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Határ(talan)idők 
 
A hatósági eljárások időigényéről 
szeretnék szólni. 
A vízhasználók, akik napi kapcsolat-
ban vannak hatóságokkal, erről maguk 
is mesélhetnének. Ki-ki vérmérséklete 
szerint vagy csak néhány „keresetlen” 
megjegyzést téve, vagy kesergését, 
véleményét részletesen kifejtve. 
A lényeg, amit az egyesületi tagoktól 
érkezett panaszok és saját tapasztala-
tom birtokában bátran ki merek jelen-
teni, hogy nagyon nagy a baj a környe-
zetvédelmi és vízjogi engedélyezések 
határidőtartásával. Alig van olyan 
határozat, amely a jogszabályban előírt 
határidőn belül születik meg. A kérel-
mezők kiszolgáltatottnak érzik magu-
kat pl. az olyan hatósági megoldással 
szemben, amikor az ügyintézési határ-
időt az „ügy bonyolultságára” hivat-
kozva hosszabbítják meg. Akkor is, 
amikor napnál világosabb egy adott 
helyzet. A jókora késéssel kiadott 
határozatokban ezért már-már cinikus-
nak tűnik a kijelentés, hogy belül 
maradtak az ügyintézési határidőn.  
A határtalan határidők felőrlik a mara-
dék bizalmat is hatóság és kérelmező 
között, és csak az ellenérzés erősödik. 
Nehogy határtalanul! 

Az EGC 2013  plenáris megnyitójának hallgatósága 

(SzG) 

Körkép az Európai Geotermikus 
Kongresszuson  
EGC 2013 Pisában 
 
2013. június 3-a és 7-e között rendezték Pisában az Európai Geotermikus 
Kongresszust (EGC 2013), ahol képet kaphattunk az európai (és egy kis kite-
kintéssel az afrikai) geotermikus helyzetről. 

Számtalan előadás és poszter, kulcs-
fontosságúnak mondott üzenetek, is-
merős, régi arcok és új szereplők, sok 
panasz, még több terv – címszavakban 
az EGC 2013. Hasonlóan a focihoz, az 
európai geotermikus kongresszusokat 
is a világkongresszusok közötti 
„szünetekben” rendezik. Legutóbb, 
2007-ben a németországi 
Unterhaching, most pedig a toszkániai 
Pisa adott helyet a geotermikus ágazat 
tudományos és ipari szereplőinek talál-
kozójára. Természetesen nem a magas 
tudományos színvonal, hanem inkább 
a személyes találkozások lehetősége 
hívta egybe az európai geotermikus 
szakmát. Nekünk is sikerült ezek révén 
új benyomásokkal gazdagodnunk kon-
tinensünk országainak geotermikus 
helyzetét illetően. 
Kezdjük is mindjárt azokkal, akik ki-
csit kilógnak a sorból: nevezetesen a 
nem és az alig európaiakkal: Afrikával 
és Törökországgal. Előbbi esetében a 
Kelet-afrikai-árok országairól kaphat-
tunk egy remek összefoglalót, ahol is a 
25 éves geotermikus áramtermelési 
tapasztalattal és 200 MWe-ot meghala-
dó beépített kapacitással rendelkező 

Kenya emelkedik ki, azonban az izlan-
diak, olaszok, németek és amerikaiak 
jelenléte a térségben és fokozódó ér-
deklődése erősen sejteti, mekkora po-
tenciál vár még kiaknázásra. Kérdés 
persze, hogy a külföldi befolyás nem 
lesz gátja annak, hogy a lakosság is 
élvezze a helyi energiaforrás előnyeit. 
Ha az európai geotermia sikertörténe-
tekre és jó mutatószámokra vágyik, 
Törökországot teljes területével a kon-
tinenshez tartozónak vallja. Törökor-
szág ugyanis szárnyal, míg a ténylege-
sen európai országok legtöbbje csak 
panaszkodik. 
Rögtön példának itt van a lengyel, 
magyar két jó barát, egy mulat, együtt 
… szívja a gázt – egy kis szójátékkal 
élve. Lengyel barátaink ugyanis arról 
panaszkodtak, hogy a geotermia telje-
sen parkolópályára került az utóbbi 
időben, a legnagyobb lobbi ugyanis a 
palagázkészletek hasznosítására irá-
nyul. Úgy látszik, e mellett a – reálisan 
csak Dél-Lengyelországban perspekti-
vikus mély és a nagyobb mértékben 
alkalmazható sekély – geotermikus 
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energia nem férne meg, vagy legalábbis nem sikerült elérni, 
hogy megférjen. De a fiatalok lelkesek, és ha energetikai 
hasznosítást talán nem is, a fürdőkultúra fejlődését talán el 
tudják érni. 
Másik példaként említhetjük lengyelekkel közös 
szomszédainkat, a szlovákokat. A magyarországihoz nagyon 
hasonló, végtelenül elhúzódó és a hasznosítást gátló bürokra-
tikus folyamatokról számoltak be még az olyan helyeken is, 
mint Kassa, ahol látszólag minden adott lenne, hogy kapcsolt 
energiatermelést valósítsanak meg geotermikus alapon. 
Csehország képviselőik elmondása alapján valahol a mély és 
sekély geotermia közötti átmenetre koncentrál, néhány min-
taprojektben megpróbálván maximálisan kihasználni a ná-
lunk még éppen csak termálvíznek számító hőforrásokat. A 
litomeřicei EGS-projekt azonban pénzügyi gondokkal küzd, 
megvalósulása erősen kétséges.       
Olaszország és Franciaország a panaszkodók sorában nem 
olyan nagyhangú, hiszen nekik szerencsére van mit felmutat-
niuk. Olaszország a konferenciának is helyet adó térsége 
tekinthető a geotermikus áramtermelés szülőföldjének, és a 
közeljövőben is adnak át új erőművet. A franciák pedig a 
már lerágott csontnak tartott Párizsi-medencében fognak új 

fejlesztésekbe a jól bevált kútpárokkal.   
Dánia néhány mély geotermikus projektjével példaértékű 
fejlesztéseket vitt végbe abban a térségben, amelyről egyálta-
lán nem a nagy geotermikus potenciál jut az eszünkbe. Re-
méljük, a jövőben is megtalálják a lehetőségeket, hogyan 
tegyék ezeket a beruházásokat gazdaságossá. 
Hollandia a sekély geotermiában lát nagy lehetőségeket. Az 
általában a fűtési igényeket meghaladó hűtési igényeket egy-
re több helyen hőszivattyús és felszín alatti energiatároló 
rendszerekkel (UTES) igyekeznek kielégíteni. 
Észtország megújuló energia cselekvési tervében nem szere-
pel a geotermia szó. Azt mondhatnánk, érthető okokból, lel-
kes és nagyon fiatal geotermikus egyesületük szerint azon-
ban ez egyáltalán nincs jól így. Azon dolgoznak, hogy a cse-
lekvési terv felülvizsgálatánál mindenképpen számoljanak 
majd a döntéshozók a sekély geotermia nyújtotta lehetősé-
gekkel.     
Nagy-Britannia a hőszivattyúk mellett továbbra is elsősorban 
a cornwalli EGS-re koncentrál, habár a korábbi konferenciá-
kon hallottakhoz képest nagy előrelépést még nekik sem 
sikerült ebben elérniük. 
A csalódottak listáját zárjuk egy kedves példával: a Portugá-
liához tartozó Azori-szigetek előadója arra panaszkodott, 
hogy hazájában a döntéshozóknak kizárólag az áramtermelés 
kapcsán jut eszükbe a geotermikus energia, pedig náluk a 
termálvizek közvetlen felhasználásával lehetőség lenne a 
hőtermelés megvalósítására is. A bökkenő csak az, hogy 
fűtési igény alig van, így talán mégis érthető, hogy nem ez a 
fajta hasznosítási mód szerepel a szigetvilágban az első he-
lyen. 
Bizakodnunk azonban mindig kell. A kongresszuson látottak 
és hallottak közül erre két dolog mindenképpen adott okot. 
Az egyik a poszterek nagy száma, ami azt mutatta, van mire 
büszkének lenni és hírt adni. A másik pedig azok a bemuta-
tott tudományos projektek, amelyek több ország részvételé-
vel zajlanak, például a hazánkat is érintő GeoDH és a 
Transenergy. Ezek nagy része lényegesen hozzájárul a 
geotermiát érintő döntés-előkészítési folyamatokhoz, és segí-
tenek abban is, hogy helyén lehessen kezelni az ágazat nyúj-
totta lehetőségeket.  
 

(VZs) 

(Folytatás a(z) 1. oldalról) 

Az EGEC-nek köszönhető, hogy az EU-ban nem feledkez-
tek el a geotermiáról 

Az EGEC-nek mint az EGC 2013 főszervezőjének kézenfek-
vő volt, hogy évi közgyűlését a kongresszusra időzítse. A 
tagok mintegy harmadának részvételével zajló közgyűlés 
legfőbb témája az elmúlt év történéseinek ismertetése mellett 
a tanács gazdálkodásának bemutatása volt. Sajnálatos módon 
a tavalyi évet negatív mérleggel zárta a szervezet, és az idei 
kilátások sem jobbak. Ezért indítványozták már a közgyűlés 
előtt a tagdíjfizetési rend teljes átalakítását, ami az előter-
jesztés szerint vállalkozásoknak átlagosan kétszeres, egyesü-
leteknek, természetes személyeknek másfélszeres, egyete-

meknek, geológiai szolgálatoknak és közintézményeknek 
háromszoros emelést jelentene. (Itt meg kell jegyezni, hogy 
az előterjesztés számai nem voltak minden tekintetben pon-
tosak, a valóságban a jelenlegi helyzethez képest sokkal na-
gyobb mértékű emelések is elképzelhetőek, de kiemelték, 
hogy elsősorban tárgyalás útján állapítanák majd meg az új 
tagdíjakat.) A változtatást megszavazta a közgyűlés, így van 
esély arra, hogy a tagdíjbevételekből finanszírozni tudják a 
szervezet bérköltségeit, és talán egyéb kiadásokat is, ami arra 
elég, hogy – más bevételi forrás híján – a ráfordítások felét 

A poszterszekció 
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A tisztújító közgyűlés utáni délelőttön néhány perc erejéig időt szakított ránk az EGEC újra-
választott elnöke, Burkhard Sanner, akit először arról kérdeztünk, elégedett-e az idén jubilá-
ló, 15 éves tanács működésével és az alapításkor megfogalmazott célok teljesülésével. El-
mondta, hogy az EGEC-nek köszönhető, hogy az Európai Parlament és a Tanács megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelve egyáltalán 
tartalmazza a geotermikus energiát mint az EU országok energiamixének egy lehetséges 

elemét. Ez nagyon lényeges eredmény, e nélkül ugyanis az egyes országok az irányelven alapuló nemzeti megújuló energia 
cselekvési terveiben csak a szél-, víz- és napenergia, valamint a biomassza szerepelne a „választható” megújuló energiafor-
rások között. Az EGEC nagyon sokat tett azért, hogy a geotermia társadalmi és politikai elfogadottsága javuljon. Például az 
EGEC központjának is helyet adó megújuló energia ház volt az első épület Brüsszelben, amely hőszivattyús fűtést kapott, 
bizonyítva ezzel, hogy – legalábbis a sekély – geotermia mindenhol elérhető, így létjogosultsága nem megkérdőjelezhető. 
Az előző napi közgyűlés fő témájával, a tagsági és tagdíjkérdéssel kapcsolatban az elnök úr elmondta, hogy elsősorban az 
EGC-hez hasonló konferenciákon próbálnak új tagokra szert tenni, de egyáltalán nem céljuk, hogy tevékenységük csak a 
konferenciaszervezésre korlátozódjon. Ezek lényege mindössze a figyelemfelhívás, a nagyközönség elérése és a geotermia 
helyének biztosítása a köztudatban. Sokkal fontosabb ennél azonban az, hogy az EGEC a geotermikus ipar szereplőinek ér-
dekeit képviselje. Ezért kívánnak a jövőben is rájuk, nem pedig a nemzeti geotermikus egyesületekre támaszkodni, ezek nagy 
része ugyanis tudományos szervezet, és így nem elég erősek ahhoz, hogy finanszírozni tudják az EGEC-et. 
A szervezet másik fő bevételi forrása a tagdíjak mellett azokból az európai uniós projektekből származik, amelyekben az 
EGEC aktívan részt vállal. 2014-től azonban egy új programozási időszak veszi kezdetét, és a számukra legtöbb pályázati 
forrást biztosító Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogram (FP7) helyébe a Horizont 2020 lép, amivel kapcso-
latban még olyan nagy a bizonytalanság, hogy biztonságosabb a következő pár év költségvetéseinél úgy számolni, nem lesz 
projektekből származó bevétele ebben az időszakban az EGEC-nek. 
Részünkről csak remélni tudjuk, hogy az EGEC képes lesz stabilizálni pénzügyi helyzetét, és eredményesen folytatja a geo-
termikus ágazat érdekképviseletét az Európai Unióban. 

(VZs) 

kitegye.  
Az ezek után következő tisztújítás eredménye nagy meglepe-
tést nem okozott: az elnökség összetételét tekintve csupán 
egy személyben módosult, és csak a közgyűlésen megszava-
zott alapszabály-módosítás miatt történt átrendeződés az 
egyes posztokon. Az elnök és a kincstárnok pozíciójára a 
korábban is e tisztséget betöltők voltak a jelöltek, a két alel-

nöki tisztre hárman, három elnökségi tagnak pedig nyolcan 
pályáztak. Végül a „befutók” a következők lettek (2. kép):  
 

Elnök:  Burkhard Sanner (korábbi elnök) 
Alelnökök: Antics Miklós (korábbi titkár) 
  Ruggero Bertani (korábbi alelnök) 
 Kincstárnok: Christian Boissavy (korábbi kincstárnok) 
 Elnökségi tagok:Thor-Erik Musaeus (korábbi elnökségi tag) 
         Jörg Uhde 
         Pierre Ungemach (korábbi alelnök)  
  

2. kép Az EGEC új elnöksége (balról): Pierre Ungemach 
(elnökségi tag), Antics Miklós (alelnök), Ruggero Bertani 
(alelnök), Burkhard Sanner (elnök), Thor-Erik Musaeus 

(elnökségi tag), Jörg Uhde (elnökségi tag), Christian Boissavy 
(kincstárnok) 

Riport Burkhard Sannerrel, az Európai Geotermikus 
Energia Tanács (EGEC) régi-új elnökével 

1. kép: Az EGEC közgyűlése 


