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Szilveszteri jogszabálydömping 
 
Módosultak a kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt termálvíz sza-
bályozásának végrehajtását szolgáló egyes miniszteri rendeletek. 

A Fiatal Gazdák Ma-
gyarországi Szövetsége 
– AGRYA sajtóközle-
ményben tudatta a 
2014. január 1-jével 
életbe lépő, a mezőgaz-
dászokat – főleg a ker-
tészeket – kedvezően 
érintő jogszabályi vál-
tozásokat.  

Ahogy fogalmaznak, 
„a használt termálvíz 
elhelyezésre szolgáló 
felszíni létesítmények 
(„termáltavak”) helyzetét rendezték, az 
azokban zajló víztisztítás során előtér-
be kerülnek a természetközeli megol-
dások”.  

Ennél azonban árnyaltabb a kép. A 
szóban forgó egyik módosító jogsza-
bály, a 136/2013. (XII. 31.) VM rende-
let a vízszennyező anyagok kibocsátá-
saira vonatkozó határértékekről és al-
kalmazásuk egyes szabályairól szóló 
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletet, 
valamint a vízkészletjárulék kiszámítá-
sáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM 
rendeletet változtatta meg több ponton.  

A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rende-
let termálvizeket érintő 34. fejezete 

jelentős résszel egészült ki: „A Nátri-
um-egyenérték % követelményt kizáró-
lag az öntözési hasznosítású befogadók 
esetén és azok esetében az öntözési 
időszakban kell alkalmazni.” Ezek 
szerint azon befogadók esetében, ame-
lyek vizét nem hasznosítják öntözésre, 
illetve amelyekbe nem az öntözési 
időszakban történik a termálvíz beve-
zetése, nem kell a Nátrium-egyenérték 
% követelményt alkalmazni. Azokban 
az esetekben azonban, ahol öntözési 
célú a befogadó hasznosítása és az 
öntözési idényben van a bevezetés, 

(Folytatás a(z) 2. oldalon) 

Az olvasónak az első számban írt 
beköszöntőben úgy fogalmaztam, hogy 
azzal a reménnyel indítjuk útjának e 
kiadványt, hogy közelebb hozza egy-
máshoz a földhőhasznosítással foglal-
kozó szakembereket, hasznos fóruma 
lesz értékes gondolatoknak és elképze-
léseknek mind az egyesület tagjai, 
mind a felelős döntéshozók részére. 
Őszintén remélem, nem vagyok 

egyedül, aki úgy gondolja, hogy ez az 
óhaj teljesült is.  

Kevesen tudják, hogy a Földhő Hír-

levél megjelenését milyen keserves 
időszak előzte meg. 2003-ban a Ma-
gyar Geotermális Egyesületből kisza-
kadt a Magyar Termálenergia Társa-
ság, és a maradék egyesület ott maradt 
vezetőség és cél nélkül. Innen kellett 
felállni, amit a 2003. május 22-ei új 
alapszabállyal, illetve új választott 
tisztségviselőkkel sikeresen megoldot-
tunk. Az év fennmaradó hét hónapja 
folyamatos küzdelemmel telt a kívülről 

(Folytatás a(z) 5. oldalon) 

Különös büntetés 
 

Nem mindennapi büntetőügyben ke-
letkezett ítélet 2013. december 31-én. A 
vádlottak padján Környezet Védelem 
ült – volna, ha megjelent volna. Igaz, 
idézést sem kapott a tárgyalásra. A 
vádat Állam Bácsi képviselte, aki, mint 
kiderült, saját unokájával szemben in-
dított pert.  

A bíró kérdésére a vádló előadta, 
hogy Környezet Védelem mohóságával 
és falánkságával, élősködő életmódjá-
val komoly károkat okozott az Állam 
család többi tagjának, akik emiatt nem 
tudták a szükséges mennyiségű ter-
ményt beszolgáltatni, ami veszélyeztette 
az egész közösség életét, illetve helytál-
lását az idegen családokkal szemben. A 
bíró szerint a vád megalapozott volt, és 
főbüntetésként a felére csökkentette 
Környezet Védelem napi fejadagját, 
továbbá lakhelyelhagyási tilalom alá 
helyezte őt. Állam Bácsi az ítéletet tu-
domásul vette, ami így azonnal jogerő-
re is emelkedett.  

A tárgyalóteremből kilépve az elége-
dett vádló azonnal fölhívta Kormány 
nevű testvérét, és csak annyit mondott a 
telefonba: „A 220-as módosítása me-
het!” 

A másnapi tudósítások egyöntetűen 
környezetvédelmi rezsicsökkentésként 
értékelték a bíróság döntését.       
                       (SzG) 


