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Tárgy: Geotermikus energiahasznosítás jövője 

 

 

Tisztelt Miniszter Úr! 

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a Bányatörvény geotermikus energiát érintő tervezett módosítása 

előtt tagszervezetink az SZTFH megkeresésére elmondhatták véleményünket. Azt ugyanakkor 

neheztelve vettük tudomásul, hogy a törvénytervezet benyújtása előtt alig pár óránk maradt 

annak véleményezésére. Ennek ellenére ekkor már jeleztük aggályainkat. Sajnálattal vettük 

tudomásul, hogy javaslatainkat nem vagy alig vették figyelembe. Úgy gondoljuk ilyen 

horderejű jogszabály módosítás előtt elengedhetetlen a szakmai szervezetekkel való 

konstruktív egyeztetés. Aggályunk beigazolódott, a parlament által elfogadott bányatörvény 

geotermikus energia hasznosítását érintő módosítása átgondolatlan. Egyrészt érthetetlen az 

ágazati különbségtétel, hiszen a geotermia hőhasznosítása kizárólag komplex szemléletben, 

kaszkád rendszerben, többnyire ágazatok és a többi helyi energiaforrás kombinálásával 

képesek hatékonyan, versenyképesen megvalósulni. Pl.: egy gyógyászati és/vagy 

mezőgazdasági termálvízhasznosítás az elsődleges hőhasznosítást (épületfűtés) követően 

illesztve tud gazdaságos lenni. Szakmai indokolatlanságán túl, nyomon követhetetlen 

joghézagokat hagy maga után az ágazati kivételezés, állandó támadásoknak kitéve a 

felügyeleti hatóságot. Kérdéses, milyen nemzeti érdeket szolgál az, ha egy önkormányzat 

alatti közvagyont (termálvíz energiája) egy kertészeti, vagy fürdő vállalkozó hasznosít a 

település közössége helyett? 

 

A 2.500 m koncessziós szint három fő okból került törvényi szintű meghatározásra, mert a 

felette lévő tartomány: 

- nem igényel nagymélységű „olajipari” technológiát a geotermia hasznosítása, 

- minden önkormányzat képes legyen hozzáférni az alatta lévő energiaforráshoz, 

- kockázatmentesen, könnyített hatósági eljárásokkal széleskörben elterjedhessen, 

hasznosításra kerülhessen a geotermia, mint az import földgáz hatékony kiváltásának 

hazai eszköze.  

-  

A bányatörvény módosítása e célok elérését gátolja, visszalépve a rendszerváltást megelőző 

időkbe. A 35 éves „futamidő” pedig különösen érthetetlen, hiszen egy jól kivitelezett 

termálkút 70-100 évig képes szolgáltatni akár az eredeti paraméterekkel. Idő előtti 

felszámolása teljesen megmagyarázhatatlan lenne. 
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Az áramtermelésre ténylegesen hívatott melegebb közegek feltárása pedig többnyire 2.500 m 

alatti rezervoárok igénybevételével valósulhat meg, amelynek kutatását, feltárását koncessziós 

eljárási kötelezettség védte. Az szakmailag is támogatható volt, hogy ezen mélységi 

rezervoárokat igénybe vevő áramtermelés a szénhidrogén iparhoz hasonló szabályozás szerint 

történjen. De a helyi hőellátás vonatkozásában teljesen felesleges és érthetetlen szigorítás 

jelent meg az új jogszabályban, amelynek korrigálását - nemzeti érdekekre tekintettel - 

feltétlen szükségesnek tartjuk.  

 

A problémák kiküszöbölésében segítő közreműködési készségünket ezúton is felajánljuk. 

 

Elnök úr számára tájékoztatásul, jelen levelünkhöz csatolva, megküldjük szövetségünk a 

magyarországi energiahelyzetről és az ezzel kapcsolatos teendőkről szóló állásfoglalását.  

Levelünket egyben megküldtük a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága  

Dr Bíró Marcell elnök úrnak is. 

 

 

Szíves válaszát várva, tisztelettel: 
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