatermészetes
melegvizekalternatív,sokirányúhasznosítása.Magyarország
energiahasznosítása pazarló és környezetszennyező. Ez a
gazdaságifejlődésünkegyikfőakadálya.Aparadigmaváltás
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az energiagazdálkodásban elkerülhetetlen. Ezt a jelenlegi
kormányzat már felismerte, megszületett a megállapodás
az Európai Unióval, amely szerint 2020-ra Magyarország
13 százalék fölé fogja emelni energiagazdálkodásában az
alternatív, zöld energiák felhasználását. Hazánkban nincs
szükségünkarra,hogy2000métermélyrefúrjunk,arrasincs,
hogyvisszasajtoljukezeketavizeketazeredetihelyükre,hiszen
pótlódnakerétegekben.Afelszínenmaradt,márenergiájuktól
megfosztott vizek kitűnő élőhelyeket hoznak létre.
A paradigmaváltás alapja, hogy kezdjünk el elektromos
áramottermelni.VanegyIklódbördőcenevűhelység,egy300
lakosúkistelepülésZalamegyében.AMOLolajatésföldgázt
keresettpárévvelezelőtt,ésvizettalált.Jelenleglevanzárva,
de ha kinyitnánk, 130 fokos vízgőz törne fel belőle. Erre csak
rákellenekapcsolniegygőzturbinát,amiéjjel-nappalingyen
termelnéazáramot.Azenergetikaihasznosításnaktehátez
azalapja,azelektromosáramtermelés.Dekézenfekvő,hogy
az így már viszonylag lehűtött vizekkel fűtsünk. Az egész
országra kiépíthető lenne olyan távfűtési rendszer, amely
természetesmelegvízbázisonműködne.Gyakorlatilag1020 km-es körzetben ma is vannak lezárt meleg vizű kutak
mindenholazországban.Dehanincs,vannakmárolyanfúrási
technikák,melyekkelviszonylagkisköltséggelmegteremthető
atermészetesmelegvízbázis.Elhatározáskérdése,politikai,
gazdaságiszándékkérdése,annakakérdése,hogyáttudjuk-e
törni az ellenérdekeltségű lobbik hatását.
Aharmadikterület,aholmégnagyonkézenfekvőatermészetes
melegvizekhasznosítása,azpedigamezőgazdaság.Utoljára
említem,deegyáltalánnemutolsóhelyenvanezaszempont,
ugyanis a magyar mezőgazdaság, mint tudjuk, rengeteg
problémávalküzd.Objektívésszubjektívnehézségekkel.A
magyarmezőgazdaságszinteösszesproblémájátmegtudnánk
oldani, ha intenzíven bekapcsolnánk a mezőgazdasági
termelésbeatermészetesmelegvizeket.Rendkívüljópéldák,
kezdeményezésekvannakmárezenaterületen.Szentespéldául
úttörőszerepetjátszik,követendőpéldátnyújtatermészetes
melegvizekmezőgazdaságihasznosításávalkapcsolatban.A
hatalmasüvegházakbanévszaktólfüggetlenültermesztika
csodálatoszöldségeket.Ezmár40-50évevanígySzentesen.
Eztazalternatívenergiahasznosítástmárévtizedekkelezelőtt
összekapcsoltákegyéblehetőségekkel.Példáultávfűtésben
kamatoztatják az itt felszabaduló energiát. Tehát a járható
út, a jó példák itt vannak előttünk. A mezőgazdaság összes
problémáját meg lehetne így oldani.
(Azinterjúmásodikfelétakövetkezőszámbanolvashatják)

Intelligens energia

Christophe Coudun előadása
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban március 11-én
Christophe Coudun, az Európai Unió Versenyképességi és
Innovációs Végrehajtási Ügynökségének projektfelelőse
tartott előadást az Intelligent Energy – Europe (IEE)
programról, ami az EU megújuló energiaforrásokkal és
energiahatékonysággalkapcsolatospolitikájátsegíti.Négy
területenlehettámogatásrapályázni:energiahatékonyság

(SAVE),közlekedésienergiafelhasználás(STEER),megújuló
energiaforrások (ALTENER) és integrált kezdeményezések
(INTEGRATED). A pályázatokat – az Épületüzemeltetői
Kezdeményezéskivételével–2011.május12-éignyújthatták
bealegalábbháromországrészvételével,függetlenpartnerek
által alakított nemzetközi konzorciumok.
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Hírek
Megújulótörvény előkészületben
Önálló,amegújulóenergiaforrásokelterjedésétszolgálótörvényjavaslatkidolgozásátkezdtemegaNemzetiFejlesztési Minisztérium (NFM). Bencsik János
klíma-ésenergiaügyértfelelősállamtitkár elmondta, hogy a törvénnyel a szabályozástkívánjákegyszerűsíteni,amire
azértvanszükség,mertarendelkezések
több mint 120 különböző jogszabálybanelszórvatalálhatók,arendszernem
átlátható,alkalmazásaezértatermelők
ésahatóságokszámáraisnehézségetjelent.Azállamtitkárhangsúlyozta,hogy
a készülő Nemzeti Energiastratégia a
gazdaságdekarbonizációjánakkiemelt
eszközekéntkezeliamegújulóenergiaforrások részesedésének növelését. A
megújulóenergialeggazdaságosabbana
hőtermelésbenhasznosítható,ígyelterjedésénekelősegítéseleginkábbahasznoshőelőállításábanésaközösségicélú
felhasználásbanindokolt–tettehozzá.
BencsikJánosszerintMagyarországon
komoly tartalékok vannak a geotermikusenergiaszerepéneknövelésében,az
ebbőlelőállítottenergiamennyiségetíz
év alatt megnégyszereződhet.
Lezárt pályázatok
Kétmegújulóenergiákfelhasználásáravonatkozópályázatotzártakleidőelőttazelmúlthónapokban.Azelsőt,aGeotermikusalapúhő-,
illetvevillamosenergia-termelőprojektekelőkészítésiésprojektfejlesztésitevékenységeinek
támogatásacímű(KEOP-2011-4.7.0kódszámú)konstrukciótjúlius1-én,amásodikat,a
Helyihő-éshűtésienergiaigénykielégítése
megújulóenergiaforrásokkalcímű(KEOP2011-4.2.0/A és KEOP-2011-4.2.0/B kódszámú)kiírástjúlius26-án.Mindkétesetben
afinanszírozásikeretvárhatókimerülésére
hivatkoztak.Ajúnius30-igésjúlius25-igbeérkezett pályázatokat még elbírálják.
Magyar-román együttműködés
Unióstámogatássalindultgeotermikusenergiaforrásokfeltérképezésétésszélesebbkörű
hasznosításátcélzóprogramSzabolcs-Szatmár-BeregésaromániaiSzatmármegyében.
MészárosÉva,aprojektetkoordinálómegyei
iparkamaraszóvivőjeelmondta,hogya43
ezereurósösszköltségvetésűMagyarországRomániaHatáronÁtnyúlóEgyüttműködési
Programkeretébentámogatástnyertkilenc
hónapigtartóprojektsoránháromrésztanulmánykészülameglévőgeotermális,azaz

aFöldbelsőhőjébőlszármazóenergiaforrásokrendszerezésére,illetveújlelőhelyek
felkutatására.Azonvállalkozások,melyeka
geotermálisenergiahasznosításávalfoglalkoznak,ésberuházásokatszeretnénekindítani
magyarvagyrománoldalon,atanulmányok
eredményeireépítveelindíthatjákfejlesztéseiket.Azelkészültszakmaianyagokatnyilvánosságrahozzák,melyekígybárkiszámáraelérhetőkésszabadonfelhasználhatóklesznek.
Atanulmányokrészletesföldtanielemzéseket
ésvárhatóberuházásiköltségvetésekettartalmaznakmajd,megkönnyítveezzelberuházni
kívánó vállalkozások indulását.
Végéhez ért a makói termálprojekt
Sajtóinformációkszerintősztől20százalékkalcsökkenatávfűtésáraMakón.Befejeződöttatermálprojekt,aminekköszönhetően
mostantól1200lakásésugyanennyiegységnekmegfelelőközépületfűtésérőlgondoskodnakmajdgeotermálisenergiával,deahőt
a gyógyfürdőben is felhasználják majd.
Aprojekt950millióforintbakerült,melyből
445millióforintunióstámogatásvolt.Aberuházássoránfelújítottákamármeglévő,KelemenLászlóutcábanműködő92Celsiusfokostermálvizetadókutat.Megépültegy,
aforróvízenergiájátoptimálisanhasznosító
rendszer3.100méternyitermálvezetékkel,
átalakítottakegymárműködőfűtőművet,
korszerűsítettékazérintettlakóépületekhő
központjait,újakatlétesítettek,selvégezték
aszükségesépületgépészetiátalakításokat,és
kétvisszasajtolókutatisfúrtak.Arendszerben92-ről55fokraatávhőszolgáltatóhűtile
avizet,55-ről35-repedigavárosifürdőfűtőrendszere.
Termálenergiával fűtik a szekszárdi
sportcsarnokot
Termálvízzelfűtikezentúlaszekszárdisportcsarnokot.AzintézményvezetőjeCsillagBalázsarróltájékoztattaazMTI-t,hogyazátadás
előttállóújfürdőtermálvizéthasznosítják
majd.Elmondta:akútból32Celsius-fokos
vizettermelnekki,amelyethőszivattyúval
melegítenekfelaszükségeshőfokra,majd
használnakfelstrandszezononkívülasportcsarnok fűtésére.
Az 1989-ben épült, 2000 négyzetméteres
sportcsarnokfenntartásaelsősorbanarossz
szigetelésmiattgazdaságtalan,atetőhéjazat
alattpéldáulegyáltalánnincsszigetelés.Atermálvízzelagázfűtésévitízmillióforintosköltségénekfelemegtakarítható–tettehozzáaz
igazgató.
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CsillagBalázsbeszámoltarrólis,hogyaszekszárdi önkormányzat 150 millió forintos
energiatakarékosságiberuházásranyújtottbe
pályázatotaKörnyezetésEnergiaOperatív
Programkiírására.Kedvezőelbíráláseseténa
teljesvillamoshálózatotkicserélik,ésmintegy
száznégyzetméteren50kilowattórateljesítményűnapelemekethelyeznekelazépületen.
Arekonstrukcióvalabecsültmegtakarítás
éventemegközelítiahárommillióforintot.
Komárom is pályázik
Akomáromiönkormányzatishelyitermálvíz hasznosítását tervezi. A polgármester,MolnárAttilaazÚjSzéchenyiTerv
kereteinbelülnyújtbepályázatot,amitől–pozitíveredményesetén–avárosisportcsarnok,
apolgármesterihivatal,egylakótelep,iskolák,
valamintegyóvodafűtésénekkorszerűsítését
reméli.Aprojekt2013-banfejeződhetnebe,
ésjelentősköltségcsökkentéstjelenthetnea
városnak.Aberuházásnettóköltségemegközelítőlegegymilliárdforint,amiből400millió
forintot az önkormányzat biztosítana.
Tervek 2020-ig
Atervekszerint2020-raaszükségesenergiaellátásötödétmegújulóforrásokbólfedeznéaz
EU-olvashatóazEurópaiParlamenthivatalos
honlapján.AParlamentésazEurópaiTanács
által 2008-ban kidolgozott klíma- és energiacsomagcélja,hogy2020-raazEUenergiafelhasználásának20százalékátmegújuló
forrásokbólbiztosítsák.AzEurópaiBizottság
szerintelképzelhető,hogyakitűzöttdátumig
20,3 százalékos felhasználás valósul meg.
Azipariszakbizottság,március22-iülésének
témájaamegújulóenergiaforrásokalkalmazásiköre,költségvonzataéspotenciáljavolt.Számukrakészültegytanulmány,melyfelmérte
akülönbözőmegújulóenergiaforrásokbanés
ahozzájukkapcsolódótechnológiákbanrejlő
potenciált.Elmondható,hogytöbbtechnológiaszéleskörűelterjedésétegyelőreamagas
költségek akadályozzák.
„A geotermikus energia a földfelszín és a
mélybentalálhatóforrásokköztihőmérsékletkülönbségbőlered.Akülönbségnekköszönhetőenageotermikusenergiahőformájában
folyamatosanáramlikamagtólafelszínfelé.
Ebbőlazenergiaforrásbólhő-éselektromos
energiaisnyerhető.Ahhoz,hogyatechnológiaszéleskörbenelterjedjen,jelentősencsökkentenikellaköltségvonzatát”–olvashatóa
honlapon.
Célok :
• aCO2-kibocsátás600–900milliótonnával
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való csökkentése évente,
• afosszilisenergiaforrásokfelhasználásának
csökkentéseévente200–300milliótonnával,
• ahigh-techiparfejlesztése,gazdaságibefektetések, munkahelyteremtés.
Konferenciaageotermikusáramtermelésről
Az Európai Geotermikus Energia Tanács
(EGEC) egynapos szakmai napot tartott
Brüsszelben 2011. április 29-én, melynek
témája a geotermikus áramtermelés volt.
KülönösfigyelmetszenteltekazEnhanced/
EngineeredGeothermalSystem(EGS)technológiának,amitatavalyiEurópaiTechnológiaiPlatformonakövetkezőképpendefiniáltak:
olyanfelszínalattitározó,amelyetmérnöki
eszközökkelhoztaklétrevagyfejlesztettek.Ez
lényegébenolyan4-6kmmélységbenfekvő,
nagyhőmérsékletűéskiterjedésűkőzettestet
jelent,amelynekáteresztőképességéthidraulikusrepesztésselvagyegyébstimulációsmódszerekkelmegnövelik,majdegykútbanvizet
juttatnaklealétrehozottrepedéshálózatba,és
aztegymásikkútbanfelmelegedve,általában
gőzként nyerik vissza.
Aszakmainaponáttekintettékageotermikus
áramtermelésjelenlegiköltségeit,aszükséges
kutatási-fejlesztésiirányokat-különöstekintettelazEGS-re-,azenergiaátalakításmikéntjét
akülönbözőgeotermikuserőművekben,valaminta2050-igterjedőidőszakravonatkozó
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előrejelzéseket.
Jelenleg az EGS 2 - 4,5-szer nagyobb beruházásiköltségetigényelMWh-nként,minta
konvencionálisgeotermikusáramtermelési
technológiák,amibenkulcstényezőarendkívüldrágafúrás.Azegységköltségcsökkentése
innovatívfúrásitechnológiákkal,akapcsolt
hő-ésáramtermelésmegvalósításával,hibridtechnológiákalkalmazásával,folyamatos
monitoringgalbiztosítottműködtetésselés
mindenrészletrekiterjedőoptimalizációval
lenne lehetséges.
AzelsőEGSalapúerőművetanémetországi
Landaubannyitottákmeg2007-ben,2,5MW
kapacitással.JelenlegAusztráliában,azUSAbanésazegyesültkirályságiCornwallbanterveznek,illetvevégezneknagyszabásúberuházásokat.
EGS-ből 2050-re az EGEC 90 GW beépített
kapacitást valószínűsít az Európai Unió 27
tagállamában,amivelezatechnológiaválnaa
legmeghatározóbbgeotermikusáramtermelésimóddá,ésezzelEurópavillamosenergia-igényének 20 %-át biztosítaná.
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méteresmélységben,magmaömlöttafuratba.
Anemvártincidensugyanmeghiúsítottaaz
eredetiterveket,deújperspektívávalisszolgált.
Amagmáttartalmazófuratbólannyi400fokos
szárazgőztnyertek,amennyieléglenne30000
háztartásellátásához.Ezpontosan25megawattnyienergiátjelent,szembenIzlandgeotermikusforrásainakkörülbelül5-8megawattos
energiájával.
Izland exportálna
Izlandakülönlegesadottságainakköszönhetőenlétrejövőtöbbletenergiaértékesítésénekcéljábóltengeralatti,elektromosáramot
szállítókábellefektetésérekészül.Avezeték
mindenbizonnyalavilágleghosszabbtenger
alatti„szállítóeszköze”lenne.Haatervekvalóraválnak,Izlandéviötmilliárdkilowattórányi
megújulóenergiaforrásbólszármazóelektromosenergiátexportálhatnaakontinensre.A
lehetségescélországokközöttNémetország,
Nagy-Britannia,NorvégiaésHollandianeve
is felmerült.

A magma hője
Egyizlandikísérletsoránakutatóknemvárt
eredményrejutottak.AzIcelandDeepDrilling
Projectkereteinbelülvulkanikusterületeken
végeztekfúrásokat5000métermélységig.Céljukazvolt,hogyelérjékazebbenamélységben
található szuperkritikus fluidumot.
AKraflavulkánkalderájánakfúrásasorán2100

Elszámolás

ELNÖKI BESZÁMOLÓ
a Magyar Geotermális Egyesület 2010-ben végzett tevékenységéről
Szervezeti működés
A Magyar Geotermális Egyesület taglétszáma 2010-ben
látványosanemelkedett.Azévsoránösszesen15természetes
személyt és 6 jogi személyt vettünk föl. A Magyar Állami
Földtani Intézet és a Magyar Olajipari Múzeum továbbra is
pártolótagunk.Azegyesületetkilépésselelhagyó,illetveaz
abbóltagdíjelmaradásmiatttörölttagokfigyelembevételével
az MGtE taglétszáma 2011 elején 107.
Az egyesület elnöksége az év folyamán három ülést tartott.
Szakmai munka
Atavalytervbenaszokásosérdekvédelmitevékenységen
felülszerepeltszakmainapszervezése,illetvemunkabizottsági
ülésekmegtartása.Ezutóbbiaknemteljesültek,elsősorban
azért,mertCsontosLajos2009-benbekövetkezettváratlan
halála miatt a vállalkozási tevékenységet fokozottabban
kellett gyakorolnom. Ugyanakkor az is elmondható, hogy a
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parlamentiésönkormányzativálasztásokévébenérdemleges
szakmai konferenciát szervezni nem lehetett. Példa erre a
MTET által tavaly novemberben Hódmezővásárhelyen
megtartottrendezvény,amelyenajogszabályokatmegalkotó
szervek nem képviseltették magukat, így a jogi környezet
problémáinak megbeszélésére nem adódott alkalom. A
jogalkalmazóhatóságokbizonytalanságaviszontfelszínre
került.
A készülő 147/2010 kormányrendelet végrehajthatatlan
előírásairalevélbenhívtukfölakörnyezetvédelmiminiszter
figyelmét,deérdemlegesválasztnemkaptunk.Arendeletet
2010áprilisábankihirdették,amivelújabbmegpróbáltatások
elé nézhetünk.
Emellett az év folyamán aktívan véleményeztük az Új
SzéchenyiTervpályázatikiírásait,illetveaNemzetiCselekvési
Terv geotermiát érintő elképzeléseit. Világossá tettük a
döntéshozókszámára,hogyamennyibenkomolyangondolják
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ageotermikushőtermelésszintjétajelenlegi4,5PJ/évértékről
csaknem15PJ/év-reemelni,ahhozrendkívülierőfeszítések
szükségesek. Az elmúlt öt év beruházási tapasztalataiból
kiindulvamintegy700dbtermálkutatkellfúrni10évalatt,ami
amagyarországifúrásikapacitásfelsőhatára,éskb.160mrd
forintberuházásitámogatásraleszszükség.Ezzelátlagosan5-7
ezer fővel növekedhet a foglalkoztatás.
Véleménytalkottunkatermálfürdőkenergetikaifejlesztését
célzó pályázati felhívás tervezetéről, azonban a program
tényleges elindulásáról nincs tudomásunk.
Pénzügyi helyzet
Az elmúlt évben a 3,11 millió forintos tagdíjbevételünket
0,29millióforintvállalkozásbólszármazóbevételegészítette
ki. Ehhez jött még a lekötött betétek után járó majdnem
0,68 millió forint kamat. Így az összesen 4,08 mFt bevétellel
szembenálltakiadások1,73mFtösszege,ígyazegyenleg2,35
mFt.Ezazösszegteljesegészébenegyesületünksajáttőkéjét
növelte, ami mérlegkészítéskor 15,66 mFt volt.
Kapcsolatok, nyilvánosság
A Földhő Hírlevél arculata jelentősen átalakult, és az
internetre felkerülő új számok a korábbinál könnyebben
kezelhetők.Komolyerőfeszítésselugyan,desikerültminden
negyedévbenmegjelentetnünkazújabblapszámokat.Azújság
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szerkesztéséheztovábbraisnagysegítségetnyújtanakaGila
György alföldi területi képviselőnk által a Kurca TV részére
készített geotermikus tárgyú riportok.
Megújítottukinterneteshonlapunkat,aholkényelmesen
elérhetők az egyesülettel kapcsolatos hivatalos iratok
(Alapszabály, tagfelvételi kérelmek, stb.), és a nem
szakmai közönség is jobban tájékozódhat a geotermikus
energiahasznosításhazahelyzetéről,problémáiról.Egyelőre
csakazMGtEtagjainakpdfformátumbanletölthetővétettük
a Földhő Hírleveleket. Az IGA és az EGEC tagságunkat
megtartottuk. Ez utóbbinak véleményt küldtünk a NER300
nevűeurópaiprogramgeotermikuscélszámainakreálisabbá
tételéhez.
Tervek 2011-re
Szakmai napot tartunk május elején. Az egyesületen
belül szakmai munkacsoportokat állítunk föl a jogi, a
vízgazdálkodásiésaműszakikérdésektanulmányozásáraa
hazaigeotermikusstratégiaalkotáselőkészítéseként.Továbbra
isegyiklegfontosabbérdekvédelmifeladatunknaktekintjük,
hogy a szakmánkat érintő jogszabályok megalkotásánál
lehetőleg vegyék figyelembe véleményünket.
Budapest, 2010. február 1.
Szita Gábor, MGtE elnök

Gazdasági beszámoló
Pénzügyi helyzet – Kiadások 2010-ben
Kiadás Ft
Alaptevékenység

Pénzügyi helyzet – Bevételek 2010-ben
Bevétel Ft
Alaptevékenység Vállalkozási tev.
Vállalkozási
290 192
tevékenység
Tagdíj
258 000
magánszemélytől
Tagdíj jogi
2 850 000
személytől
Adomány
0
1 731
Kamat bevétel
elszámolási
számla
Lekötött betét
620 221
61 340
kamata
Bevétel összesen
3 729 952
351 532
Összes bevétel
4 081 484
Pénzügyi helyzet - Pénzeszközök
PÉNZESZKÖZÖK
2010. december 31.
K & H elszámolási számla egyenlege
K&Hlekötöttbetétszámlaegyenlege
Pénztár
Összesen

Ft
648 215
15 000 000
42 093
15 690 308
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Hardverberendezés
Fordítás
Webszolgáltatás
Nyomtatvány,
irodaszer

259 500
9 000
345 650
28 740

Irodabérleti díj
Konferencia költsége
Belföldi utazási
költség
Postai készpénz
utalvány költsége
Postai levélfeladás
Ügyviteli szolgáltatás
Bankköltség
Közgyűlés költsége
Összes költség
Költségmegosztás
(91%-9%)
Kiadások összesen

394 727
235 800

Vállalkozási
tev.

2 450
5 348
50 805
290 000
66 060
38 600
1 726 680
-155 401

155 401

1 571 279

155 401
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Eredménykimutatás
Sorsz.

A tétel megnevezése

A

B

1.

A. Összes közhasznú tev. bevétele

2.

1. Közhasznú tevékenység bevétele

3.

2. Tagdíjból származó bevétel

4.

3. Egyéb bevétel (Adomány)

5.

4. Pénzügyi műveletek bevétele

6.

5. Rendkívüli bevétel

7.

Előző év
C

Mód.
D

E
3 730

2 958

3 108

939

622

B. Vállalkozási tev

254

351

8.

1. Vállalkozási tevékenység bevétele

194

290

9.

2. Pénzügyi műveletek bevétele

8.

60

61

C. Összes bevétel

4 151

4 081

11.

1. Anyagjellegű ráfordítás

1 049

1 621

12.

2. Személyi jelegű ráfordítás

24

39

13.

3. Értékcsökkenési leírás

14.

4. Egyéb ráfordítás

15.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

68

66

16.

6. Rendkívüli ráfordítások

17.

D. Közhasznú tevékenység költségei

1 141

1 571

18.

E. Vállalkozási tev. ráfordításai

73

155

19.

F. Összes ráfordítás

1 214

1 726

20.

G. Közhasznú tev. eredménye

2 756

2 159

21.

H. Vállalkozási tev. eredménye

181

196

2 937

2 355

22.

I.

Összes eredmény

23.

J.

Adófizetési kötelezettség

24.

K. Tárgyévi eredmény

Egyesületi Hírek

Tárgyév

3 897

0

0

2 937

2 355
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2010-ben 15 természetes és 6 jogi személy csatlakozott az
egyesülethez.3természetesés3jogiszemélylépettki,1természetes személyt töröltünk. 2011 elején 2 jogi személy
távozott.Természetesszemélyek:BakóDániel(Szentes),Dr.
Bobok Elemér (Miskolc), Borgula Péter (Mezőberény), Fehér Tamás (Tata), Dr. Gálosi Zoltánné (Pécs), Gyenese István(Nagykanizsa),GyöngyiRóbert(Csanytelek),Maginecz
János (Budapest), Olajos Csaba (Szeged), Strausz Győző
(Kapuvár), Süveges Miklós (Csobánka), Szőke Szabolcs (Zalaegerszeg),SzöllősiÁrpád(Siófok),Dr.TóthAnikó(Miskolc)
ésVörösnéVinczek Julianna (Kiskunhalas). Jogi személyek:
Gárdony Város Önkormányzata, INNOVA Észak-Alföld RegionálisFejlesztésiésInnovációsÜgynökségNonprofitKft.
(Debrecen), InnovatIQa Kutató Fejlesztő és Innovációs Zrt.
(Budapest),Közgép-Építő-ésFémszerkezetgyártóZrt.(Budapest),SondexHőcserélőkMagyarországKft.(Budapest),
Szántó 2002 Kft. (Tiszakécske).

Rendezvények
SOULTZ-SOUS-FORÊTS KONFERENCIA
Helyszín: Soultz-sous-Forêts, La Saline, Franciaország
Időpont: 2011. október 5-6.
A Soultz-sous-Forêts EGS geotermális erőmű vezetői
első konferenciájukat rendezik október 5-én és 6-án a
franciaországiLaSaline-ban.Akétnaposrendezvénytöbbek
közöttazújítások,fúrásitechnikákésgeotermálisprojektek
bemutatására szolgál.
Bővebb információ: http://www.geothermie-soultz.fr/

Mérleg
Befektetett eszközök
I.

Immateriális javak

0

II.

Tárgyi eszközök

0

III.

Befektetett pénzügyi eszközök

0

Forgóeszközök
I.

Készletek

II.

Követelések

IV.

Pénzeszközök

15 787
0
97
15 690

Aktív időbeli elhatárolás

80

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

15 867

Saját tőke

15 662

I

Induló tőke

II.

Tőkeváltozás

III.

Tárgyévi eredmény alaptev.

2 159

IV.

Tárgyévi eredmény váll. tev.

196

0

0

Kötelezettségek
Hosszú lejáratú kötelezettségek

II.

Rövidlejáratú kötelezettségek

Passzív időbeli elhatárolás
FORRÁSOK ÖSSZESEN

ENERGOEXPO 2011
Helyszín: Kölcsey Konferencia Központ, Debrecen
Időpont: 2011. szeptember 27 - 29.
Megnyitja kapuit az ENERGOexpo 2011 IX. Nemzetközi
EnergetikaiSzakkiállításésKonferenciaszeptember27-én.A
háromnaposrendezvénysorozatavillamosenergiakérdéseitől
aföldhőhasznosításproblémájáigszélesskálánközelítimegaz
aktuális gondokat és fejlesztéseket.
Bővebb információ: http://energoexpo.hu/

13 307

Céltartalék
I

MAGYAR ENERGETIKAI VÁLLALKOZÓK ÉS
FELTALÁLÓK FÓRUMA
Helyszín: Bellevue Hotel, Esztergom
Időpont: 2011. október 6-7.
MásodikalkalommalrendezimegaMagyarEnergetikaiVállalkozók és Feltalálók Fórumát az EnergiagazdálkodásiTudományosEgyesületEsztergomiSzervezeteoktóber6-ánés
7-én.Azeseményennagyhangsúlytfektetnekamegújulóenergiákra:ageotermiára,azépületenergetikára,abiogázraésa
napenergiára is.
Bővebb Információ: http://foenergetikus.hu/
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Magyar Geotermális Egyesület
Postacím: 1021 Budapest, Ötvös J. u. 3.
Tel: (1)-224 0424, fax: (1)-214 5953
E-mail: info@mgte.hu, szitag@mgte.hu
Honlap: www.mgte.hu

0
15 867

Paizs József
gazdasági vezető
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