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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 32 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

Tájékoztató a geotermális energia kertészeti célú hasznosításáról 

Elnöki bevezető 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 

Hölgyeim és Uraim! Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai kertészeti 

albizottsági ülésükön! Örülök annak, hogy ilyen szép számmal elfogadták a meghívásunkat, 

és ismerve a szakma képviselőit, jelentős részben meg is jelentek. Annyit el kell mondanom 

az önök tájékoztatására, hogy a Mezőgazdasági bizottságon belül a Kertészeti albizottság 

2010-ben alakult, és megpróbálja, megpróbálta eddig is a kertészeti ágazat különböző 

szakterületeinek a kérdéskörét feldolgozni. Úgy gondoltuk, hogy ebben a kérdéskörben fontos 

szerepet játszik a geotermális energia hasznosításának a lehetősége is a kertészet területén, 

mivel tudjuk azt, hogy a kertészetben felhasznált fűtőenergia jelentős része, nagy része 

geotermális eredetű. Éppen ezért megkerülhetetlen annak a kérdésnek a tisztázása, amely a 

geotermális energia körül kialakult itt az elmúlt - mondhatnám - évtizedekben, és hogy 

megnyugtató módon a mai napig nem került rendezésre, hosszú távú rendezésre ennek az 

energiának a kertészeti célú és egyéb célú felhasználása sem.  

Nagyon sok vita előzte meg ennek az energiafajtának a hasznosítását. Annyit 

engedjenek meg személyes indíttatásról, hogy 1998 és 2002 között a földhő albizottság 

vezetőjeként már megpróbáltam a geotermális energia hasznosítása körül kialakult anomáliák 

tisztázását feldolgozni a bizottság keretén belül; több próbálkozás, több megkeresés után úgy 

gondolom, némi eredményt elértünk, elértem, de megnyugtató módon nem, ez az elmúlt nyolc 

évben ismét felszínre került, és igazi megoldás mégsem valósult meg. A mostani helyzet, azt 

hiszem, mindenki számára ismerős, de mégis szeretném, hogyha előadónk, illetve vendégeink 

erről majd megfelelő módon tájékoztatást adnának.  

Ez a témakör is jelentősen illeszkedni fog abba a stratégiába, abba az elképzelésbe, 

amelyet az agrár- és vidékfejlesztési stratégián belül a kertészeti stratégiának kívánunk a 

kormány intézkedései közé beemelni. Tudjuk azt, hogy a kormány a kertészeti ágazatot 

kiemelten fontos ágazatnak tekinti, annak tekintette már a választási programjában és azóta is, 

és úgy gondolom, hogy mi ezzel az ágazati kérdéskörrel segítségére tudunk lenni nemcsak a 

minisztériumnak, hanem a kormánynak, és azok az elképzelések, amelyek az előző bizottsági 

üléseken megfogalmazódtak, beépítésre fognak kerülni ebbe a stratégiába.  

Gyakorlatilag egy témakörről beszélgetnék ma. Az időkeretet illetően szeretném, ha 

ezt körülbelül 4 óráig le tudnánk zárni, és én úgy gondolom, hogy erre lehetőség is van; 

általában ilyen időszakok, időintervallumok szoktak a bizottság rendelkezésére állni.  

Gyakorlatilag egy napirendi pontunk van, a geotermális energia kertészeti célú 

hasznosításáról egy tájékoztatónak a meghallgatása, amely tájékoztatót Nagygál János, az 

egyesület alelnöke fogja megtartani. Szeretném, hogyha ez, ha lehet, egy zárt keretben 

történne, majd azt követően mindenkinek megadom a lehetőséget, hogy véleményével 

kiegészítse az elhangzottakat és jobbító szándékú gondolatait elmondja számunkra, 

amelyeket, még egyszer mondom, szeretnénk majd beépíteni ebbe a programba.  

Nagygál Jánosé a szó. 
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Nagygál János (Magyar Geotermális Egyesület) tájékoztatója 

NAGYGÁL JÁNOS (Magyar Geotermális Egyesület): Köszönöm szépen. Egy 

technikai kérdés: a mikrofonba beszéljek vagy…? 

 

ELNÖK: Először is tessék leülni, nálunk ül mindenki, amikor beszél. 

 

NAGYGÁL JÁNOS (Magyar Geotermális Egyesület): Nem tudtam, hogy ez a szokás, 

de akkor leülök. 

 

ELNÖK: Így van. És a mikrofon mellett a zöld gombot megnyomva legyen szíves 

beszélni! 

 

NAGYGÁL JÁNOS (Magyar Geotermális Egyesület): Nem tudom, lehet-e így 

hallani. (Közbeszólások: Igen, nagyon jó.) Nagyszerű! Akkor igyekszem a mikrofon irányába 

beszélni, úgy, hogy közben lássam az ablakot is. Akkor elkezdeném.  

Egy elég nagy anyagról van szó, ezért mindenkinek az elnézését kérem. Nagyon sok 

diát készítettem, mert nem szerettem volna, hogyha bármi is kimarad. Igyekeztem a 

teljességre törekedni, de biztosan így is kimaradt néhány dolog. Megpróbálom pörgetni a 

dolgokat, nem visszaélve az önök szabadidejével. (Tájékoztatóját vetítéssel kíséri.) 

A termálvíz meglehetősen régmúltra tekint vissza hazánkban és a Kárpát-medencében. 

Egy nagyon érdekes dia a legelső: ezen azt láthatjuk, hogy körülbelül 10 ezer évvel ezelőtt 

volt az utolsó jégkorszak, és szakértők szerint 10 ezer évenként az megismétlődik, viszont van 

egy írásos emlékünk Boszniából, amely 35 ezer éves a szénizotóp-vizsgálat alapján, amely 

már az ember jelenlétére utal, és mivel ez az írás a mai napig érthető és olvasható számunkra, 

így joggal feltételezzük, hogy valamilyen úton-módon a Kárpát-medencének köze volt ahhoz, 

hogy ez a néptípus életben tudjon maradni. Jelenleg a magyar lakosság 95 százaléka, illetve a 

lengyel és az ukrán lakosság nagy része viseli ezt az EU19-es haplotípust.  

Írott formában Anonymus Gesta Hungarorumában találkozunk legelőször hévizekkel, 

hogy is a Duna mellett, a hévizek fölött székhelyet állított magának Attila vezér - ez Krisztus 

után 451-ben volt -, Árpád vezérnél is találkozunk vele, aki tábort ütött a felhévizekig a Duna 

mellett. Ez a helyszín egyébként régi térképeken még megtalálható, Óbuda északi részét 

Felhévízként nevezi.  

A szakmai részre rátérve: az energiatermelés Magyarországon látható a következő 

kördiagramon. Itt látható, hogy a szénhidrogén még mindig vezető szerepet tölt be, a második 

az atomenergia, a szén, és a geotermia nagyon szerényen, 0,6 százalékkal a legkisebbek 

között szerepel. Ha a termálvíz-felhasználást megnézzük a következő ábrán, akkor azt 

láthatjuk, hogy a balneológia vezet 35 százalékkal, ezt követi az ivóvíz célú felhasználás, 

majd a mezőgazdasági, a kommunális és az ipari felhasználás. Érdekes, hogy hogyan kerül a 

termálvíz-felhasználáshoz az ivóvíz, de látnunk kell, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján 

minden 30 Celsius fok feletti víz termálvíznek minősül, és nagyon sok olyan település van ma 

Magyarországon, ahol az ivóvíz szinte teljes egészében termálvízből kerül kinyerésre és 

hűtésre.  

Magyarország geotermikus adottságai láthatók a következő térképen. Ez egy 

30 Celsius fokos izoterma-felület térkép. Jól látható, hogy az Alföld szinte teljes területén 

200-tól 500 méterig megtalálható ez a 30 Celsius fokos izoterma.  

A következő ábra azt mutatja, hogy a termálkútfúrások száma hogyan alakult 1960 és 

2010 között. Jól látható, hogy az ’50-es évek végén kezdődtek a fúrások, és a ’70-es évek 

közepén tetőztek, akkor volt talán ennek a csúcspontja, majd egy jelentősebb és egy lassúbb 

csökkenés után a 2000-es évek közepén elért egy mélypontot, ahonnan újból elindult. A 
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legszélső ábrán már az elmúlt évek eredménye látható, a zöld oszlop a balneológiai célú 

kútfúrásokat mutatja, a piros pedig az energetikai célúakat.  

A termálvíz-hasznosítás fejlődése. Ahogy az előbb is látható volt, először egy gyors 

szakasz következett be egy nagyobb emelkedéssel, majd egy mérsékelt, utána a rendszerváltás 

után egy stagnálás állt be, és reméljük, hogy egy új fellendülésnek vagyunk jelen pillanatban 

is a részesei. A nyíl azt mutatja, hogy 1958-ban a szentesi kórház termálkútfúrása egy 

mérföldkő volt a termálvíz-felhasználás életében. Itt olaj után kutatva bukkantak termálvízre. 

A kút 1735 méter mélységű 1700 literes percenként vízhozammal, és 71 fokos vizet ad, ami 

gyógyvíz. A visszasajtolás sem új keletű probléma. Legelőször Szeged-Szentmihálytelken 

került alkalmazásra 1978-ban, de hosszú távon sikertelenül.  

A következő térkép azt mutatja, hogy a jelenlegi jogszabályok alapján Magyarországot 

úgy tekintik, mint egy pogácsaszaggatót: ahol a határunk véget ér, ott a vízkészleteknek is egy 

fala van, tehát nem nyúlnak át a határon. Sajnos a jelenlegi jogszabályok nem mindig 

részesítik előnyben a magyar gazdaságot, hiszen a környező országok is rájöttek arra, hogy ők 

is el tudják érni a termálvizünket, és bőszen fúrnak újabb és újabb kutakat, és létesítenek 

kertészeti telepeket a határ mellett. 2010-ben született egy állásfoglalás a Magyar Geotermális 

Egyesület részéről, amelyben az új jogszabállyal kapcsolatosan, amit a leköszönő, 2010-ben 

leköszönő kormány fogadott el tavasszal, amelyben kizárólag a visszasajtolást engedélyezi, és 

két határidőt, egy 2014-es és egy 2020-as határidőt tűzött ki, attól függően, hogy az adott 

víztestek milyen állapotúak. 1983-ban egy konferencián már felmerült a termálvíz-

hasznosítás, a termálvíz-visszasajtolás és a termálvíz-elhelyezés problematikája. Ebből az 

egyik kifejezetten a ma is aktuális megoldásokat vázolta fel egyik lehetőségként, hogy ahol 

megvan rá a lehetőség, a hévizeket bővizű folyókba kell vezetni, a másik lehetőségként, hogy 

az öntözési idény idejére tározótavakat kell elhelyezni, valamint hogy a kísérletek 

továbbfejlesztése után vissza kell sajtolni az eredeti vízadó rétegekbe.  

A távfűtésben is megjelent a geotermia, Szentes és környéke ebben is úttörő szerepet 

vállalt. Több kettős működésű termálkút megépítésére került sor, ezek egy része megvalósult 

mint kettős működésű, más része nem, azonban a valóságban ezek nagyon rövid ideig 

üzemeltek, és bebizonyosodott, hogy ezek a kutak alkalmatlanok a termálvíz kitermelésére és 

a visszasajtolására egy időben, illetve azonos körülmények között. Szarvason is történt a 

környéken, a Dél-Alföldön egy próba, itt is egy kiváló vízadó kútról volt szó, amely azonban 

nagyon rossz nyelési tulajdonságokat mutatott a visszasajtolás során. Szeged-Felsővároson 

történt még egy kísérlet, ahol jó néhány év után a visszasajtolás leállítására került sor, és egy 

következtetés levonására is sor került: hogy a felszíni technológia fejlesztése a visszasajtolás 

gazdaságosságát és üzembiztonságát nem befolyásolja.  

A jogszabályokkal és a jogszabályok visszásságaival is elég sokat találkoztak a 

kertészek. Szegváron történt 1996-ban a következő eset: a Primőr Profit Kft., amely 

14,3 hektár üvegházat üzemeltet és hat termálkútja volt, egy üvegház-felújítás idejére 

csökkentette volna a vízkontingenst, meg is kapta a csökkentés engedélyezését, majd amikor 

befejeződtek a munkálatok, kérte az eredeti vízkontingens visszaállítását, amire a 

felügyelőség visszasajtolási kötelezettséget írt elő mind a hat termálkútra. Ebből az esetből 

egy bírósági per lett, és a Porció Kft. segítségével a Primőr Profit meg is nyerte. Viszont 

ennek lett egy következménye: a hatóságok és a vízfelhasználók között kialakult egy 

bizalmatlanság, ami a mai napig is tart.  

2001-ből látható egy tanulmány a következő dián, amelyet külföldi szakemberek 

készítettek magyar megrendelésre. Ennek a konklúziója a következő: az üzemeltetők számára 

ajánlott alternatíva nagyon világos: vagy folytatják a kitermelést a megszokott módon, és 

tönkremennek, vagy áttérnek a vízvisszanyomási gyakorlatra. Egy VITUKI-tanulmány is 

szerepel itt 2001-ből, miszerint az energetikai célból új hévízkivétel visszatáplálás nélkül 

gyakorlatilag nem engedélyezhető, majd a vízgazdálkodási törvény 19. §-a szerint a 
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vízgazdálkodásról szóló törvény 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: 

„Az ásvány-, gyógy- és termálvizek felhasználásánál előnyben kell részesíteni a gyógyászati, 

illetve gyógyüdülési használatot. A kizárólag energiahasznosítás céljából kitermelt 

termálvizet - a külön jogszabályban megfogalmazottak szerint - vissza kell táplálni. Ez volt az 

első nagy érvágás.  

A következő ábrán szintén a VITUKI-tanulmány egy része látható, amely a hévíz-

visszatáplálás hazai tapasztalatainak az összefoglalóját mutatja. Ebből gyakorlatilag 

alkalomszerűen két visszasajtoló kút tudott működni, viszont nem teljes kapacitással, csak 

részkapacitással, tehát az itt példaként felhozott helyszínek nem tudtak működni. 6:2 arányban 

működtek.  

2004-ben megjelent a közvetett kényszerítés is a törvénykezésben, ahol nem 

közvetlenül a visszasajtolás segítségével, hanem a többszörösére növelt szennyvízbírság által 

indirekt módon próbálták meg tönkretenni a gazdálkodókat.  

2004-ben elindult egy munkabizottság a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztériumnál. Néhány résztvevővel elkezdődtek a tárgyalások, a végére azonban 

felduzzadt a bizottság, és egy 23 résztvevős tárgyalás volt, amelynek a legvégén született egy 

megállapodás. A visszasajtolási referenciák száma így jelentősen lecsökkent, hiszen sikerült 

tisztázni ezeket a valójában nem működő, de referenciának tekintett visszasajtoló 

rendszereket. Egyértelművé vált, hogy korábban a szakmai szervezetekkel nem folytattak 

egyeztetést a törvény előkészítése során. Az is kiderült, és megvédésre került, hogy a 

szennyvízbírságolásra nincs közvetlen EU-s előírás és jogszabály. Egységes volt az álláspont 

abban, hogy a vízvisszasajtolás bevezetéséhez még kutatásra, fejlesztésre van szükség. 

Javaslat született egy földhőprogram indítására, amely azóta sem indult el. És a 

munkabizottság egyetértett abban, hogy a jelenlegi hévízkitermelés és az utánpótlódás 

egyensúlyban van - ez a legutolsó egy nagyon fontos mondat. 2004 után az első 

visszasajtolási referencia Fülöpjakabon épült meg 2006 januárjában, azonban ez a rendszer - 

ahogy fogalmaztunk - egy lyukas rendszer, hiszen a mellette lévő sertéstelepnek a 

hígtrágyatárolójába vezetik be a termálvizet bizonyos esetekben. 2006 januárjában voltunk 

ott, amikor mínusz 10 fok volt - a képen látható, hogy nem volt befagyva a tó.  

A 147/2010-es kormányrendelet és annak következményei láthatók a következő 

képen. Voltak, akik nem kértek felmentést, ők 2012. december 22-éig üzemeltethetik a 

kútjaikat. Voltak, akik gyenge állapotú víztesteken gazdálkodnak, és kértek felmentést, és ha 

megkapták, akkor ők 2014. december 22-éig mentesültek a visszasajtolás alól. Aki pedig jó 

állapotú víztesten gazdálkodik, és felmentést kapott, az 2020 decembere végéig gazdálkodhat.  

Egy érdekes szemelvény van a következő képen: a KvVM április 1-jén - nem viccként 

- megjelentette, hogy: „Vízgazdálkodási, környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve 

előnyösebb lenne, ha a visszasajtolás kötelezettsége 2013. január 1. napjától terhelne minden 

termálvíz-hasznosítót.”. Ez más olvasatban azt jelenti, hogy az elfolyatásra tehát nincs 

lehetőség, marad a visszatáplálás, de vannak azért alternatívák a mi szemszögünkből: az 

alternatíva pedig a vizes élőhely létesítése, hiszen már az előző anyagban is láttuk, hogy 

tározótavakban is el lehet helyezni.  

A termálvíztestek értékelésének eredménye a 2009-es vízgyűjtő-gazdálkodási terv 

szerint - ez látható a következő táblázatban. A víztesteket kódokkal jelzi, majd felosztja az 

ivóvízipari, energetikai, bányászati és minden jellegnek megfelelően a vízhasználatot, a 

legvégén összesíti. Ennek eredményeként látható, hogy a teljes területen gyakorlatilag 

megduplázható lenne országos szinten a felhasználás. Az értékelés eredménye: a regionális és 

lokális vízszintsüllyedések láthatók a következő ábrán. Ez volt az első ábra, amely készült, ez 

a Liebe Pál által publikált anyag, amely szerint a Dél-Alföld nagy része porózus, határeset 

besorolást kapott, lokális süllyedések láthatók a Jászságban, Hajdúszoboszló, Debrecen 

környékén egy meglehetősen nagy, a jobb sarokban Nyíregyháza, Győr környéke és Sárvár 
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környéke. Pontszerű lokális süllyedések pedig több kisebb városban láthatók, azonban a 

regionális süllyedések jelentik talán a legnagyobb kockázatot. Ami a jogszabályban megjelent 

- egy pillanatra visszamegyek -, az már teljesen más, az egy teljesen átstrukturált térkép. Azt 

nem vettem be ugyan az előadásba, de azt is meg lehet keresni; teljesen más alapokra helyezi, 

és nem is tudták megmondani igazán az illetékesek, hogy hogyan készült az a térkép.  

A felszíni elhelyezésről egynéhány gondolat: összességében országosan a termálvízzel 

terhelt befogadók 30 százaléka esetében nem biztosított megfelelően a hígítás a jelenlegi 

termálvíz-vezetések mellett; „A használt termálvizekre vonatkozó kritériumokat - ez is egy 

fontos gondolat - nem csővégi szabályozással, hanem a befogadó terhelhetősége alapján lenne 

célszerű meghatározni.”. 

A Magyar Geotermális Egyesület kiadott egy véleményt 2005-ben Helyzetértékelés 

címmel. Ebben az szerepel, hogy nem szabad abbahagyni a próbálkozást a pannon 

homokkőbe való visszasajtolásra, és más alapon kell hozzáállni, mint eddig; törekedni kell a 

felszíni elfolyatás csökkentésére, tisztázni szükséges, hogy a visszasajtolás általánossá tétele 

mekkora ráfordítást igényel, ehhez mennyi állami támogatás szükséges, arányban lesz-e a 

környezet állapot javulásával, és nincs itt ugyan, de ki lesz az, aki ennek a rendszernek a 

gazdája lesz, és ezt menedzseli.  

Az Új Széchenyi-tervből egy részlet - ez is nagyon fontos -: „…a geotermikus energia 

természeti erőforrásaink közül a magyar nemzeti vagyon egy szinte érintetlen része, védelme 

a nemzet elemi érdeke, ésszerű kiaknázása, felhasználása a gazdasági stabilitás és 

felemelkedés lehetősége, az energiafelhasználás, biztosítás kitüntetett tényezője”, tehát a 

nemzet elemi érdeke ennek a védelme, az az érdekünk, hogy ez a nemzet érdekében 

hasznosuljon. Azt látni kell, hogy talán a geotermia az az egyetlen ágazat a mezőgazdaságon 

belül, amely a privatizációt túlélte és magyar tulajdonban maradt a mai napig, és szeretnénk, 

ha a jövőben is magyar tulajdonban maradna. A fejlődése hozzávetőleg másfél-két évtizede 

megállt, viszont nem alakultak ki monopolhelyzetek az országban sehol, és ez vezethetett 

ahhoz, hogy a kis mezőgazdasági termelőüzemek gyakorlatilag életben tudtak maradni, és a 

mai napig próbálkoznak megvívni a jelenlegi gazdasági helyzettel, úgy, hogy a nagy cégek 

mellett több kis családi vállalkozás is élni tud, és létjogosultsága van.  

A következő ábra a nemzeti minimumról szól: lehetőséget kell adni az ágazat életben 

maradásához, támogatást kell nyújtani a fejlődéshez, meg kell akadályozni az idegen tulajdon, 

a spekuláció és a versenykorlátozó szándék térnyerését. Ehhez támogatást kell meríteni a 

politikából és a jogszabályalkotásból.  

A termálvíz gazdasági és környezeti hatásai: energiaimport helyett energiaexport, 

illetve saját régióban felhasznált energia, így a pénz a régióban marad, K+F projekteket 

generál, illetve el tud indulni helyben egy ökoturizmus; munkahelyeket teremt, munkaerőt 

megtart, segíti a képzést, a továbbképzést, és nem utolsó sorban károsanyag-kibocsátást 

csökkent.  

A következő ábrán az látszik, hogy Szentesen és környékén az elmúlt évtizedben 

valamelyest csökkent a termálvíz kitermelése, és hogy ez milyen arányokat mutat. Látszik, 

hogy az energetikai célú kitermelés - ez az alsó sötét oszlop - a legnagyobb, az utóbbi időben 

megjelent a közcélú, a gyógyászati jelent, és nagyon marginális szintet képvisel az ivóvíz-

felhasználás.  

A mezőgazdaság mint elsődleges hasznosító: a kertészet és az állattenyésztés az, ahol 

a termálenergia az ’50-60-as években egy egészen új fejlődési irányt bontakoztatott ki. A 

termálvízre alapozott kertészetnek két típusa alakult ki: az üvegházi és a fóliasátras 

zöldségtermesztés, illetve a dísznövénytermesztés.  

A következő ábrán a komplex hasznosítás egy lehetséges példája látszik: elsődlegesen 

üvegházak, fóliasátor fűtésére használható a víz, lehetséges baromfiólak, keltető fűtése, 

gabonaszárítók üzemeltetése, majd a rendszer végén irodák, szociális épületek fűtésére 
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hasznosul. Egy lehetséges felépítést mutat a következő ábra. És van egy egészen konkrét 

példa: ebből az ábrából is jól látszik, hogy egy adott helyszínen másfél-két-három kilométer 

távolságból kell a termálvizet a helyszínre szállítani csővezetéken, tehát ez mindenképpen 

helyben képződő és helyben felhasználható energiát képvisel, aminél szállítási költség 

gyakorlatilag, mivel csővezetéken keresztül megy, minimális.  

A kertészet energetikai fejlesztésénél az utóbbi évek célja, hogy új, korszerű termesztő 

berendezéseket építsünk, minden alternatív, megújuló, megújítható energiaforrást tudatosan 

használjunk, törekedjünk a takarékosságra, és ami nagyon fontos még, hogy az 

energiafelhasználás hatékonyságát növeljük.  

Fontos gondolat még, hogy az állattenyésztést se hagyjuk ki ebből a körből, hiszen a 

számok nagyon beszédesek: a sertéstenyésztésben például a 3 millió darabos sertéslétszám 

megduplázása a cél, ami a rendszerváltáskori értéknek még mindig csak a 60 százaléka lenne, 

hogyha sikerülne megduplázni. A malacnevelés rendkívül hőigényes tevékenység, amire a 

termálvíz kitűnően alkalmazható. A baromfiágazatban, ami azért jobban működik ma még, a 

termálvízfűtés mellett a brojlercsirke-, a pulykanevelés, illetve az utóbbi időben a kacsa- és 

libanevelés és -hízlalás szintén népszerű. Itt is legalább a kétszeresére lenne növelhető a hazai 

termelés a termálvíz felhasználásának a segítségével.  

A kertészetben az építés során megjelentek új anyagok, amelyek ugyan nagyobb 

beruházási költséget jelentenek, viszont hosszú távon megtérülnek: ez az előre szigetelt 

csöveknek az alkalmazása a termálvíz elvezetése során. Az új, korszerű üvegházakban 

megjelentek az energiaernyők, a belső ventillációt segítő ventillátorok, az oldalüvegezés 

dupla, kétrétegű. Egyre több helyen látni, hogy a puffertározó-kapacitást a pontosabb és jobb 

szabályozás érdekében megnövelik. Nagyon fontos dolog még a kertészeteknél is, de az 

egyéb felhasználóknál ugyanúgy a kutak folyamatos karbantartása. Itt egy példát szerettem 

volna bemutatni: egy termálkútnál itt felújítás előtti és utáni állapot látható, a kút fokozatosan 

elvesztette a hozamát, erősen homokolt és drasztikusan lecsökkent a hőmérséklete, majd egy 

komoly kútfelújítás után visszatért a fúráskori hőmérséklet, ismét pozitív lett a kút, önerőből 

üzemel, és megszűnt a homokolás is. Ebből arra következtettünk, hogy a vízadó rétegek 

vízszintcsökkenésére történő hivatkozás a minisztérium részéről sokszor hamis, mert legtöbb 

esetben nem ezekkel a rétegekkel, illetve az utánpótlódással van a probléma, hanem 

egyszerűen kútszerkezeti problémákkal nézünk szembe.  

A hazai homokkőrétegek kapcsán még viszonylag kevés tapasztalat áll rendelkezésre a 

visszasajtolás tekintetében, azonban azt már most is tudjuk, hogy folyamatos visszasajtolás 

esetén fokozatosan növekvő nyelési ellenállást tanúsítanak. A visszasajtolásról az EU-

jogszabály sem így rendelkezik, az Unióban a jogszabály indokolt esetben engedélyezheti a 

visszasajtolást, míg a jelenlegi hazai törvények kötelezik a felhasználót erre. A visszasajtolás 

sokszor, főleg az ellenőrizetlen visszasajtolás nagyobb kockázatot jelent a felszín alatti 

víztestekre, mint egy komplex hasznosítás és felszíni elhelyezés. Erre sajnos már volt példa, 

illetve várható, hogy néhány helyen a drasztikusabb, nagyobb nyomással végzett 

visszasajtolás esetlegesen ivóvízrétegeket is el fog érni, és ezzel az ivóvizet elszennyezi, és a 

településnek a későbbi vízellátását meg fogja nehezíteni. Nagyon fontos tisztázni, és ez is a 

helyzetértékelésből származó idézet, hogy mekkora ráfordítást igényel a visszasajtolás, 

mekkora állami támogatás szükséges hozzá. És mint mondtuk, nem ez az egyetlen mód, 

hiszen több évtizede üzemel már az elfolyó termálvízből kialakított termáltó, erre akár egy 

szentesi, akár egy szarvasi példát is tudnék hozni. A szentesi tó két részből áll: egy 

40 hektáros és egy 100 hektáros részből, a kisebb, a 40 hektáros hűtőtó a téli időszakban is 

szabad vízfelületet biztosít a madaraknak, ez inkább madártani megfigyelőhelyként 

funkcionál, míg a nagyobb tó, amely télen teljesen befagy - így az elmúlt hónapokban is jég 

borította -, a téli vagy a nyári időszakban nyári sportok kedvelőinek nyújt sportolási 

lehetőséget.  
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Még egy érdekes kép: a Kárpát-medence vízellátottsága a folyók szabályozása előtt. 

Látható, hogy mekkora területek voltak vízborítottak korábban - erre majd még később vissza 

fogunk utalni.  

Az energetikai korszerűsítés, mint az előbb említettem, rendkívül fontos a 

kertészeteknél is. Az elmúlt 20-25 évben a felhasználók fejlesztésre nem kaptak támogatást, 

így nem történt innováció. A berendezések legnagyobb része 40 éves technikai színvonalú, 

viszont 40 éves építménynek megfelelő állapotban is található, tehát még az eredeti építéskori 

funkciót sem mindig tudja ellátni. A legtöbb helyen, ahogy a termesztő berendezésekre nem 

költöttek, ugyanúgy a termálkutakra sem költöttek. A felhasználók felelőssége is 

megállapítható itt. Nem túl rég jártam egy olyan helyen, ahol hosszas nézelődés után sikerült 

megállapítanom, mert nem ismertem fel, hogy az a bizonyos szerelvény egy vízmérőóra. 

Mindenképpen szükséges tehát, hogy a felhasználók is átérezzék ennek a fontosságát.  

Nagyon fontos a térségi fejlesztési lehetőségekben a kútfejkiképzések, a 

frekvenciaváltók használata, a megfelelő és jó szivattyúkiválasztás. Az utóbbi években 

felélénkült a kísérőgáz-felfogás igénye, hiszen sok helyen hasznosítható metánt tartalmaz, és a 

termálvíz kitermelése során felfogható. Fontos a zárt és fedett kútkörnyék, a rendszeres 

kútvizsgálatok és az olcsó visszasajtolás kutatásának a lehetősége. Amit látnunk kell, hogy 

nincs két egyforma kút, nem tudunk tanulságokat levonni egy-egy berendezésből, és azt 

másikra alkalmazni. Egy termálkút szinte olyan, mint egy élőlény, mindenféle tulajdonsága, 

paramétere évről évre, sőt év közben is változik. Azt is látjuk ma már, hogy nem örökéletűek, 

sokszor karbantartásra, javításra szorulnak. Ezzel együtt kell élni, hiszen ma már 40 éves 

kutak is működnek. Nagyon fontos a rendszeres kútvizsgálat, az, hogy ismerjük, milyen 

állapotban vannak a kútjaink, így az élettartamuk nagyban meghosszabbítható. Az utolsó 

pont, ami nagyon jellemző a vidékre, hogy csak akkor költenek a kutakra, amikor már 

drasztikus változás állt be; ilyenkor már általában késő pici költséggel megmenteni a kutat.  

A következő képeken egy kútmérés képei láthatók, egy köbözés, daru. Nagyon fontos, 

hogy az elmúlt években országos szinten egy háromdimenziós modell kialakítására került sor, 

ami még nincs teljesen kész, viszont nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy több 

információt kapjunk az alattunk elterülő víztestekről, a horizontális és vertikális 

kapcsolatairól, az egymásra hatásukról. Ezt a szegedi egyetem készíti jelen pillanatban.  

Fejlesztési lehetőségek. A távvezetékek kapcsán folyamatos karbantartás, a 

veszteségek minimumon tartása, új hőszigetelő anyagok és a folyamatos ellenőrzés, erre a mai 

technikai színvonalon már a hőkamerák a legalkalmasabbak.  

A termelőszivattyúk tekintetében ma még többfajta található. A következő képen 

látható kút egy csőbúvárszivattyút tartalmaz, itt a motor és a szivattyú a kútbéléscsőben 

található. A következő rendszer egy levegős mamutszivattyú elven működő kompresszoros 

rendszert mutat, míg a harmadik képen egy hosszú tengelyes szivattyúegység látható, ahol a 

motor a kútfejen található, és egy hosszú tengellyel hajtja meg a kútbéléscsövön található 

szivattyút.  

Áttérnék a jogi háttérre, ami egy sarokpontja a dolgainknak. Hosszú évek óta igazán 

semmi olyan dolog nem történt, ami jobbítaná és végre hosszú távon megoldaná a termálvíz-

felhasználók sorsát. Nincs szabályozás, nincs profilgazda, nincs hosszú távú elképzelés, 

stratégia. Az állami támogatás évek óta szóba sem került, ez nem kedve sem a befektetésnek, 

sem a fejlesztésnek, de az állapotmegtartásnak sem. Ami nagyon fontos, hogy a 

kormányzatnak kell meglátnia, hogy ebben milyen potenciális lehetőség van, tudatosan kell 

használnunk ezeket az energiákat, és folytatni kell a tárgyalásokat a minisztériummal. A 

következő két ábra a legfontosabb jogszabályokat mutatja. Ezeken én átugranék, idő 

hiányában ezeket nem olvasom fel.  

Viszont van itt egynéhány gondolat, amely rendkívül fontos. 2004-ig hűtőtavas 

átmeneti tározás után a befogadóba vezetés és a kibocsátási határértékek rendeletben történő 
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meghatározása volt, ez 1984-től történt. 2004-ben előírták a visszasajtolási kötelezettséget, 

kivéve a meglévő létesítményekre. 2010-ben pedig a leköszönő kormány a meglévő 

létesítmények esetében is egy általános visszasajtolási kötelezettséget írt elő. Ahogy az előző 

ábrákon már látszott, 2014-től a gyenge állapotú víztesteknél, 2020-tól pedig a jó állapotú 

víztesteknél is kötelező a visszasajtolás. Miért szükséges más megoldást keresni? A 

147/2010-es kormányrendelet vonatkozó rendelkezései végrehajthatatlanok, mivel nem áll 

rendelkezésre a már említett üzemszerűen alkalmazható, gazdaságos visszasajtolási 

technológia, nem áll rendelkezésre a megfelelő beruházási összeg, gondoljunk csak arra, hogy 

egy-egy visszasajtoló kút akár 150 millió forintba is belekerülhet, tehát ha a jelenleg meglévő 

termelő kutak mellé egy-két visszasajtoló kutat fúrunk, az is több tízmilliárd forintos költséget 

jelent. Jelen pillanatban nem áll rendelkezésre elegendő kapacitás a visszasajtoló rendszerek 

kiépítésére. A magyarországi kútfúrók nagy része a határainkon túl dolgozik, és termelő 

kutakat fúr, ami néhány évig még várhatóan így lesz. És nem is áll rendelkezésre megfelelő 

idő ennek a végrehajtására. Nagyon fontos azt látnunk, hogy ezek a problémák néhány éves 

határidő-módosítással nem oldhatók meg, hiszen a 220/2004-es rendelet szerint a türelmi idő 

2012. december 31-e, ez a 220-as a befogadó vízfolyásra vagy befogadóra vonatkozó 

kibocsátási határértékeket szabályozza, és még ha most 2015-ig a határozat értelmében 

születik is erre egy jogszabály, és 2015-ig nem kell visszasajtolnunk, egy másik jogszabály 

alapján akkor is be fognak zárni a termálvíz-felhasználók, akik nem tudják tartani a 

kibocsátási határértéket és nem képesek kifizetni a 100 százalékos bírságot. A következő 

fenyegetettség, hogy 2012. december 31., plusz egy év moratórium, és a szennyező 

tevékenységet a felügyelőség felfüggesztheti, korlátozhatja vagy betilthatja. Ennek a várható 

negatív következményei: a meglévő energetikai célú hasznosítók tömegesen be fognak zárni, 

ami munkahelyek megszűnésével, piacvesztéssel fog együtt járni. Elmaradnak az új 

beruházások, és gyakorlatilag a hazai geotermikusenergia-hasznosítás veszélybe kerülhet.  

A felszíni elhelyezés miért lehet egy lehetséges alternatíva? 2007-ben már láttuk azt, 

hogy a visszasajtolás az EU Víz Keretirányelve szerint nem kötelező, hanem indokolt esetben 

megengedett megoldás, már a törvényalkotók is látják, hogy valójában mi ez. Hogy ez 

szándékos félrefordítás vagy véletlen, nem tudjuk megítélni. A visszasajtolás műszakilag 

meglehetősen bonyolult és költséges technológia, jelen pillanatban, én azt mondom, kedvező 

áron nem elérhető. Viszont a VKI ismeri az aránytalanul nagy költség fogalmát, amely jelen 

esetben alkalmazható. A 379-es kormányrendelet alapján a meglévő létesítményekre 2010-ig 

nem volt előírva.  

Az energetikai célú termálvíz-kitermelés az összes felszín alatti víz kitermelésének 

kevesebb mint a 10 százaléka. Ez jelentős mennyiségű hőenergia-tartalékot képez, úgyhogy a 

meglévő rendszerek hőhasznosítási hatásfokának a javítása egy nagyon fontos lépés. Ennek 

következményeként kevesebb új kút fúrására van szükség, és a nagyobb hőmennyiséghez 

kevesebb víz kitermelése kapcsolódik. Az energetikai célú termálvíz-kitermelés nemzeti 

cselekvési tervben tervezett közel négyszeres növekedése esetén sem következik be ilyen 

esetben túltermelés.  

A befogadók minőségi védelme: itt 806 darab termelő kút és 232 darab befogadó kút 

esetén párok elemzése történt. A teljes kapacitással számolva a befogadók 30 százaléka 

esetében nem biztosított a hígulás. Az összes hazai vízfolyás kevesebb mint 6 százalékát 

jelenti mindez. Ebből is látszik, hogy a befogadókban történő hosszabb idejű tározással, a víz 

utókezelésével, az egyes szennyező anyagok lebontásával vagy átalakításával tartósan 

csökkenthető a káros anyagok környezetbe jutása. A ’80-as években az előbbiekben látott 

szentesi termáltó már egy biztató eredményt hozott. Itt olyan vízminőséget sikerült elérni, 

ahol már a halak is megéltek, tehát haltenyésztésre alkalmas volt. Azóta Szarvason folyik egy 

kutatási program, ez a szarvasi modell. Ezek nagyon szép eredményeket hoznak, érdemes 

ezeket megismerni.  
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Az elmúlt héten, két hete a Magyar Geotermális Egyesület egy levelet juttatott el az 

NFM közigazgatási államtitkárának, Vízkelety Mariannak, amelyben a bányatörvénnyel 

kapcsolatos jogszabályváltozás véleményezését tette meg. Itt két dolog nagyon fontos: 

egyrészt hogy a geotermikus védőidom kijelölése a jelen elképzelés alapján nem a meglévő 

hasznosítók érdekeit szolgálja, másrészt hogy definíciók és egyéb hiányosságok merültek fel a 

tervezetben - ezeket nem részletezném, de teljes egészében mellékeltem a levél tartalmát, 

amelyet el tudnak olvasni. Az egyesület soha nem osztotta azt a nézetet, hogy az 

energiahasznosítás továbbfejlődésének záloga a befektetői védelem kialakítása, hiszen 

láthattuk, hogy ez a pici kis szektor az, amely még meg tudott maradni teljesen magyar 

kézben, és igyekeznünk kell, hogy a spekulációs szándékú befektetőket távol tartsuk a 

szektortól.  

Néhány hatósági anomáliát is felírtam, amelyet a gyakorlatban tapasztaltunk - és ez 

nem kritika, ez inkább építő jellegű és segítő szándékú felsorolás a felügyelőségek irányába 

elsősorban. Látnunk kell, hogy a felügyelőségek az elmúlt évben elég jelentős 

területnövekedést kaptak, tehát leszűkítették a felügyelőségeknek a létszámát, összevontak 

felügyelőségeket, kevesebb létszámmal nagyobb területeket kell átlássanak. Ennek az 

eredményét a bőrünkön tapasztaljuk: a határidőket nem tudják betartani, több hónaposak a 

csúszások az engedélyek kiadása területén, egy állandó fenyegetettséget éreznek a 

vízfelhasználók, bezárás, pénzbírsággal sújtás. Az adatok feldolgozása, az adatok 

rendszerezése sokszor logikátlan, többszörösen bekérnek adatokat, azonban tudjuk, hogy a 

törvény alapján erre nem lenne lehetőségük, illetve az adatszolgáltató ilyen esetben 

megtagadhatja az adat újbóli kiszolgáltatását, ha egy hatóságnak egyszer már be kellett 

szolgáltatnia. Itt tehát sem a hatóságok között nincs megfelelő kommunikáció, sem az 

ügyféllel kapcsolatosan. Még nem működik olyan digitális ügyfélkapu, ahol az engedélyes 

minden kötelezettségét on-line láthatja; marad a levelezés, ami egyrészt pénzbe kerül, 

másrészt rengeteg időt vesz igénybe. Sokszor előfordult, és ezt is tapasztalatból mondom, 

hogy a szomszéd szobából meg tudta volna kérni a megfelelő adatot, ehelyett levelet küld az 

engedélyesnek, és 2-3 hétre felfüggeszti azt az eljárást. Hiánypótlásokkal időhúzás, 

fenyegetettség, sokszor az eljárás megszüntetésére, illetve egy nagyon jó szlogen, hogy a 

meglévő adatok alapján döntök. A kiírt hiánypótlási határidők sokszor nagyon rövidek, a 

8 nap nem mindig alkalmas arra, hogy a termelők, felhasználók beszerezzék a hiánypótláshoz 

szükséges adatokat. Még egy fontos dolog van, az önellenőrzés, ami szintén egy komoly 

anomáliát rejt. Három évre előre pontosan meg kérik, hogy melyik napon végzünk 

önellenőrzést. Ebből több vita is volt már a felügyelőségekkel, mert egyszerűen nem lehet 

három évre előre tervezni, de ahogy az idén láttuk, még két hónapra előre sem, hiszen olyan 

hóakadályok, olyan fagyok, olyan járhatatlan utak voltak, amelyek sokszor megakadályozták 

a gyakorlatban az ellenőrzést. Gond továbbá a lassúság, a rugalmatlanság és nagyon sokszor a 

gyakorlati élettől való elrugaszkodás.  

A következő ábrán láthatókról már volt szó, a 147-es kormányrendelet tükrében a 

visszasajtolásról. Jó néhány kérdést megfogalmaztunk, amely a vízgazdálkodási törvénnyel 

kapcsolatos. Úgy érezzük, hogy egy meglehetősen gyorsan összeállított törvényről van szó, 

hiszen több helyen egyrészt kertészetről beszél, utána mezőgazdaságról beszél; hiányossága 

az, hogy nem határozza meg pontosan, hogy az 50 százalék mezőgazdasági termelést hogyan 

kell elérni; mi van azokkal a termálvíz-hasznosítókkal, akik maguk nem végeznek termelést, 

viszont szolgáltatnak - tehát többféle kérdés felmerült, ezeket itt összegyűjtöttem, de 

részletesebben nem térnék ki rájuk.  

A következő ábrán a költségstruktúra azt mutatja meg, hogy jelen pillanatban a 

100 százaléknak tekintett termálvíz-kitermelési és -felhasználási költség hogyan oszlik meg 

költségelemenként. A felső fehér rész a fix költségeket mutatja, az alsó pedig a változó 

költségeket. Talán az alsó az izgalmasabb, itt szerepelnek azok az adó módjára beszedett 
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járulékok, amelyek nagyban megnehezítik a termálvíz-felhasználók életét, ilyen a vízkészlet-

használati járulék, a szennyvízbírság, a bányajáradék és a vízkormányzási díj. Ez még tavalyi 

összefüggést mutat, azonban például a vízkormányzási díj minden évben 25 százalékkal nő, 

ami azt jelenti, hogy három éven belül a termálvíz-felhasználók, ahol a víz elvezését a helyi 

vizigek szakaszmérnökségei végzik, bizony a szivattyús áttermelésért, a vízkormányzásért 

nagyon komoly díjat fizetnek, számolnak el nekik. A következő évtől, illetve már az idei 

évben is ezek az arányok fel fognak borulni, a vízkormányzási díj nagyobb szeletet fog 

jelenteni, és amennyiben a szennyvízbírság kapcsán sem születik semmiféle megoldás, akkor 

a szennyvízbírság is nagyságrendekkel nőni fog. Ez már azt jelentette volna, hogy jelen 

pillanatban 3 százalékot kell fizetni, a szennyvízbírság 100 százalékának a 3 százaléka az, 

amennyiben jelen pillanatban bírságolják a kibocsátókat, ahol megkérték és meg is kapták a 

határérték-kérelmet, ez azonban, ahogy láttuk, január 1-jétől változni fog, és egy év türelmi 

idő után 100 százalékra fog módosulni. Ez azt fogja jelenteni, hogy a szennyvízbírság 

egymagában nagyobb szeletet fog jelenteni, mint maga a vízkészletjárulék, ami jelen 

pillanatban a legnagyobb. Nehéz így beszélni róla, hogy konkrét számokat, konkrét 

összegeket nem írtam mellé, de így talán jobban látható az arányosság, illetve az 

aránytalanság.  

Energetikai céllal hozzávetőleg 150 termálkút vizével számolunk évente, ez 

nagyságrendileg 165 millió köbméter földgázt vált ki, és közel 172 ezer tonna széndioxid nem 

kerül a levegőbe - ez a földgázzal történő összehasonlítás eredménye.  

A következő képen egy hírt szeretnék bemutatni, amely az elmúlt év áprilisából 

származik, nemsokára egy éves lesz, amikor is a Balaton vízszintjéből a Sió-csatornán 

4 centimétert levezettek a Dunába. Ez a 4 centiméter 23 840 ezer köbméter víz volt, mert 

akkor nem tudták kezelni azt a magas vízállást. Hogy a másik oldalt is megnézzük: 2007-ben 

az összes kitermelt termálvíz mennyisége 58 287 ezer köbméter volt, amelyből az energetikai 

célú - mert a többi fürdő, ahol az elfolyatás, illetve a visszasajtolás eddig nem okozott 

különösebb problémát - 12 285 ezer köbméter, és ebből a mennyiségből 11 százalékot 

visszasajtoltak. Egymás mellé állítva tehát a Balatonból, amit közel egy hét alatt vagy picivel 

több mint egy hét alatt leengedtek, és tudjuk, hogy az ivóvíz minőségű volt, hiszen egy nagy 

tisztaságú vízről van szó, több mint a kétszerese annak, amit termálvízből egy év alatt vissza 

szeretnének velünk sajtoltatni. De ha picit továbbmegyünk, akkor azt látjuk, hogy 2010-ben 

egész évben a Balatonnak az egyharmadát engedték le, ennek 2 milliárd köbméter a térfogata, 

egyharmada 660 millió köbméter víz. Ha megnézzük, Magyarország ivóvíz-szükséglete éves 

szinten 2006-ban 622 millió köbméter volt, és a Balatonból egy év alatt elfolyattunk 

660 milliót, Magyarország ivóvíz-szükséglete 622 millió köbméter, tehát gyakorlatilag a 

Balatonból elfolyattuk Magyarország egyéves ivóvíz-szükségletét. Három vízgyűjtő területe 

van: az északi, a déli és a nyugati, viszont mindegyik Magyarország területén található, és ha 

ezt összehasonlítjuk, ennek az elfolyatása lokális hatású, míg a visszasajtolandó termálvíz 

pedig országos kitermelésre vonatkozik, és ha összehasonlítjuk, akkor egy marginális számot 

kapunk, hiszen gyakorlatilag a 60-szorosa a Balatonból leengedett víz a termálvízből 

visszasajtolandó víznek.  

Még egy érdekes szám e mellé: a Duna és a Tisza folyók hozama közepes árvízi 

vízállás esetén óránként 1 milliárd köbméter, ennyi víz hagyja el az ország területét. Ha ehhez 

viszonyítjuk a mi szerény éves szintű, visszasajtolásra váró termálvizünket, akkor ez a 

vízmennyiség 39,4 másodperc alatt elhagyja az országot közepes árvízi vízállás esetén. 

Egy nagyon friss hír: a tavalyi lecsapolás nagyon jól sikerült, és most 30-

40 centiméterrel alacsonyabb a Balaton vízállása, mint amire szükség lenne, tehát a 

Balatonból jelen pillanatban hiányzik 208 600 köbméter víz, ami az éves ivóvíz-

felhasználásunk egyharmada, ez most nincs, nincs ott. Még egy a belvízzel összehasonlítva: a 

2010-es belvíz esetén 350 ezer hektár volt víz alatt, ha csak 0,1 méteres - de sokszor többel 
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kellene számolnunk -, tehát 10 centis vízoszloppal számolunk, 350 millió köbméter 

levezetendő vízzel találkozunk. Ezek, bármennyire is meglepő, igen magas sótartalmúak, 

hiszen ezek kimossák a talajból a sótartalmat, és ezek 1500-3000 milligramm közöttiek, ami 

megfelel egy átlagos termálvíznek, és a víz képződése és kezelése az öntözési időszakot is 

érintette. Ezzel azt az aránypárt szeretném felállítani, hogy egy átlagos 60 köbméteres 

termelési kapacitású termálkútnál, ami éves szinten 260 ezer köbméter vizet termel, hogy ezt 

a vízmennyiséget egyensúlyba tudjuk hozni, ahhoz 1346 kútnak a kitermelésére lenne 

szükség. A legvégén még egy összehasonlítás a vörösiszappal, hogy egyenlő-e a termálvízzel, 

de tudjuk, hogy nem, hiszen a vörösiszap nem szennyvíz, a termálvíz pedig a jelenlegi 

jogszabályok alapján szennyvíz.  

Itt van vége, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.  

 

Hozzászólások, észrevételek 

ELNÖK: Köszönöm szépen Nagygál János előadását, tájékoztatóját. Természetesen 

nem tisztem most ezt ilyen gyorsan összefoglalni, de nagyon sok szám, nagyon sok érdekes 

adat hangzott el, nagyon sok figyelemfelhívó gondolat volt, ugyanakkor taglózó is a vége, azt 

hiszem, ha szabad ezt mondanom. Illetve talán azt is meg lehet állapítani ilyen gyors 

benyomásképpen, hogy ez az az energia, amit komolytalanul fogunk fel, és nem 

gazdálkodunk vele, ha finoman fogalmazok. Ez régi felelőssége a kormányzatoknak. De 

próbáljunk ezen most túllépni, és akinek ezzel kapcsolatban kérdése vagy véleménye van, azt 

próbáljuk valamilyen szűk időkeretbe szorítani, egy maximum ötperces hozzászólásba, ennél 

csak kevesebb lehet. És az a kérésem, hogy aki szót kér, az a jegyzőkönyvvezetés számára 

legyen szíves a nevét és a képviselt céget vagy a titulusát is elmondani számunkra, mivel a 

bizottsági ülésről mindenki számára hozzáférhető jegyzőkönyv készül, és az abban foglaltakat 

a megfelelő helyszíneken is érvényesíteni fogjuk majd. Tessék parancsolni! (Szita Gábor 

jelzésére:) Tessék, parancsolj! Kérem, hogy a mikrofont mindenki használja a zöld gomb 

megnyomásával. 

 

Szita Gábor (Magyar Geotermális Egyesület) 

SZITA GÁBOR (Magyar Geotermális Egyesület): Szita Gábor, Magyar Geotermális 

Egyesület, elnök. Az alelnök úr nagyon jól összefoglalta azt, amit általában már eddig is 

nagyon sokszor megbeszéltünk, és ebben a körben ez majdnem hogy lerágott csontnak is 

tekinthető. Az okait elemezve, hogy hogyan jutottunk el idáig, legalább három évtizedre 

vissza kell menni, azóta van folyamatos késedelemben és mulasztásban a jogszabályalkotás 

mind a visszasajtolás, mind pedig általában a vízgazdálkodás tekintetében. Nekünk 

igazándiból azt kellene megnéznünk, hogy hogyan lehetne ebből a körből egyszer kifelé 

mozdulni, mert pillanatnyilag ez nem látszik. A két évvel ezelőtt elfogadott 147-es 

kormányrendelet, illetve az azt módosító 1002/2012-es kormányhatározat kapcsán majd 

megszülető jogszabályok azok korrekciói, tehát nincs megnyugvás ezen a területen, állandóan 

a lónak valamelyik oldalán vagyunk, és soha nem ülünk a lovon.  

Igazándiból az lenne a fontos, hogy a jogszabályalkotók végre komolyan vegyék a 

dolgukat, hallgassák meg a szakma véleményét, ismerjék meg azt, hogy mi történik az 

országban, menjenek el helyszínekre, tájékozódjanak, mindenekelőtt állítsák helyre a 

vízgazdálkodás korábban megvolt szigorát, amikor pontosan tudták vagy nagyrészt tudták, 

hogy mennyi vizet veszünk ki, és azzal mit csinálunk - ez most nincs így; a minisztériumnak - 

itt most a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi államtitkárságáról beszélek - 

nincsen igazi háttérintézménye, a VITUKI a szétesés utolsó fázisában van. Semmi nincs tehát 

a kezünkben, aminek az alapján igazándiból meg tudnánk ítélni, milyen a helyzetünk, így 
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aztán a jogszabályalkotónak az a fajta hozzáállása, hogy újabb és újabb jogszabályokat hoz, 

igazából komolytalanná válik.  

Hogy hogyan lehetne ebből a körből kitörni? Elmondtam, hogy meg kell szigorítani az 

ellenőrzéseket, de nem úgy, ahogy eddig, mert egy jogszabályra újabbat hoztak; van 

jogszabály arra, hogy be kell vallani a vízmennyiségeket, mindenre van jogszabály, csak nem 

tartják be. A jogszabályok működésének a módját kell valahogy biztosítani. Addig az ideig, 

amíg megfelelő mennyiségű és minőségű adat nem áll rendelkezésre, addig ezeket a 

fenyegető jogszabályokat hatályon kívül kell helyezni. A 147-esnek a mostani módosítása, 

ami 2015. június 30-áig szól, nyilvánvalóan egy olyan határidő, ami szintén nem lesz tartható, 

de legalább annyira lesz időnk, hogy ha megvan a jogszabály-alkotói oldal pozitív 

hozzáállása, akkor meg tudunk határozni egy új irányvonalat.  

Egy kritika a mezőgazdaság, illetve a kertészet felé: a Magyar Geotermális Egyesület 

már nagyon-nagyon régen keresi azt a stratégiát, amelyhez az ő saját geotermikus stratégiáját 

hozzá tudná igazítani. Majdnem minden szakmai fórumunkon hangsúlyosan szerepel a 

mezőgazdasági termálvíz-felhasználás, de nem tudunk vagy legalábbis eddig nem tudtunk 

olyan számokat kapni, stratégiai számokat, amelyek eldöntenék azt, hogy ezt az ágazatot 

mondjuk akár a mezőgazdaságot általában, akár a növényházi kertészetet milyen mennyiségű 

energiával, ebből következően mennyi termálvíz felhasználásával lehetne kiszolgálni. Én 

nagyon szeretném kérni az itt lévő mezőgazdászokat, különösen a kertészeket, hogy ezt a 

stratégiát alkossák meg, különösen azért, mert - ahogy az elnök úr is mondta - ez a kormány 

stratégiájában meg a Széchenyi-tervben is benne van; akkor legyünk szívesek ezt konkrétan 

megfogalmazni, ne csak az általános lózungok szintjén létezzen ez, mert ahhoz nem lehet 

kiszolgáló stratégiát sem hozzárendelni.  

A Magyar Geotermális Egyesületnek feltett szándéka az, mint ahogy eddig is, hogy ezt 

az ágazatot tartsuk meg lehetőleg magyar kézben, tartsuk meg leginkább életképesnek - 

mindig azt tartottuk szem előtt, hogy úgy harcoljunk az éppen esedékes vagy kijött 

jogszabályok ellen, hogy az a mi létünket ne veszélyeztesse -, és harcoljunk azért, hogy az a 

sokszínűség, ami még megvan, és ami a magyar nemzetgazdaságban bizony most már fehér 

hollónak számít, az továbbra is megmaradjon, mert, ahogy mondani szokták, és olvassuk is 

néha: ez kitörési pont lehet. Én azt szeretném, hogyha a kitörési pont nemcsak egy szlogen 

lenne, hanem egészen konkrétan megmondaná valaki, hogy ezt hogyan kell értelmezni, és 

számokat rendelne mögé. Ehhez kellene még az, hogy ha számok vannak, amelyek alapján a 

termelést fel lehetne futtatni, ami nyilván jelentene foglalkoztatást is, utána hozzá lehetne 

rendelni támogatáspolitikát is. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen Szita Gábornak a velős hozzászólását. Azért is mondom, 

hogy: „velős”, mert ahány gondolat volt - mind próbáltam jegyzetelni, de a jegyzőkönyv majd 

pontosan vissza fogja adni -, gyakorlatilag mind egy olyan önálló gondolat, amely 

megszívlelendő mindannyiunk számára. És itt most Mártonffy Bélára nézek, aki abban fog 

majd nekem segíteni, illetve a bizottság munkáját segíti majd, és Bittsánszky János segítségét 

is kérem természetesen abban, hogy az elképzelések valóban e gondolatok köré épüljenek. 

Természetesen várom a többi jelen lévő szakember gondolatait is, de úgy gondolom, ez lehet 

a gerince az elkövetkező pár hét munkájának. Köszönöm szépen.  

(Héder Lajos jelzésére:) Tessék parancsolni! 

 

Héder Lajos (Héder Kft.) 

HÉDER LAJOS (Héder Kft.): Jó napot kívánok! Héder Lajos vagyok, a Héder Kft., a 

vácrátóti kertészet ügyvezetője vagyok, és valójában azért jöttem el erre a geotermiával 

kapcsolatos összejövetelre, mert nekem az országban egyedüliként volt egy olyan gázmotoros 
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erőművem, amely a rendszerbe visszatermelt, amit én saját erőből, illetve hitelből építettem. 

Ez a dolog nem sikerült, mert ugyan most olvastam, a múltkori Kertészet, szőlészetben, hogy 

Hollandiában 6750 hektárt fűtenek ezzel a technológiával, nekem nem sikerült ezt az 1 hektárt 

fűtenem vele. Úgyhogy most irány a geotermia! Megterveztettem a kutat, két kutat, és 

pályáztam rá idén. A következő gondolataim vannak ezzel kapcsolatban: 

Az egyik, hogy egy ilyen iszonyos beruházást 50 millióban korlátozni azt jelenti, hogy 

ez olyan terhet ró a vállalkozóra - mert ennek a nagyon-nagyon nagy részét természetesen 

hitelből kell megcsinálni, függetlenül attól, hogy idáig valamiért még nem sikerült pályázatot 

nyerni, de bízunk benne mégis -, tehát olyan hitelek állnak e mögött, ha az ember nem tudja 

kápéban kifizetni, ami egyszerűen elképesztő. Az tehát, hogy egy kertészet korszerűsítésére 

50 millió van, azt gondolom, egy reális szám, 50 millióból az ember kipofozza a régi 

kertészetét, és az egy működőképes dolog. De véleményem szerint az energetikát ettől külön 

kellene választani, mert az energetika nem arról szól, hogy most egy kicsit jobbra cseréljük az 

üvegház-automatikánkat, hanem azért az egy mélyen húsba vágó dolog. Ezért én azt 

gondolom, hogy az a 40 százalékos támogatottság, ami eddig általánosságban elérhető volt, az 

a minimális szám, ami még egy olyan adósságot hagy hátra, ami kezelhető. Ez az egyik dolog.  

A másik dolog az, hogy jó lenne, hogyha lennének pályázat-előfinanszírozási 

lehetőségek, amivel az embernek nagyobb esélye lenne, mert a magyar gazdaság is nehéz 

helyzetben van, de a magyar mezőgazdaság meg a kertésztársadalom is nagyon nehéz 

helyzetben van, és főleg azért vagyunk nehéz helyzetben, mert a bankok előtt az a kifejezés, 

hogy: „mezőgazdasági vállalkozó” szitokszónak számít, tehát tízből körülbelül tízen nem 

foglalkoznak velünk. Ezért is lenne szükség erre a bizonyos - mit tudom én - állami 

garanciavállalásos hitelfelvételi lehetőségre vagy akármilyen konstrukcióra, ami lehetővé 

teszi, hogy mi, magyar mezőgazdasági vállalkozók is vállalkozzunk komolyabb dolgokra. 

Egyébként itt Magyarországon a termálkút abszolút a kertészetek jövőjét jelenti, tehát aki 

ebbe a körbe nem tud beszállni - én megpróbáltam a másik oldalt is persze, ahogy mondtam -, 

annak körülbelül lehúzták a rolót, mert bárki bármilyen energiaforrással kezd, próbálkozik, 

sokféle próbálkozás van, az előbb-utóbb mind úgy eléri azt az árat, amikor már nem 

rentábilis, és ez törvényszerű. Én ’79 óta csinálom ezt a műfajt, és a világon mindennel 

tüzeltem már, ami éghető, ezért is próbálkoztam a gázmotoros erőművel, hogy hátha azzal 

végképp megoldom a dolgot.  

A következő dolog, amit szeretnék elmondani, ami mondjuk ebben a körben lehet 

hogy szentségtörésnek számít, hogy nekem egy olyan helyzetem van, egy speciális helyzetem 

van, és szeretném, hogyha lehetőség is lenne rá, hogy nekem várhatóan a VITUKI fúrja a 

kutakat, velük csinálom ezeket a dolgokat, és én vácrátóti vagyok, és ott mészkőüregekből jön 

a víz, ezért a visszasajtoláshoz nulla energia kell. Kipróbálták, tőlem ezer méterre vannak 

kutak, amelyeket a botanikuskertnek fúrtak, és 1800 liter/perc vízmennyiségnél a kútnak nem 

emelkedett a szintje, tehát belefolyik a víz, és ezért nagyon könnyű visszasajtolni. 

Kikalkuláltam, hogy ezekkel a járadékokkal 2020-ig én körülbelül éppen kifizetem a 

visszasajtoló kút árát, hogyha mindig ezeket fizetem, és nem a visszasajtoló kutat választom. 

Ezért aztán az lenne a kérésem, hogy akinek esetleg véletlenül jobb - bár gyanítom, hogy most 

országszerte kevesen vagyunk, akik mészkőüregekbe juttatják vissza a vizet, és ez egy 

speciális lehetőség -, annak legyen lehetősége visszasajtoló kútra pályázni mondjuk az 

elkövetkezendő évben, akkor is, ha mondjuk az előző termelő kutas pályázata még nem járt 

le, mert nem tudott elkészülni, nem tudott aktivizálódni, s a többi, ennek ellenére legyen 

módja pályázni visszasajtoló kútra.  

Igazából ezeket a dolgokat szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ez tényleg egy speciális eset, azt hiszem (Héder Lajos: 

Igen, tudom.), akik ennél az asztalnál ülnek, kevésbé találkoztak ezzel a lehetőséggel (Héder 
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Lajos: Mondta nekem a VITUKI is, hogy abszolút speciális a helyzetem.), úgyhogy köszönjük 

szépen ezt a speciális helyzetet. Ön jobb helyzetben van, azt hiszem, mint itt sokan mások 

vagyunk. Természetesen feljegyeztük az ön kérését és gondolatait is, köszönöm szépen. 

(Héder Lajos: Köszönöm szépen.) Lépjünk tovább!  

(Jelzésre:) Tessék, Ledó Ferenc! 

 

Ledó Ferenc (Délker TÉSZ) 

LEDÓ FERENC (Délker TÉSZ): Ledó Ferenc, a dél-alföldi szövetkezetek elnöke 

vagyok. Nálunk az a speciális helyzet van, hogy ami tagjaink nagy része üvegházban, fóliával 

termel, jelenleg is egy olyan 3,5 milliárd forint értékű primőr zöldséget állítanak elő. A 

beszámolóhoz, vagy amit a János elmondott, ahhoz szeretnék pár kiegészítést tenni.  

A kertészeti stratégiánál figyelembe kell venni, hogy a klímaváltozás és a piaci 

igények egyre jobban megkövetelik, hogy bizonyos zöldségnövények a szabad földről 

bekerüljenek zárt térbe. Ez elkerülhetetlen lesz akár a hazai piacok megtartása, akár az 

exportpiacok érdekében. A kertészeti stratégia ezt tartalmazza. Amit tudni kell, hogy ezzel az 

energiával, amit gazdaságosan lehet alkalmazni ilyen szempontból, fel tudjuk venni akár a 

spanyol, akár a holland termelőkkel is a versenyt, ez egy kis - hogy mondjam? - versenyelőny 

részünkre. Én tehát úgy gondolom, hogy a közeljövőben is ezt kell megvalósítani.  

A másik, ami egy nagyon lényeges dolog, hogy ezeket a termálkutakat és ezeknek az 

energiáját azért olyan nagyon messzire nem lehet elvinni. Ez a kistérségeknél munkahely-

teremtés szempontjából nagyon lényeges szempont lenne, hisz ez nem olyan, hogy majd egy 

vezetéken, mint az elektromos áramot, elvisszük valahova, tehát ez mindenképpen egy 

nagyon nagy lehetőség lenne.  

Ha fel tudna pörögni ez az ágazat, akkor ez gyakorlatilag nagyon sok úgynevezett 

kísérő iparágat is magával hozna. Nem véletlen, azért akik itt ülnek, azok tudják, hogy 

Hollandiában is mekkora a kertészet mellett a háttéripar szerepe. Ez halmozottan azt 

jelentené, hogy míg mondjuk magával a termeléssel egy hektár a fűtési szinttől függően adott 

esetben 15-20 embernek tud munkát adni, addig a rátelepülő kereskedelem, háttéripar még 

körülbelül ugyanennyinek. Kérdem én, hogy hol van olyan jellegű beruházás, ahol ennyi 

munkaerőt lehetne adott esetben elsősorban a vidéken megtartani.  

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy ezek a beruházások borzasztó költségigényesek, 

tehát ezeket önrészből borzasztó nehéz megvalósítani. Ehhez két dolog kell, hiszen úgy 

gondolom, a kertésztársadalomban lehet látni, és nálam is látom, hogy azért vannak olyan 

fiatal gazdálkodók, családi gazdálkodók, akik várják azt a lehetőséget, hogy ebbe 

belevágjanak, de ehhez egy olyan jogi háttér kell, mert aki itt beruház, az 15-30 évre, 

minimum 15, de inkább 20-25 évre elkötelezi magát. Tehát ilyen jogszabályokkal, amelyek 

között nem tudja, hogy mi lesz két vagy három év múlva, nincs ilyen, és ez a pangás ezért 

van. Tudom azt, és ezeket a dolgokat le kell tisztázni, hogy környezetvédelmi és egyéb dolgok 

is vannak, de azért minél hamarabb meg kell születnie egy olyan jogszabálynak, hogy egy 

fiatal családi gazdálkodó arra a 20-25 évre tervezni tudjon, mert egyébként most csak 

pótolgatja, foltozgatja, és - a hogy János is mondta - felújításokat se nagyon végez, mert nem 

látja a jövőképet. Ezt minél előbb meg kell oldani, és minél később oldjuk meg, annál később 

lehet ezt megvalósítani.  

Ez országosan vagy a Kárpát-medencére tekintve, azt mondom, egy borzasztó nagy 

kitörési lehetőség Magyarország számáéra, egyrészt a munkahely, másrészt az egyéb piacok 

szempontjából. Én úgy gondolom, hogy ez a VM-en belül, de akár a Kertészeti albizottságnak 

is egy olyan feladatnak kell lennie, hogy ha ezt jól meg tudjuk közösen valósítani, akkor 

biztos, hogy az elkövetkező évtizedekben ebből egy borzasztó előnyt tudunk kovácsolni a 

magyar társadalom részére. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Benke Zsolt jelzésére:) Tessék, parancsolj! 

 

Benke Zsolt (Vállalkozók Országos Szövetsége) 

BENKE ZSOLT (Vállalkozók Országos Szövetsége): Benke Zsolt vagyok, a 

Vállalkozók Országos Szövetségénél zöldberuházással foglalkozó igazgató vagyok. Csak pár 

dolgot szeretnék hangsúlyozni, amit a kolléga is elmondott 

Az előadásból tulajdonképpen kiderült az, hogy ha élő vízbázisokba adjuk a kitermelt 

vizet, akkor nincs környezetterhelési probléma. A másik meg, amit ő is elmondott, hogy akár 

az állattenyésztésben további piacokat lehet létrehozni. Amit ő most kevésbé hangsúlyozott, 

az talán a haltermelés, én úgy gondolom, hogy ebben is óriási lehetőségek vannak; ebben is 

vannak közös eredmények a szarvasiakkal. De ugyanígy, én azt gondolom, hogy a kacsa és a 

liba is egy nagyon jó lehetőség, amit csak részlegesen említett meg. De mindenképpen azt 

gondolom, az a legfontosabb, hogy a meglévő piacnak egy többször hasznosítása lehet, tehát 

hogy akár háromszor vagy négyszer is fel lehet ugyanazt a hőmennyiséget használni; ezeket a 

komplex megoldásokat kellene egy stratégiában összefoglalni, és akkor más lesz a 

költségtényező, magának a hőpiacnak a költségtényezője, így a megtérülés is teljesen más 

lesz, és sokkal érdemesebb lesz támogatni is. Ezért javasolnám azt, hogy magának az 

ágazatnak egy komplexebb tanúsítását kellene megnézni.  

A másik, hogy az egyik kolléga kiszámolta, hogy a termelést tulajdonképpen meg 

tudnánk duplázni úgy - és ez az előadásból is kiderült -, hogy nem kellene újabb kutakat fúrni. 

Viszont az export-importból, tehát a belső termelésből és amit kintről hozunk be, abból 

viszont az derül ki, hogy az itthoni fogyasztásnak csak a 40 százalékát termeljük meg saját 

magunk, vagyis van hova fejlődni. Ennyit szerettem volna elmondani. 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen a gondolatokat. (Keszthelyi Krisztián jelzésére:) Tessék, 

parancsolj! 

 

Keszthelyi Krisztián (Zöldség Farm 2008 Kft.) 

KESZTHELYI KRISZTIÁN (Zöldség Farm 2008 Kft.): Keszthelyi Krisztián vagyok. 

Kettős pozícióban vagyok itt: egyrészt dolgozom pályázatíróként, és foglalkozom termálvizes 

vagy kertészeti pályázókkal, másrészt pedig gazdálkodunk is, és nemrég fúrtunk egy 

visszasajtoló kutat; a hasznosításról tapasztalatok itt még nincsenek, de azért próbálom ezt 

megvilágítani, hogy valamelyest azért konyítunk a témához.  

Ami jelenleg számunkra a legnagyobb problémát jelenti a visszasajtolás 

kérdéskörében, az az, hogy január folyamán megjelent az a visszasajtolást felfüggesztő 

kormányrendelet, viszont a részletszabályok továbbra is hiányoznak. Ez ott okoz nekünk, 

illetve több kertészeti beruházó számára problémát, hogy nem tudjuk, hogy a meglévő 

programban elnyert pályázatokkal miként lehet majd elszámolni, hiszen az elszámolások 

feltétele mindig a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélynek a megléte - viszont nem tudjuk, 

hogy azt hogyan lehet megszerezni, ha a visszasajtolást felfüggesztjük éppen, miközben a 

részletszabályokat nem szabályozzuk. Ez rengeteg kérdést felvet, és rengeteg folyó beruházás 

van már folyamatban, ezért lenne sürgős, ezért kellene ezeket a szabályokat minél korábban 

megalkotni.  

Ha már az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programnál vagy most már Darányi-

tervnél tartunk, akkor meg kell erősítenem azt, hogy az az 50 millió forintos támogatási 

plafon, ami utoljára volt ebben a kertészeti beruházási körben, nem elég a 

termálberuházásokhoz, ráadásul úgy, hogy a kertészeti beruházások nem támogatják a 
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visszasajtoló kutat, viszont a környezetvédelmi engedélyek meg továbbra is elvárják, és csak 

visszasajtoló kúttal lehet engedélyeztetni a termelő kutat - tehát egy ilyen jogi csűrcsavar van 

az egész rendszerben. Úgy fogunk bepályázni termálkutakat, hogy nem tudjuk, hogy a 

termálkútnak hogyan lesz a jövőben vízjogi üzemeltetési engedélye.  

Ha kitekintünk a kertészetről, és már a mezőgazdaságot is megnézzük, az ÚMVP-ből 

vagy a Darányi-tervből más mezőgazdasági ágazatok nem fúrhatnak termálkutat, nincs arra 

lehetőség, hogy más pályázati konstrukcióban bepályázzanak. Ez egy érdekes lehatárolás az 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban. Azt gondolom, ez ’14-ig már biztosan nem 

fog változni, hiszen mindenki számára ismert, hogy a források eléggé szűkösen állnak 

rendelkezésre, de azt gondolom, hogy a ’14-től induló új költségvetési programozási 

időszakban azért úgy kellene a programokat megtervezni, hogy akár egy sertésteleppel, 

brojlercsirketeleppel, komplexen mondjuk más kertészetekkel tudjanak együttesen 

termálkútpárokra, termálkutakra, hűtőtavakra együttesen pályázni.  

Ha a ’13 előtti időszakot nézzük, itt azért felmerül egy aktualitás, hiszen a KEOP-ban 

még mindig rendelkezésre állnak források, fel nem használt források, viszont a KEOP a 

mezőgazdasági tevékenységet jelenleg nem támogatja, az 50 százalék mezőgazdasági 

árbevétel feletti vállalkozások kiszorulnak a KEOP-ból. Ha a kohéziós pénzek megmaradnak 

- reményeim szerint minden politikai hírtől függetlenül ezek azért a jövőre nézve meg fognak 

maradni -, akkor lehetőséget kellene teremteni, legalábbis rövid távon, hogy a KEOP-ból is 

lehessen mezőgazdasági üzemeknek termálkutat pályázni.  

Amit még az előttem elhangzott gondolatokhoz hozzátennék, az az, hogy volt szó itt 

munkahelyteremtésről. Én el tudom mondani, hogy egy hidrokultúrás kertészeti pályázatnál, 

amely geotermális energiára épül, egy darab munkahely megteremtése 12-13 millió forintba 

kerül. Meg lehet nézni, hogy a Mercedes-gyár mennyiből, milyen támogatással épül, meg 

lehet nézni, hogy az állattenyésztés mondjuk milyen támogatást kap, meg lehet nézni az 

egyebeket, mondjuk az autógyártási támogatásokat. Azt gondolom, hogy ez nem egy magas 

szám, ezért kellene ezeket a lehetőségeket a jövőre nézve még inkább megragadni.  

A támogatás-előfinanszírozás szintén felmerült már. Nincsen előfinanszírozás a 

mezőgazdaságban, jelenleg egy termálkútpár 250-300 millió forintba kerül. Ez banki hitelből, 

egy átlag 6 hónapos MVH-s kifizetési kérelmi időszakkal számolva, azt gondolom, a 

beruházásokat 5-10 százalékkal drágítja, már csak az a tény is, hogy nincsen előfinanszírozása 

a támogatásoknak, és ezt valami más forrásból kell a gazdálkodóknak előteremteniük, 

leggyakrabban banki hitelből.  

Még egyszer azt szeretném itt megerősíteni, hogy ’14-től, az új programozási 

időszakokban nagyobb figyelmet kellene fordítani a termálenergiára, a kertészetekre, illetve a 

mezőgazdasági hasznosításra. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Mihály István jelzésére:) Tessék! 

 

Mihály István (Barex Kft.) 

MIHÁLY ISTVÁN (Barex Kft.): Mihály István, Szarvas, Barex Kft. Én nem a 

pályázatokkal kezdeném, hanem egyáltalán ezzel a helyzettel, ami miatt most itt ülünk. Én 

30 éves tapasztalattal rendelkezem kollégáimmal együtt ott Szarvason a termálenergia 

mezőgazdasági hasznosításával kapcsolatban. Annak idején, ’83 körül alakult ki ott az a 

rendszer, amelyben nemcsak a zöldségtermesztésbe, nemcsak a hajtatóházas 

zöldségtermesztésbe, hanem az állattenyésztési vonalon is minden olyan tevékenységbe, 

amely energiaigényes volt, bizony be lett építve a termálenergia, így adott egy komplett 

egészet, és 30 éves tapasztalat áll rendelkezésre arra, hogy hogyan lehet brojlercsirkét nevelni 

termálenergiával, ugyanakkor, amikor hajtatóházas zöldségtermesztés is folyik, aztán pulyka-
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előnevelést csinálni, sőt még a sertéstenyésztésben az energiaigényes malacnevelésben is 

hogyan lehet hasznosítani a termálenergiát, ami óriási versenyképességet biztosít a 

tevékenységnek. És nemcsak ábránd van erről, hanem tapasztalatok is vannak róla, hogy 

bizony a terményszárításban komoly jelentőséggel bírt a termálenergia-hasznosítás. Megyek 

tovább: a vetőmagtermesztésben és a kikészítésben, valamint a gyógy- és fűszernövények 

szárításában is nagy jelentősége volt vagy lehet a termálenergiának. De itt elhangzott a nagy 

bizonytalanság, és én 30 éve ebben a bizonytalanságban élek a kollégáimmal együtt, hogy 

meddig megy még az egész, mikor áll meg, mert 30 éves is azt mondták, hogy vissza kell 

sajtolni, 30 éve is azt mondták, hogy egyébként pedig az egyéb terhek úgy fognak nőni, hogy 

kifarolunk az egész tevékenységből. Most nagy örömömre szolgál az, hogy újra leültünk, és 

újra van remény arra, hogy meg lesznek kérdezve azok a hasznosítók - és most itt konkrétan a 

mezőgazdasági hasznosítókra gondolok -, akik mögött ott van a tapasztalat, már rájuk ragadt.  

Az egyesületnek tagjai vagyunk, és Szita Gábornak említem, hogy az, hogy a 

mezőgazdaság részéről az igény benyújtásra kerüljön, szerintem egy fél nap kérdése, mert 

annyira tudjuk, hogy mi a szándékunk, mi a tapasztalatunk, miben kellene előrelépni, hol 

lenne igény rá. Csak most még ott tartunk, hogy egyáltalán a létünkről beszélünk, hogy 

maradunk vagy nem maradunk, csináljuk tovább vagy nem csináljuk. Elhangzott, hogy 

fejlesztésre évek óta nincs lehetőség, nemcsak azért, mert a források olyanok voltak, hanem a 

létbizonytalanság miatt sem. Ameddig a politikai, a műszaki és a jogi hátteret nem fogjuk 

megteremteni, ebben a tevékenységben, a termálenergia hőhasznosításában és konkrétan a 

mezőgazdasági felhasználásában, ahol ezáltal lesz a mezőgazdaság igen versenyképes ezeken 

a tevékenységi sorokon, és arról már nem is beszélek, csak megerősítem, hogy vidéken olyan 

munkaerőt tudunk megmozgatni ezen a területen, akiknek ehhez nem kell egyetemi meg 

középiskolai végzettség, hanem betanított munkásként, kulturált körülmények között kapnak 

lehetőséget a további foglalkoztatásra. Nem több tízezerről, hanem - én álmodozom - még 

annál sokkal többről is beszélhetünk, de ameddig nem lesz meg a biztonság, addig nem. Most, 

én azt gondolom - és erre számítok -, hogy ezt az átmeneti időt tényleg komolyan kellene 

venni, és semmi mást nem kellene csinálni, csak összelapátolni egy nagy kosárba az eddigi 

információkat, legyenek azok bármilyen jellegűek, és azok alapján állítsuk már fel akkor a 

szabályrendszert, és akkor ne fenyegetettséggel végezzük a mindennapi munkánkat, mert 

nekem volt egy öreg kollégám, aki azt mondta, hogy így dolgozni valószínűleg nem hatékony. 

(Derültség.) Tehát ez a mi szándékunk.  

És akkor még egy apróságot el szeretnék mondani. Az, hogy visszasajtolunk, nem 

sajtolunk vissza, nem a felhasználók dolga. Mindig a ló másik oldalán lovagolunk, és már 

majdnem lefordulunk róla, mert mi bizonygatjuk azt, hogy nem lehet visszasajtolni. Én 

magam is azt mondom, és kérdezem, hogy ki az a félkegyelmű, aki még pénzt is tudna rá 

szerezni, kapna is rá, és nem áll bele abba, hogy a tevékenységét fejlesztheti, miután a 

visszasajtolást megvalósítja, hogyha ebben nem lenne biztos? De nem vagyunk biztosak. Mi 

meg azt tapasztaljuk, hogy ez nem működik, legalábbis a mi térségünkben nem működik, 

tehát egyszerűen valami más megoldást kell találni. És itt nagy szerencsénk az, hogy 

Szarvason van egy haltenyésztési kutatóintézet, és most már évek óta a kutatás-fejlesztési 

vonalon, meg egyébként is az igényeknek, az előírásoknak meg a követelményeknek 

megfelelően igyekszünk foglalkozni a felszíni elhelyezés körülményeivel. Ez is többéves 

tapasztalat eredménye, mert mindent ki lehet találni papíron, de a gyakorlat a valóság. Mi 

tehát próbálunk ezen a téren is pénzt teremteni, előrelépni. Nagyon komoly partnernek 

tekintjük a szentesieket, az ottani tapasztalatot, mert én azt mondom, hogy nekik csak a 

kistestvérei vagyunk, mert ők már 50 éve csinálják azt, amit mi 30 éve.  

Azzal a gondolattal fejezem be, hogy a hátteret kellene megteremteni most már végre, 

ismétlem: a politikai, a műszaki és a jogi hátteret, hogy annak megfelelően utána lehessen 

majd pályázni, aztán lehessen 30 évre gondolkodni, és lehessen ezt a termálenergiát 
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hasznosítani, úgy, hogy a környezetvédelemnek is eleget teszünk, meg a mi jövőnket is meg 

tudjuk határozni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a gondolatokat. (Jelzésre:) Bittsánszky János 

doktor úr! 

 

Dr. Bittsánszky János (Magyar Kertészeti Tanács) 

DR. BITTSÁNSZKY JÁNOS (Magyar Kertészeti Tanács): Bittsánszky János vagyok 

a Magyar Kertészeti Tanácstól, és tényleg csak két, de kemény mondatot fogok mondani. Én 

úgy gondolom, hogy ha ennek nem találjuk meg az ésszerű és jogilag meghatározható 

kihasználásának a lehetőségét annak az energetikai előnynek, versenyelőnynek, ami 

Magyarországnak a geotermális energiával teljes Európával szemben rendelkezésre áll, azt én 

- és itt a kemény szó - gazdasági bűncselekménynek tartom. (Benke Zsolt: Így van!) Ezt én 

nagyon fontosnak tartom. Farkas elnök úr évekkel ezelőtt, talán az előző Orbán-kormány 

idején már egyszer keményen belevágott ebbe a dologba, mindent elkövetett annak idején is, 

hogy előrehaladjon ez az egész dolog - sajnos nem sikerült. Most talán egy nagyobb 

összefogással, csatlakozva a kormányzatnak a kertészet fejlesztésére irányuló programjával, 

sikerül ebben valamit elérni. Főleg Nagygál Jánosnak az utolsó képsoraira gondolok, amikor 

arról beszélt, hogy micsoda elképesztő pazarlás folyik az ivóvízbázisunkkal, és akkor ezt az 

energiát nem vagyunk hajlandóak, vagy nem tudjuk kihasználni.  

Még egy mondatot hadd mondjak! Heteken belül belefogok a zöldségkutatóban egy 

egyhektáras üvegház építésébe. Meg sem fordult az agyamban, hogy termálenergiában 

gondolkozzak, mert olyan bizonytalan az egésznek a sorsa. Jelen pillanatban ha a 

visszasajtolást nem tudom megoldani, akkor a következő évben be is zárhatnám az üzememet. 

Szerencsére, legalábbis remélem, a nemesítés gázfűtéssel is rentábilissá teszi az üvegházat, de 

mennyivel egyszerűbb volna, hogyha termálenergiával fűthetnék! Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gémes László! 

 

Gémes László (AGRYA) 

GÉMES LÁSZLÓ (AGRYA): Köszönöm szépen. Gémes László vagyok a Fiatal 

Gazdák Magyarországi Szövetségétől. Természetesen megfogalmazhatunk itt kritikákat, 

keményeket is meg enyhéket is, csak sajnos azok az emberek, akiknek ez szólna, nincsenek itt 

az asztal körül - mert volt itt azért egy nyolcéves időszak, amikor nem nagyon lehetett ezekről 

a kritikus dolgokról hallani. És azt gondolom, mindenképpen üdvözlendő az, hogy a jelenlegi 

kormányzat egyáltalán foglalkozik ezzel az üggyel, és fontosnak is tartja, hiszen ez a 

kormányrendelet-módosítás talán arra is irányult, és azért elindult az új jogszabályalkotás a 

Vidékfejlesztési Minisztériumban, hiszen jelen is van az egyik kolléganő, aki ezt feladatául 

kapta.  

Azt gondolom, mivel kertészeti albizottsági ülésen vagyunk, de a mezőgazdaságról 

beszélhetünk - és én elsősorban nem a pályázati rendszerről szeretnék szólni, mert az majd 

egy későbbi folyamat lesz -, a mezőgazdaságot általában véve a termálvíz-hasznosítás, azt 

gondolom, elsősorban politikai kérdés, nem szakmai kérdés. Hiszen a mezőgazdaság 

élőmunkaerő-igénye magas, innentől kezdve ez foglalkoztatáspolitika, az egészséges 

élelmiszer előállítása és annak az eljuttatása a magyar fogyasztókhoz pedig egészségpolitika, 

és ez a kettő nagyon fontos ebben az országban. Az egyéb más termálvíz-hasznosítás 

természetesen szakmai kérdés is, de azt gondolom, hogy amíg a termálvíztestek az országban 
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egyensúlyban vannak, addig igazán az a fajta hozzáállás, hogy elfogy Magyarország alól a 

víz, megint csak egy bűn, nemzetellenes.  

Ez a fajta kormányrendelet, amely az országot beszorította ebbe a pogácsaszaggatóba, 

azt gondolom, megint egy népellenes dolog volt, és tényleg nagyon szükséges, hogy ez a fajta 

kormányrendelet teljesen visszavonásra kerüljön. Azt gondolom, viszonylag egyszerű a 

képlet, hiszen a termálvízzel, az elhasznált termálvízzel valamit kezdeni kell, és annak a 

hasznosítása vagy annak az elhelyezése már inkább, azt mondom, jogszabályi kérdés. Az EU-

s irányelvvel azonosan, ahol van lehetőség, és ahol ésszerű és egyszerű a visszasajtolás, ott 

annak természetesen meg kell maradni, viszont ahol más lehetőség van, és nem is azt 

mondom, hogy lehetőség, hanem ahol nagyobb szükség van a vízre, ott miért ne lehetne 

másfajta hasznosítási mód, miért kell azt visszaerőszakolni a földbe? Ahogy most is nézzük 

az időjárást, nagyon aszály elé nézünk, hiszen ha két héten belül nem lesz eső, akkor komoly 

problémák lesznek az országban a szántóföldi kultúrában. Évek óta légköri aszály van, tehát 

ahol van lehetőség a felszíni elhelyezésre, a tavas elhelyezésre, ott azt miért ne lehetne 

megoldani? Hiszen nemcsak szentesi, szegvári, hanem más példák is vannak, hogy az élővilág 

helyreállt. A Tisza szabályozása előtt ezekeken a területeken egyébként is vizes élőhelyek 

voltak; nagyon jó dolog volt a Tisza-szabályozás, de azért tudjuk, hogy amit a természettől 

elveszünk, azt előbb-utóbb vissza is veszi, tehát amikor ezek a belvizek és árvizek vannak, 

nem véletlenül ott vannak, ahol vannak. Tehát ez a fajta lehetőség megint visszaállíthatná a 

régi vizes élőhelyek egy részét, ami, úgy gondolom, megint nagyon fontos.  

Mindenképpen azt a megoldást kell keresni, amivel a környezetet nem szennyezzük, 

de eddig igazán környezetszennyezést nem nagyon láttam a felszíni elhelyezésnél, hiszen 

sajnos nagyon sok kicsi folyó van, amelyet a korábbi évtizedekben lezsilipeltek, tavat 

csináltak belőle, itt tavasszal egy öblítő tisztítás nemcsak az elhasznált termálvíz leengedésére 

szolgál, hanem kicsit megpezsdíti annak a kis folyónak az életét, kicsit magasabb vizet 

produkál, kicsit megmozdul az egész élővilág. Azt gondolom tehát, hogy aki azt mondja, 

hogy ez szennyezi a környezetet, az nem mond igazat. Azt gondolom, itt vannak az élő 

példák, és, mondom, viszonylag egyszerű a képlet: a jogszabályi háttérbe be kell tenni ezeket 

az alternatívákat, és azt mondom, hogy akkor ellenőrizzük a vízminőséget, abból az oldalból 

induljunk el, és természetesen ahol nagyon agresszív a termálvíz, és komoly környezeti 

károkat okoz, ott lehessen akár egy mechanikus tisztítást vagy bármiféle módot használni, de 

ne elsősorban a visszasajtolást, hiszen a vízre nagyon sok helyen máshol van szükség, nem a 

föld alatt. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ehhez csak egy megjegyzésem van. Mi egymástól egy 

pár kilométerre lakunk Gémes Lacival, és amit a szabályozás vonatkozásában említett, arra 

csak humorosan jegyzem meg, hogy nem hiszem, hogy a régi Tiszának a szabályozását felül 

kellene vizsgálni, mert az szerintem a Dél-Alföld és az Alföld jelentős mezőgazdasági 

területeinek a tönkretételét jelentené; nem hiszem, hogy erre gondoltál. De azzal teljesen 

egyetértek, és ezt gyakorlati tapasztalatból tudom mondani - már én is inkább az idősebb, ha 

nem a legöregebb korosztályhoz tartozom sajnos -, hogy az én fiatal- és gyerekkoromban… 

Annyit engedjenek meg, hogy a szentesi kórház területén fúrt termálkútnak az elfolyó vizében 

én mint kisgyerek építettem az első árokban működő elektromos elemlámpát működtető 

villamos erőművemet, ennyi hozzátartozik, hogy nekem ennyi kötődésem már azért van 

(Derültség.), és azt hiszem, hogy ennél régebbi nemigen van itt az asztalnál senkinek sem; 

engedjék meg, hogy visszaéljek a jogommal, és ezt a történetemet elmeséljem! De nem ezt 

akartam mondani, hanem igazából azt, hogy abban az időben, a ’60-as években, ahogy 

visszaemlékszem, azokban a különböző vízjárta csatornákban azok a téli, kora tavaszi 

átmosatások valóban mind megtörténtek, pedig az nem volt egy gazdag világ, azt azért 

hozzátesszük, de úgy látszik, hogy a vízkormányzás, maga a vízügyi rendszer és az előrelátó 



 24 

gondoskodás eredménye volt az, hogy ezek a csatornák akkor -termálvíznek akkor még híre-

hamva sem volt - átmosatásra kerültek, és az élővilág valóban megpezsdült a friss Körös- 

vagy a friss Tisza-víztől ezekben a csatornákban, ezeken az élővizes helyeken. Ez teljesen 

jogos, és azt gondolom, hogy erre szükség lenne, habár pont ennek az ellenkezőjét látjuk.  

Személyesen tapasztaltam jó pár évvel ezelőtt - de ez sajnos néha-néha még most is 

előfordul, és ez vízkérdés, vízkormányzás kérdése, amiben szintén nem látunk teljesen tisztán, 

és nincs kialakult képlet, hogy ki minek a felelőse, kinek a felelőssége -, hogy bizonyos 

elfolyó termálvizek, amelyek idővel végül is az élővizekbe valahova belekerülnek, 

visszatartásra kerülnek, még mielőtt az élővízfolyásba belekerülnének, és netalántán az a 

szolgáltató, aki öntözővíz-szolgáltatással foglalkozik - most finoman és körmönfontan 

fogalmaztam -, az ezt a vízmennyiséget mint öntözővizet adja el. És akkor, amikor én - sajnos 

ennek megint személyes megtapasztalója voltam - ilyen vízzel kelesztettem ki egy hasonlóan 

nagyon száraz tavasszal a vetőmagborsómat az egyik holland vetőmag-termeltető cégnek - 

reklámnak itt nincs helye -, akkor, kérem, a kelesztő öntözés után a talajunk olyan volt, mint 

ez a papír. (Felmutat egy papírlapot.) Ezzel most nem maga a termálvíz ellen akarok beszélni, 

csak azt mondom, hogy ilyen anomáliák sajnos működtek és működnek jelentős részben még 

talán ma is, és ezek azok a problémák, amelyek gyakorlatilag ma is bizonytalanná teszik a 

termálvíz-hasznosítás kérdéskörét. Megestek ilyen esetek, megestek ilyen történetek, és 

bizony-bizony ahogy ezek nem múlnak el az én fejemben sem, nem múlnak el más fejében 

sem, és ezek mindig nehézségeket okoznak, ezek valahol mindig felsejlenek, felrémlenek.  

Bízom abban, hogy eljutunk odáig, hogy ezek a történetek egyszer és mindenkorra 

tényleg csak történetekké válnak, és az a környezettudatos gazdálkodás, amit, azt hiszem, 

ennél az asztalnál mindannyian nemcsak szeretnénk, hanem sokat is teszünk érte, egyszer és 

mindenkorra valóban megoldódik. De természetesen nem kívántam itt befejezni a hozzászólás 

lehetőségét, csak ez a pár gondolat kiváltotta belőlem ezeket a személyes dolgokat. 

Köszönöm szépen.  

Nem tudom, megkérdezhetem-e, hogy a minisztérium részéről van-e véletlen valami 

olyan közérdekű gondolat, amit itt, ebben a körben el lehet mondani. Ne haragudjon, hogy 

most így megszólítom, de úgy gondolom, hogy ha a minisztérium képviseletében itt van 

közöttünk, akkor tiszteljen meg bennünket a gondolataival vagy a véleményével.  

 

Bunfordné dr. Hegyi Annamária (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

BUNFORDNÉ DR. HEGYI ANNAMÁRIA (Vidékfejlesztési Minisztérium): 

Köszönöm. Hegyi Annamária vagyok a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárpiaci 

főosztályáról. Önmagamtól nem kívántam volna semmit sem mondani, de így, hogy 

megszólított, talán annyit, hogy igen, megszületett ez az 1002/2012. számú kormányhatározat, 

amelynek az 1. és 2. pontja alapján elkezdtünk dolgozni. Itt az alapvető jogszabályok 

módosításáról van szó első lépésben, ez a vízgazdálkodásról szóló törvény és a 147-es, 

valamint a 220-as kormányrendelet módosítása. A kormányhatározat 3. pontjának a 

végrehajtása szól majd valóban arról a dologról, amit Nagygál Jánostól és Szita úrtól 

hallhattunk, és hangsúlyozni kell, hogy ez a 2015. június 30-ai határidő lehetőséget teremt 

arra, hogy ez alatt a kétéves, jó, bő kétéves átmeneti időszak alatt közös erővel megteremtsük 

a jogi hátteret is arra, ami tulajdonképpen itt a közös szándék.  

 

ELNÖK: De nem mondta ki, úgy hallottam, azt a közös szándékot. (Derültség.) Nem 

akarom kellemetlen helyzetbe hozni, köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólását.  

Van-e még valakinek véleménye ezzel kapcsolatban? (Bakó Dániel jelzésére:) Tessék! 
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Bakó Dániel (AGRYA) 

BAKÓ DÁNIEL (AGRYA): Bakó Dániel vagyok, és én is kettős szerepet töltök be: 

egyrészről az AGRYA tagja vagyok, másrészről pedig hajtató kertész vagyok én is, szintén 

Szentesen gazdálkodom. Úgy gondolom, elég jól körbejártuk a témát, egy dologra mégis 

mindenképpen szeretném felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy ehhez a gazdálkodáshoz 

nemcsak termálvízre van szükség, hanem az állattenyésztésnél állattenyésztőre, a kertészetnél 

pedig kertészre. A nulla ponthoz értünk, azt kell mondjam, hogy a tönkremenetel szélén 

állunk - azt gondolom, sokadmagammal nyugodtan mondhatom ezt, illetve nyugtalanul -, és 

elkeserít egy kicsit az a 2015-ös dátum, megmondom őszintén, mert én a magam olvasatában 

úgy értelmeztem ezt az 1002/2012-es rendeletet, hogy ez év májusáig bizonyos szintű 

stratégiai elemek le lesznek fektetve.  

Felhívom a figyelmet, hogy nincs idő 2015-ig. Ez az év mérföldkő lesz: vagy 

tönkremegyünk, vagy nem megyünk tönkre. Nincsenek tartalékaink, nincsenek likviditási 

lehetőségeink, a bankok nem állnak velünk szóba, gyakorlatilag bezárult a kör. Önmagában 

azoknak a kertészeteknek, amelyek termálvízzel dolgoznak jelenleg… Hiszen azért említsük 

meg azokat a szerencsétlen kollégáinkat is, akik nem rendelkeznek termálvízzel, hiszen a 

termesztő berendezések java termálvíz nélkül dolgozik, gázzal fűt, szénnel fűt, gázt éget vagy 

hidegfóliában dolgozik, de ezek a rendszerek nem működőképesek sem rövid, sem hosszú 

távon. Bács megyében, Békés megyében a területek jelentős része már beültetés nélkül lesz az 

idei évben, nemcsak az éghajlati viszonyok miatt, hanem a pénzügyi viszonyok miatt is, nincs 

pénz vetőmagra. Itt tart a magyar hajtatás.  

Úgyhogy tisztelettel még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy azonnali lépésekre 

van szükség, azonnal le kell tenni az asztalra a stratégiát, és azonnal olyan lehetőségeket kell 

biztosítani a gazdák részére, amelyek lehetővé teszik azt, hogy átvészeljék ezt az időszakot, és 

ne csak a termálvizes gazdák, hanem a termálvíz nélküliek is, hiszen kertész nélkül nincs 

kertészet, ezt látni kell. Szentesen azért tudott ez a csodálatos dolog kialakulni, mert az 1800-

as években megérkeztek a bolgár kertészek - őróluk sem szabad elfeledkezni. Szarvason nem 

tudott kialakulni a kertészet, állattenyésztés alakult ki, azért, mert nem volt hagyománya a 

kertészetnek. Nem működik az egyik a másik nélkül. Ugyanolyan fontos a termálvíz mellett a 

piacról is beszélni. Piac nélkül hiába van termálvizünk, ha nem tudjuk eladni, nem tudjuk 

értékesíteni az árunkat, nem tudjuk kifizetni a beruházási költségeinket, nem tudjuk kifizetni 

az üzemeltetési költségeinket.  

Én tehát igazából az idő szorító markára szeretném felhívni a figyelmet, és az 

illetékesek azonnali beavatkozását kérem. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ami gondolatot Bakó Dániel felvetett, 

az azért túlmutat egy kicsit a kertészeti struktúrán. Nem lehet megkerülni, és ebben a 

közegben élünk, ezzel teljesen egyetértek, de azt hiszem - és nem akarok ebben vitát nyitni a 

kertészet jövőjével kapcsolatban -, ez inkább egy más témának lenne a része. Nem akarom itt 

most ezt a kérdést elferdíteni, de én úgy gondolom, hogy az egész agrárstruktúra kérdése is 

idetartozik, és ezt nem lehet kiemelni. Ugyanakkor amit felvetett, hogy kertész nélkül nincs 

kertészet - és ez fordítva is igaz -, lehet, hogy az állattenyésztésre még jobban vonatkozik már 

ebben a pillanatban a magyar mezőgazdaság keretein belül, mint akár a kertészetre. Érezzük 

és, azt hiszem, mindannyian látjuk azt, hogy a kertészet jelentős részben veszített a 

pozíciójából, ha tetszik, ha nem, ezt tudomásul kell venni, mi, abban a térségben élők ezt 

nehezen viseljük, de azért én azt hiszem, hogy azok a strukturális változások, amelyek ott 

bekövetkeztek, azok bizonyos mértékben törvényszerűek voltak a társadalmi fejlődés és a 

társadalmi változások vonatkozása miatt is. De erről én inkább egy külön vitát és egy külön 

beszélgetést folytatnék Bakó Dániellel majd egy más alkalommal, ha megengedi, mert ennek 

szerintem történelmi távlatai, a múltba vezető történelmi távlatai vannak, hogy bizonyos 
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térségek kertészeti kultúrái miért és hogyan és merre fejlődtek. Ebben azért énnekem elég 

markáns véleményem van, úgy, ahogy Bittsánszky János az előbb fogalmazott, amit most 

nem osztok meg önökkel - kisebb körben nagyon szívesen.  

Van-e még más vélemény, kérdés? (Jelzésre:) Tessék, Mártonffy Béla! 

 

Dr. Mártonffy Béla (FruitVeB) 

DR. MÁRTONFFY BÉLA (FruitVeB): Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék 

csatlakozni az előttem szólókhoz, nevezetesen elsősorban Bittsánszky János véleményéhez, 

Szita Gábornak is válaszolva talán. Azt gondolom, van határozott stratégiai elképzelése a 

magyar kertésztársadalomnak, és van feladata is ebben a politikának és a kormányzatnak is. 

Én azt gondolom, hogy talán azt a példát érdemes lenne megnézni, ahogy Almériában 30 ezer 

hektár fóliás terület kialakult. Nem akarok párhuzamokat vonni ezzel, nekünk van egy 

energiakincsünk itt Magyarországon, amivel nem éltünk még. Úgy gondolom, hogy a 

kormányzatnak azok az elképzelései, amelyek a munkahelyteremtést, az értékteremtést és a 

megélhetést szolgálják, olyan célok, amelyek nélkül, azt gondolom, a következő időszakban 

nem is lehet továbbgondolni a jövőt, beleértve a mai európai uniós döntéssel kapcsolatos 

helyzetet is.  

Én azt gondolom, hogy pillanatnyilag van 400 ezer tonna hajtatott árunk, ez ma 

körülbelül a felét vagy a 60 százalékát teszi ki a zöldségtermelésünknek. Ez ma olyan 

3500 hektár területet foglal magába, hol kisebb, hol nagyobb számokat lehet ezen terület 

kapcsán mondani. Ez az elmúlt években - ahogy az elnök úr mondta - lassan visszafejlődött, 

és amit Bakó Dániel az előbb felvázolt, az valóban annak a tehetetlen zuhanásnak a nagyon 

jól megfogalmazott véleménye, hogy itt most ebben a kérdésben lépni kell.  

Az elnök úr az elején említette, hogy a Kertészeti albizottság részéről készül majd egy 

összefoglaló anyag a kertészet fejlesztésére. Úgy gondolom, hogy itt az idő, hogy ezt a 

fejlesztést valóban komplex módon készítsük el és gondoljuk át. Gondolok itt a kertészeti 

ágazat különböző területeire, a dísznövényt, a gyümölcsöt, a zöldséget, a gyógynövényt és 

minden egyebet beleszámítva, de gondolok arra is, hogy bizonyos kiemelt regionális 

programokat végre kell hajtani - itt nincs mese. Magával a jogszabályok - hogy mondjam? - 

egyszerű alkalmazásával és a jogszabályok módosításával, valamint a különböző problémák 

ezerszeri megbeszélésével ma már ezen a területen nem jutunk előre. Úgy gondolom, a 

kertészet ma le tud tenni egy egészen komplex és minden részletre kiterjedő, de a legvégén 

azért a piacot figyelő fejlesztési elképzelést, amelynek az időszaka - nem akarok itt egy ilyen 

negatív véleményt megfogalmazni, de - ’14-től képzelhető el.  

Én azt gondolom, hogy azokat az ágazatot, a hajtatást fenntartó intézkedéseket ’14-ig 

meg kell hozni, de attól a pillanattól kezdve, amikor látjuk a következő időszak 

költségvetését, addig el kell döntenie Magyarországnak, hogy a kertészet területén véghez 

akar-e vinni egy hathatós, nagy fejlesztést. Ennek az alapszámai megvannak, pillanatnyilag 

3,5 millió tonna az, amit a környező piacunk, az európai piacunk és a belső piacunk 

visszaigazoltan fel tud venni, és használni tud. El kell kerüljük azt, amibe idáig mindig 

belefutottunk, hogy áru nélkül folytattunk marketinget, ez minden területen egy káoszt 

okozott, a mai felvásárlási anomáliák és a termelői szervezetek nehéz helyzete is erre 

vezethető vissza, hogy tulajdonképpen sorban állnak az áruért, egymást felülmúlva ezen a 

területen. Én tehát az t gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy van egy egészen különleges 

energiakincsünk, hogy van egy nagyon jól behatárolható területünk, ahol ezt kiválóan meg 

tudják csinálni - még akkor is, ha Bakó Dániel azt mondta, hogy nincs kertész, mert lesz 

kertész és van kertész akkor, mert a helyzet megteremthető -, akkor más léptékben, de valami 

hasonló fejlesztést véghez lehet vinni Magyarországon, mint amit Alméria elkövetett 30 évvel 
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ezelőtt, amivel gyakorlatilag az európai piacon első beszállítóvá vált a hajtatott kertészet 

területén.  

A geotermális energia kérdéséhez nem tudok hozzászólni, mert nincsenek ilyen mély 

ismereteim. Nagygál János előadását többször hallva, meg ismerve azért a témának a nagy 

részét, azt gondolom, hogy ez egy rendkívül kiváló és nagyon mélyen elemzett téma, de azt 

gondolom, hogy a Gémes úr által említett politikai döntést - azt hiszem, te említetted, de nem 

emlékszem pontosan - kénytelen meghozni Magyarország, mert különben az a helyzet fog 

előállni, amit Bakó úr mondott. Tehát ezt a dolgot a termálenergiával, a geotermikus 

energiával nem lehet tovább húzni, és minden érdekcsoportot bele kell vonni. Én úgy érzem, 

hogy itt nem a kertészet az elsődleges, amely a geotermális energia profitabilitását megteremti 

majd, vannak még itt ezen kívül nagyhalak, akár az egészségügyet, akár más területeket is 

nézünk. Ebben, úgy gondolom, hogy kiegyezést kell találni, és akkor biztonsággal lehet 

számolni a 3,5-4 millió tonna magyar árura, aminek, mondom, a nagy része a hajtatott 

kertészetből jöhet ki.  

 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy szerencsésen vállalkozhatnék én most 

arra, hogy a mai délután beszélgetését összefoglaljam, mert számtalan olyan értékes gondolat 

hangzott el, amely, úgy gondolom, a jegyzőkönyvben is megörökítésre került, ezeket most itt 

szóban visszaadni, azt hiszem, felelőtlenség lenne részemről. De a geotermális energia több 

mint a mezőgazdasági hasznosítás, és ezen belül még több, mint a kertészeti hasznosítás, én 

úgy gondolom, ilyen komplexen kell nézni ennek az energiának a jövőjét. Ülnek itt az 

asztalnál olyanok is, akik nem kertészek, mégis rendkívül fontos számukra a geotermális 

energia, mert akár ivóvíz, akár balneológia, de akár a kommunális fűtés vonatkozásában is 

vannak nagyon jó példák az országban, amelyekről most kevés szó esett, de mivel egy 

kertészeti albizottsági ülésen vagyunk, ezért egy kicsit csőlátóak vagyunk - így szoktam 

fogalmazni itt több alkalommal is. Ezért elnézést kérek azoktól, akik nem kaptak itt úgymond 

külön megszólalási lehetőséget, vagy nem kértek, de én azt hiszem, hogy ennél sokkal többről 

van szó, amikor a geotermális energiáról beszélünk, mint hogy azt leszűkíthetnénk a kertészet 

vonatkozására. Talán azért vonatkoztattuk el itt magunkat, illetve azért beszéltünk főleg a 

kertészet vonatkozásairól, mert talán itt érezzük a legjobban otthon magunkat ennek az 

energiának a hasznosításával és ennek az energiának a jövőjével kapcsolatban, itt érezzük 

személy szerint akik ennél az asztalnál ülünk, hogy ebben valami érdemleges dolgot fogunk 

tudni tenni, és azt gondoljuk, hogy ez így is lesz.  

Ez az energia valóban itt van - ez többször is elhangzott -, azt hiszem, Bittsánszky 

János fogalmazott úgy, hogy bűn vagy bűncselekmény ennek az energiának a nem 

hasznosítása, én ezzel maximálisan egyetértek, és erről én nagyon sok helyen, nagyon sok 

alkalommal hasonló módon fogalmazva el is mondtam a gondolataimat. De az a fontos, hogy 

minél többen és minél hangosabban mondjuk ezeket a gondolatokat, mert végre egyszer talán 

eljut majd azoknak a füléhez is, akik bizonyos értelemben gazdaságilag ellenfeleink, mert 

azért mondjuk meg őszintén, itt van egy ilyen kérdéskör is, és anno, ’98 és 2002 között 

nagyon drasztikusan bele is szaladtam egy pár ilyen körbe, amikor kimondottan a gazdasági 

ellenfeleink, a geotermális energia gazdasági ellenfelei voltak azok, akik ezt az egészet 

úgymond háttérbe szorították. Nem tartom kizártnak, hogy ez bizonyos mértékben most is 

működik, bizonyos mértékben, de remélem, hogy egyre kevésbé, és hogy erről talán már nem 

is nagyon kell beszélni. Én tehát hiszem azt, hogy ezt a kérdést meg lehet oldani; nem a 

Kertészeti albizottság fogja megoldani, azt én nem gondolom, de hozzá tudunk járulni ahhoz, 

hogy ez az ügy előrébb menjen, és valóban próbáljunk olyan megnyugtató döntéseket, 

megnyugtató elképzeléseket hozni, amelyek a kertészet vonatkozásában - itt elsősorban erről 
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beszélünk -, de összességében a geotermális energia hasznosítására vonatkoztatva is 

előrelépést jelentenek számunkra. Azt hiszem, ebben vagyunk mindannyian érdekeltek, és én 

ebben kérem - ahogy már az előbb is megemlítettem itt egy pár szóban - a két kolléga szakmai 

segítségét Nagygál János bevonásával, hogy azt a pár fontos gondolatot, amelyet a kertészet 

vonatkozásában, a hasznosítás, a fejlődés vonatkozásában és intézkedésterületén meg kell 

tenni, építsük össze. Most már csak egy témakör van a Kertészeti albizottság ezzel 

kapcsolatos munkája körében, amely egy más jellegű témakör lesz, és azzal be is fogjuk 

fejezni ezt a fajta munkát; akkor tudjuk lerakni - most így mondom: - a minisztérium asztalára 

vagy inkább segítőkész felajánlással, hogy ez a bizottság is megpróbált hozzájárulni ahhoz, 

hogy a kertészet mint stratégiai ágazat, ezen belül a geotermális energia hasznosításában is 

megfelelő módon segítsük azokat a kormányzati elképzeléseket, kormányprogramomat, 

amelyeket megfogalmaztunk, és hiszünk benne, hogy ez jó úton is fog bekövetkezni. Ennek 

reményében köszönöm meg mindenkinek a mai részvételét.  

Ahogy az előbb említettem, egy témakörünk lesz még: a tész-ek vonatkozását 

szeretnénk egy kicsit a bizottság elé hozni, hogy itt mi a jövő, mi a lehetőség. E tekintetben 

várhatóan 21-én, szerdán, 13 óra 30 perckor, szintén ebben a teremben találkozunk - Béla, 

légy szíves, segíts annak a körnek az összeállításában -, és akkor fog ez a csomag végül is 

összeállni, amit majd végérvényesen Bittsánszky János segítségével és a Kertészeti Tanács 

vezetésével valóban el fogunk juttatni a minisztériumhoz.  

Köszönöm szépen, hogy ma együtt voltunk, köszönöm szépen a javaslatokat, 

köszönöm az előadást, a hozzászólásokat - nagyon nagy segítségünkre voltak, akik itt voltak, 

és együtt dolgoztak velünk. Köszönöm szépen. Viszontlátásra! 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 44 perc)  

  

Farkas Sándor  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


