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SAJTÓNYILATKOZAT 
 
 
A geotermikus energia hasznosításában működő szakemberek és vállalkozások által 1995-ben 
alapított Magyar Geotermális Egyesület a MOL Nyrt-nek a Portfolio.hu-n ez év elején 
megjelent közleményével kapcsolatban az alábbi sajtónyilatkozatot teszi. 
 
 
A Bányatörvény a geotermális energia 2500 méternél mélyebbről történő kinyerését koncessszióhoz 
köti. 2500 m felett a termálvíz termelés a Vízgazdálkodási törvény hatálya alá tartozik. A MOL Nyrt. 
a 2500 méteres határ megváltoztatását, 2000 méterre történő módosítását tartja szükségesnek, mert a 
MOL megítélése szerint a vízkutak fúrása 2000 m alatt a szénhidrogén bányászatra jellemző 
kitörésveszéllyel jár. 
 
A termálvízkutak létesítése során csak a jelentős, esetenként a 100%-ot is meghaladó mértékben 
túlnyomásos és magas hőmérsékletű (pl. Nagyszénás-3100 m, Fábiánsebestyén-3600m, tároló 
hőmérséklet ~180 Celsius fok) víztárolók fúrása során jelentkezik komoly kitörésveszély. A 
hidrosztatikus, vagy kismértékben túlnyomásos hévíztárolók feltárása semmilyen többlet műszaki 
kockázattal nem jár, illetve az évszázados magyar vízkútfúró ipar szakértelme és felkészültsége 
megfelelő, amint azt a százas nagyságrendű meglévő kútállomány bizonyítja. Véleményünk szerint a 
2500 m-es határ a 15-20%-ot nem meghaladóan túlnyomásos víztárolók esetében még lejjebb is 
tolható anélkül, hogy a fúrási kockázatok lényegesen megnőnének. 
 
Egyetértünk azzal, hogy a spekulációs célú koncessziós területszerzés nem kívánatos, sőt, hátrányos 
a magyar geotermikus energiahasznosítás szempontjából. Megítélésünk szerint azonban éppen a 
Bányatörvény nem kellően átgondolt 2007. évi módosítása alapozta meg a spekuláció lehetőségét  a 
nemzetgazdaság egy olyan területén, ahol az korábban nem létezett. Az átgondolatlanság egyik 
legfőbb bizonyítéka, hogy a 2007. végén elfogadott Bányatörvényhez a mai napig nem született meg 
a szükséges végrehajtási rendelet. 
 
Többször fölvetettük már, hogy a spekuláció lehetőségének megteremtése egyrészt veszélyezteti a 
tőkével és információval nem rendelkező helyi közösségek (önkormányzatok) és kisvállalkozások 
jövőbeli fejlesztéseit, másrészt véget vetne a másfél évtizedes stagnálás után az eu-s támogatások 
révén beindult fellendülésnek is. A spekuláció elengedéséhez hasonló hatást fejtene ki a koncesszió 
indokolatlan kiterjesztése, amely jelentősen korlátozná a tőkével nem rendelkező magyar 
vállalkozások esélyeit a geotermikus energiahasznosítás területén. 
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