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Tisztelt Miniszter Úr! 

 

 

 

A geotermális energia használata komoly lehetőséget jelent a magyar mezőgazdaságnak, azon 

belül is többek között a hajtatásos kertészeteknek. Emiatt a Fiatal Gazdák Magyarországi 

Szövetsége – AGRYA kiemelt figyelemmel kíséri a geotermális energiára vonatkozó 

szabályozás változását, és intenzíven be is kapcsolódott az ahhoz kötődő nyilvános szakmai 

kommunikációba. 

 

Megnyugvással látjuk, hogy a szabályozás lehetséges változása olyan irányba mutat, amely 

kedvező helyzetbe hozza a magyar mezőgazdaságot, és segít abban, hogy ezt a természeti 

erőforrást megfelelően kihasználjuk.  

 

Sajnálatos módon azonban azt tapasztaljuk, hogy az ügyben érintett Vidékfejlesztési 

Minisztérium államtitkárai egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek. Különösen 

furcsák és ellentmondásosak Illés Zoltán Államtitkár Úr nyilatkozatai. Ezek meglátásunk 

szerint kevéssé veszik figyelembe a termálvíz használathoz kapcsolódó gyakorlati 

tapasztalatokat, és az indokoltnál is jobban támaszkodnak az előző kormányzat szakértői 

anyagaira és kommunikációs fordulataira.  

 

Az előbbiekben jelzett ellentmondó nyilatkozatok miatt abban a kérdésben kérjük Miniszter 

Úr tájékoztatását, hogy várható-e módosítás a mezőgazdasági célú termálvíz használat 

szabályozásában, illetve, hogy mikor várható a módosított szabályozás hatályba lépése. 

 

Szövetségünk számára kiemelten fontos a geotermális energia megfelelő szabályozása. Ennek 

kialakításához munkatársaink, szakértőink szakmai segítséget tudnak nyújtani. Ezért kérjük 

Miniszter Urat, hogy tegye lehetővé szakértőink részvételét a geotermális energia szabályozás 

átalakítását célzó szakmai előkészítő munkában, már a szakértői egyeztetéstől kezdve. 

 



A geotermális energia ügyben elhangzott, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok szó szerinti 

leiratát csatoljuk.  

 

Megtisztelő figyelmét köszönjük és várjuk válaszát! 

 

 

Szegvár, 2011. október 17.  
 

 

 
 

            Gémes László 

           AGRYA alelnök 

Fiatal Gazdák Dél-alföldi Szövetsége társelnöke 

 



MR1- Kossuth rádió – Hajnal-Táj – 2011. október 6. 

Czerván György VM államtitkár 

 

"A kormányzat foglalkozik ezzel a kérdéssel, és nem akarunk várni 2012. december 22-ig, 

hanem előzetesen egy olyan előterjesztésen dolgozunk a tárcán belül, első lépésként 

meghosszabbítjuk ezt a moratóriumot vélhetően 2014. utáni időszakra, tehát egy 3-4 évről van 

szó első lépésben. Tudom, hogy ez nem jelent megnyugtató megoldást az érintettek számára, 

hiszen egy átmeneti lépésről van szó. De szeretném az ágazat szereplőit megnyugtatni, 

hogyha nem az lenne a tervünk, hogy valamilyen végleges megoldást, megnyugtató 

megoldást találjunk, tehát, hogy ez a plusz költség, a víz visszasajtolás költsége ne terhelje 

őket, akkor nem is foglalkoznánk a kérdéssel. Tehát egyelőre egy átmeneti megoldásban 

gondolkozunk, néhány évvel kitoljuk a határidőt annak érdekében, hogy ez alatt az időszak 

alatt, minél előbb egyébként reményeim szerint egy olyan megoldást tudjunk találni, ami 

egyfelől nem növeli meg feleslegesen a kertészeti termékek, a zöldségtermékek előállítási 

költségét, ugyanakkor a fenntarthatósági, ha úgy tetszik a zöld szempontoknak is meg tudunk 

felelni. Szinkronban az uniós előirányzatokkal, az uniós jogszabályokkal." 

 

EchoTv – Hangos Többség – 2011. szeptember 27. 

Illés Zoltán VM államtitkár 

 

Műsorvezető: Miért kell arra kötelezni a kertészeteket, ha geotermikus energiát használnak, 

hogy visszasajtolják a föld alá nagyon drágán a meleg vizet, ezzel ugyanis ezek a kertészetek 

országszerte jövő év január elsejével tönkre fognak menni? 

 

Illés Zoltán: Ha Csaba kedvenc témája, akkor erre megint egy másfél óra kellene.  

 

Zsebők Csaba: Nem értem, csak szeretem a témát. Tehát gyakorlatilag muszáj a következő 3 

hónapban ilyen beruházást eszközölni a vállalkozóknak, vagy ezt a kormányrendeletet átírják? 

 

Illés Zoltán : Nagyon gyorsan tisztázzunk valamit, az Európai Unió számos kötelezettséget 

határoz meg a tagországok számára. Akár tetszik annak a tagországnak, akár nem. Nekünk 

nem tetszik, de az Európai Unió, ha nem tartjuk be az előírásait, akkor kötelességszegési 

eljárást indít. Az európai unió onnan indul, hogy ha egy mélységi vízbázis nincs 

egyensúlyban, akkor ott engedélyt sem lehet kiadni a víz kivételére.  

 

Műsorvezető: Tehát ez most nagyon bonyolult. Kiszívjuk a termálvizet és másik csövön 

nagyon drágán vissza kellene nyomni, holott ma például Szentesen beleengedik egy nagy 

termál tóba, amit a környékbeliek nagyon szeretnek stb. 

 

Illés Zoltán: Szentesen beengedik a termál tóba, de utána azt a vizet – mert azt nem lehet ott 

örök időkig tárolni, nincs ott akkora termál tó – az hová megy az a víz Gergely? Hát a közeli 

patakba. És ott mennyi szokott lenni az átlag vízhőmérséklet? Hát nem annyi, mint a 

termálvíz pihentetett medence után sem. Magyarul, ott tönkreteszi az élő környezetet, mert 

magasabb a víz hőmérséklete. Akármennyire is állt egy ideig a termál tóban, kettő: ezeknek a 

mélységi vizeknek sótartalma van. 

 

Műsorvezető: Van még a kormánynak teendője ezzel kapcsolatban? 

 

Illés Zoltán: Természetesen, nem lehet kiadni engedélyeket.  

 



Műsorvezető: De a kormányrendelettel? 

 

Illés Zoltán: Nem fogja megváltoztatni a kormány ebben a tekintetben, hacsak nem vállalja a 

kötelességszegési eljárást az Európai Unió részéről. Ugyanis a gazdák nagyon sokan úgy 

vettek fel pénzt az Európai Unió támogatásaiból, hogy vállalták, hogy visszasajtolják. Tehát 

vagy vissza kell nekik adni a pénzt az Európai Unió számára vagy pedig nem valósítják meg a 

visszasajtolást, de ezt nekik tudniuk kellett az elején is, hogy a kőzet alkalmatlan arra, hogy 

keresztülpréseljék. Országrésze, helyszíne válogatja. Van, ahol könnyebben vissza lehet 

sajtolni, könnyű energia felhasználással, valahol meg lehetetlenség. 

 

M1 – Megoldások Magazinja – 2011. október 5. 

Illés Zoltán VM államtitkár 

 

Riporter: Aggódnak a Szentes környéki gazdák. Azt állítják, hogy ez a bizonyos 

visszasajtolási kötelezettség, ez tulajdonképpen ellehetetleníti a gazdálkodásukat. Miért van 

erre szükség? 

 

Illés Zoltán: Nem onnan indul a történet, mint ahogyan azt nagyon sokan gondolták volna, 

hogy vissza kell sajtolni, hanem a történet onnan indul, hogy az Európai Unió egyáltalán - 

még egyszer - egyáltalán nem engedélyezi a víz kivételét. Főleg abban az esetben, hogy ha a 

mélységi vízbázis az sérülékeny, nem stabil nincsen egyensúlyban a kivett és visszapumpált 

víz.  

 

Riporter: A gazdák azt mondják, hogy ez a kötelezettség valójában nem egy jogszabály, nem 

egy uniós jogszabály, hanem csupán ajánlás.  

 

Illés Zoltán: Nem, itt irányelvek vannak, amelyek a tagországokra nézve kötelezőek. Ezért 

volt az a „kiskapu”, hogy a magyar kormány pontosan ez idáig, a mindenkori magyar 

kormány egyrészt jelezte, hogy akkor mégis csak visszasajtolnánk és ez volt az a kiskapu, 

amely lehetővé tette egyáltalán az engedélyek kiadását vízkivétel tekintetében, másrészt pedig 

a magyar kormány ez idáig halasztást kért a visszasajtolás megvalósítása tekintetében. Aztán 

Szentesen is és másutt is a településtől teljesen függetlenül nagyon sokan Európai Uniós 

pénzeket vettek fel, projektekbe szálltak be a visszasajtolás tekintetében. Az Európai Unió 

hajthatatlan, azt meg kell valósítani, azaz vissza kell sajtolni. Nem, azért mert én mondom, 

hanem azért mert az Európai Unió mondja, ja és hogyha Magyarország ezt nem hajlandó 

teljesíteni, akkor kötelességszegési eljárást indítanak Magyarországgal szemben, melynek az 

első tétele az olyan 80-90 millió euró és utána naponta 75-80 ezer euró büntetés, addig a 

napig, amíg Magyarország az elvárásokat nem teljesíti.  

 

Riporter: Azt mondta az imént, hogy az újabban üzembe helyezendő kutakra. Ezek szerint a 

régi kutak tulajdonosai számíthatnak valami kedvezményre, hosszabbításra? 

 

Illés Zoltán: A kutak esetében engedélyek kerültek kiadásra az eddigi tevékenység folytatása 

érdekében, ahogy lejárnak ezek az engedélyek, ott akkor nincs tovább. Onnan indul a történet, 

hogy egyáltalán nem lehet kivenni mélységi vizet, hogyha ezt kiveszik, akkor azt vissza kell 

sajtolni. Ha bizonyítani lehet azt, hogy képes fizikai módon a visszasajtolásra az adott kőzet. 

Van olyan kőzet, hogy nem lehet visszasajtolni, egyszerűen fizikai képtelenség, ott nem 

adnak ki engedélyt.  

 

Riporter: Mi indokolja egyébként ezt a visszasajtolási kötelezettséget, elfogy a víz a föld alól? 



 

Illés Zoltán: Hát azok a hévízforrások, amelyek ott találhatóak. A tetejében, ahol megújítható 

az által, hogy visszasajtolják, ott miért ne esetleg. De ott ahol nem megújítható ott a földben 

található mélységi hévíz források tönkretételéről lenne szó, ez viszont elfogadhatatlan.  

 


