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Egyesületi hírek
Geotermikus szakmai nap
A hazai hévízvagyon gazdaságos hasznosítása céljából a közelmúltban
megalakult egyesületközi Geotermikus Szakcsoport 1988. szeptember 29-én
az Országos Kőolaj- és Gáizpari Tröszt központi székházában rendezte meg első
geotermikus szakmai napját az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület,
az Építőipari Tudományos Egyesület, a Gépipari Tudományos Egyesület,
a Magyar Hidrológiai Társaság, a Magyarhoni Földtani Társulat, a Magyar
Geofizikusok Egyesülete részvételével, az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztályának
gesztorálásával és Ipargzadasági Bizottságának bevonásával. A résztvevők
száma kereken 40 fő volt.
Dr. Pataki Nándor (MHT, OMBKE) szakcsoportelnök ismertette a szak
csoport munkaprogram-tervezetét, és felkérte az egybegyűlt szakembereket,
hogy javaslataikkal és észrevételekkel segítsék elő a munkaprogram végleges
formába öntését.
A szakmai referátumok sorában Bányász György (OMBKE) hévízbányásza
tunk legfontosabb időszerű kérdéseit tárgyalta. Dr. Korim Kálmán (KHT,
MFT, OMBKE) áttekintette a hazai földtani-műszaki adottságok és a haszno
sítási feltételek kapcsolatát, valamint a fejlesztés lehetőségét. Szalontai Gergely
(MHT) és Dr. Liebe Pál (MHT) referátumát egyrészt a hévízhasznosítás hely
zetéről és további kilátásairól a fürdőkben, másrészt az ívó vízellátás és a hévíz
hasznosítás bővülő kapcsolatáról Nagy András (MHT) ismertette. Dr. Jászay
Tamás (ETE) a hévízhasznosítás alternatíváinak energetikai megítéléséről és a
fejlesztési irányzatokról tájékoztatott. Dr. Varga József (OMBKE) és Pogány
László (OMBKE, MFT, ETE) referátuma a hévízhasznosításhoz kapcsolódó
szervezeti-szabályozási és gazdasági-finanszírozási kérdéscsoportot elemezte.
A referátumokat követő véleménycsere során Ottlik Péter (MFT, MHT)
az energetikai szabályozás szükségességéről, a hévízkutak tulajdonjogáról,
a háttéripar jelentőségéről, a hévízkutak méréséről és vizsgálatáról, a hévíz
hasznosító komplex referenciaüzem céljáról és jelenéről mondott véleményt.
Dr. Tóth Miklós (OMBKE, MFT) a földtani-műszaki megítélés szerint nemzet
közileg kedvező hazai geotermikus energia intenzívebb hasznosítása érdekében
alapvetőnek tartotta, hogy mielőbb tisztázzuk gazdasági versenyképességét
más energiahordozókéhoz viszonyítva. Kiss István (OMBKE) az NDK pél
dáján ismertette a hévízhasznosítás központi (földtani-energetikai) koordiná
lásának szervezeti felépítését és működését. Heinbach Kamill (MHT) a víz
minőségi előírások egészségügyi és gazdasági szerepére hívta fel a figyelmet.
Borbély Pálné (OMBKE) a vízelőkészítés vegyészeti-technológiai kérdéseivel
foglalkozott, továbbá a felhasználás szezonalitásának jelentőségére mutatott rá.
Asztalos József véleménye szerint a hazai hévízhasznosítás piaci-tulaj dónjogi
kérdéseiben versenyszellemű szabályozás célszerű. Lakatos Sándor (MGE)
javasolta, hogy a munkaprogramba kerüljön be a hévízrezervoár-adattár,
különösen a repedezett tárolókra vonatkozó ismeretek kérdése. Nagy András
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(MHT) tájékoztatott a vízár általános alkalmazására irányuló törekvésről.
Ajánlotta továbbá, hogy a hévízkutak állapotának felmérése kerüljön be a
munkaprogramba. Dr. Jászay Tamás (ETE) a nemzetközi kapcsolatok fontossá
gát és aktuális jelenségeit tette szóvá.
A véleménycsere és vita alapján véglegesített munkaprogramot és a határo
zati javaslatokat az érdekeltekhez eljutattuk.
Pogány László
szakcsoporttitkár
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