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Nyertes szénhidrogén koncessziók  

 5 koncessziós forduló zárult le 2013 óta. A 6. 

folyamatban van. 

 Eddig 26 szénhidrogén kutatási-termelési jogot ítéltek 

oda.  

 A megújult koncessziós eljárás eredményeként új 

nemzetközi iparági cégek jelentek meg Magyarországon. 

 2018. harmadik negyedévében a kitermelt kőolaj 22%-a, 

a kinyert földgáz 12%-a, míg a befizetett bányajáradékok 

28%-a, illetve 25,5%-a ezen területekről származott.  

Elnyert CH 

koncessziós 

területek száma 

2013 2014 2015 2016 2017 

MOL 1 1 2 6 3 

Vermilion 1 1 - - 1 

O&GD - 2 4 - - 

HHE - 1 1 - 1 

Panbridge - - 1 - - 

Meghirdetett 

pályázatok 

száma 

1. kör 

2013 

2. kör 

2014 

3. kör 

2015 

4. kör 

2016 

5. kör  

2017 

6. kör 

 2018 

Szénhidrogén 4 6 9 9 9 9 

Geotermikus 

energia 

3 1 - 1 1 2 

Szén - - 1 - - - 
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Nyertes geotermikus koncessziók  
Elnyert geotermikus 

koncessziós területek száma 
2013 2014 2016 2017 2018 

Meghirdetett területek 3 1 1 1 2 

CEGE Zrt. 1 - - - - 

EU-FIRE EGS Hungary Kft. - 1 - - - 

Pannergy - - 1 - - 

 Geotermikus koncessziós 

pályázatok csak vállalkozói 

kezdeményezésre kerülnek kiírásra 

 A nagy földtani kockázat miatt 

kérdéses a geotermikus projektek 

megtérülése, ezért támogatás 

elnyerése (pl. Jászberény, 

Battonya), vagy erős távhőpiac 

esetén (pl. Győr) lehetséges sikeres 

projekt 

 A geotermikus koncessziós 

pályázatok pénzügyi feltételei 

kedvezőbbek a szénhidrogénnél. 

Geotermikus koncessziós 

területek 
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Koncessziós díjból származó bevétel 

Koncessziós díjak és szénhidrogén bányajáradékok 

 A megajánlott koncessziós díj a verseny tárgya = minimális koncessziós díj + vállalt többlet 

 Az első körben a kiíró határozta meg a hatályos jogszabályok szerint fizetett bányajáradékon felül a nyertesek által 

fizetendő bányajáradékot. 

 A negyedik körben a minimális bányajáradék 16%-ra csökkent. 

 A vállalt többlet bányajáradék mértéke a második kör óta folyamatosan emelkedett. 
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Vállalt befektetési kötelezettség 

 A pályázóknak a koncessziós szerződés megkötése esetén a kutatásra vállalt beruházást ténylegesen meg kell 

valósítaniuk. 

 A nyertes pályázók által vállalt beruházás összértéke 7-16 Mrd Ft közt szóródott. 

 Egyes pályázók opcionális kutatási programot is vállaltak. 

 Az átlagos kötelezően megvalósítandó beruházás értéke a geotermikus koncesszió esetén 1,5-szerese a 

szénhidrogénhez képest. 
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Szénhidrogén kutatási területek nagysága 

 Az egyes koncessziós pályázati körökben mind az átlagos területnagyság mind  

meghirdetett legnagyobb terület mérete nőtt. 

 A körönként kiírt területek összesített mérete is növekedett. 

 A MOL és az O&GD lassan eléri a törvény által maximált 15.000 km2 kutatási 

terület nagyságát. 
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Koncesszióra kijelölt szénhidrogén 

területek nagysága 

Legkisebb terület

Átlagos terület

Legnagyobb

terület

Kutatási 

területek 

összesen (km2) 

MOL 10.164,6 

O&GD 10.021,8 

TDE+HHE 2.883,0 

Vermilion 2.641,7 

1488,9 

4311,0 

5051,4 
6387,1 

10837,2 
9557,6 
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Csoport projektjei  
• Miskolc (már megvalósult) 

• 2013-ban átadásra került 

• 2 termelő és 3 visszasajtoló  kút 

• 4 hőcserélő 

• 22 km hosszú hőszállító vezetékrendszer 

• Avas lakótelep 20000 lakásának hőszolgáltatása 

• Szolgáltatható geotermikus hőmennyiség: 800-
1100 TJ 

• Beruházási költség 28 millió EUR 

 

Miskolc 

Szentlőrinc 

Berekfürdő 

Győr 

Gödöllő 
• Győri Geotermikus Projekt (futó) 

• 2015-ben került átadásra a Projekt 

• 2 termelő és 2 visszasajtoló kút 

• 10,2 milliárd forint összköltségű beruházás 

• Átadható éves hőmennyiség: 1100 – 1200 TJ 

• 24266 lakás, 1046 egyéb díjfizető és az AUDI 

gyáregység fűtési energiájának 60%-át fedezi 

2016. koncessziós pályázati kör 

• Geotermikus energiára vonatkozóan kutatási 

jogot szerzett Győrben 

• Cél: 20%  körüli teljes kapacitásbővülés 

• Kutatási program: 

• Új 2D és 3D szeizmikus szelvények 

lemérése 

• >2500 m mély kút fúrása és kialakítása 

 
 

Forrás: PannErgy 
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Hungary Kft.  

• 2012-ben az Európai Bizottságtól 39,3 millió € támogatást nyert el a NER300 pályázati 

kiírására az összesen 116 millió eurós projektterve megvalósításához 

Makó (2012) 

Csongrád (2011) 

Kecskemét (foly.) 

Kiskunhalas (foly.) 

Eger (foly.) 

Mosonmagyaróvár (foly.) 

Forrás: EU-Fire 

• 2014-ben a vállalat elnyerte a Battonya területére kiírt koncessziós pályázatot 

• Projekt célja: Magyarországon elsőként mesterségesen kifejlesztett földhőrendszer 

(Enhanced Geothermal System, EGS) megvalósítása geotermikus energia felhasználása 

céljából 

• Projektterv:  
• Mesterséges geotermikus tározó 

• Egy geotermális ORC (Organic Ranking Cycle) típusú villamos erőmű, amely több mint 

20 éven keresztül évi 11,8 MW elektromos áramot – hőtermeléssel kiegészülve 

összességében évi 74 MW energiát – termel  

• Koncessziós pályázat kutatási terve: 
• A mélyfúrásos feltárásra alkalmas térrész földtani lehatárolása 

• 2 db kutatófúrás lemélyítése a gránit alaphegységbe (3500-4000 m) 

• 1 db mesterséges rezervoár létrehozása hidraulikus rétegserkentéssel, rétegcsúsztatással 

(220-240 °C) 
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CEGE geotermikus koncessziós Kft. - Jászberény 

• 2014-ben geotermikus energia hasznosítására irányuló koncessziós jogot nyert el 

• A kutatási munkaprogram végrehajtása folyamatban van, várhatóan 2019-ben fejeződik be 

– Geotermikus potenciál feltárása 

– 3000 méteres geotermikus termelő kút fúrása 

– Egy geotermikus kútpárból álló rendszer kialakítása 

• Ezt követően a társaság megépíteni tervezi a geotermikus erőművét 

– Cél: villamos energia termelés 

• A beruházás becsült értéke 4,8 milliárd HUF  

• 2021-ben várható az üzembe helyezés 

Forrás: MGtE kiadvány 
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A 6. koncessziós pályázati kör 

A hatodik bányászati koncessziós pályázatok 2018 júniusában jelentek meg. 

Beadási határidő: 2018. szeptember 26/27  

Meghirdetett területek: 9 szénhidrogén és 2 geotermikus 

Végső döntés 2018 év végéig  

Eddigi eredmények a pályázatokról: 

 11 meghirdetett terület 

 2 pályázó 

 5 ajánlat 

 6 területre nem érkezett érvényes pályázat 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a következő bányászati 

koncessziós pályázatot 2019-ben tervezi meghirdetni 
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A koncessziós pályázatok tanulságai 

A koncessziós jog értékének legjobb 

meghatározója a fair verseny. 

A befektetők részére stabilitást biztosít, 

hogy a fizetendő bányajáradék a 

koncessziós szerződésben szerepel. 

Az évi konzisztens pályázati feltételeket és 

időütemezést kedvelik a befektetők. 

A befektetők előnyben részesítik az 

objektív pontozási rendszert. 

A pályázók nagyvonalúbb ajánlatot 

tesznek a fizetendő többlet bányajáradékra 

mint a koncessziós díjra. 

https://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig8qamzaPeAhXHLFAKHes9CTgQjRx6BAgBEAU&url=https://cashflowmagnes.hu/mi-a-siker/&psig=AOvVaw0ma0SOl-IdXBJvU0EF4JKo&ust=1540625935149144
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Recsk I. és Recsk II. bányatelkekre kiírt pályázat 

 Az MNV Zrt. 2018. szeptember 3-án egyfordulós nyílt pályázatot írt ki 

a „Recsk I. és a „Recsk II. bányatelkek további kutatására és 

újrahasznosítására. 

 Pályázat célja: tőkeigényes továbbkutatás befektetői finanszírozásban, 

sikeres kutatási eredményeket követően bányanyitás, állami bevételek 

realizálása, környezetvédelmi kötelezettségek átvállalása. 

 Tranzakciós struktúra: Az állami tulajdonban lévő projektcég a 

MÁTRAÉRC Zrt. részvényeinek három ütemben történő értékesítése 

opciós jogokkal. 

 Az ajánlat benyújtása mellett biztosítékokat kell adnia a pályázóknak.  

 Az átvilágításhoz szükséges internetes adatszoba megnyílt. 

 Pályázat beadási határideje: 2018. december 3. 

 Bírálati határidő: 2019. január 2., amely egy alkalommal, maximum 30 

nappal meghosszabbítható. 

 Az MNV tranzakciós tanácsadói a KPMG/Golder (pénzügyi/bányászati) 

és a Kinstellar (jogi). A pályázat lebonyolítását az ITM illetékes 

szakterülete és a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat is támogatja.  

 

 

Forrás: HOM 
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Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és 

Készletgazdálkodási Terv 

 Hazai ásványvagyonon alapuló gazdasági tevékenység növelése: 

 Új, modern technológiai alapokra helyezett alapkutatás 

 Bányavállalkozók közterheinek, illetve a bányajáradék számításának felülvizsgálata 

 Ásványvagyon-gazdálkodást elősegítő kutatás-fejlesztés és innováció: 

 Nem hagyományos szénhidrogének kitermelési technológiájának, a tisztaszén-technológia, a szénalapú vegyipari 

technológiák, a vízkivitellel nem járó geotermia villamosenergia-termelési célú technológia és a geotermikus 

visszasajtolás technológia fejlesztése  

 Alacsony széndioxid-kibocsájtású tisztaszén-technológiák alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata 

 Geotermikus beruházások kezdeti magas földtani kockázatának pénzügyi kezelése 

 A hazai szénbányák megnyitásának lehetőségeinek vizsgálata 

 A bányászati szakmakultúra megőrzésének és a társadalmi beágyazódásának elősegítése  

 A bányászati múzeumok stabil működéséhez szükséges pénzügyi források biztosítása 

 Szemléletformálási és társadalmasítási program kidolgozása 

 A bányászati adatszolgáltatás bővítési lehetőségének vizsgálata 

 Az energetikai ásványi nyersanyagkészletek egységes földtani információs rendszerének kialakítása és fejlesztése 

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifm8Kr0aPeAhXSKVAKHUh3CQYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.epulettakaritas.hu/blog/a-takaritas-szemrevetelezessel-kezdodik-skandinaviaban-folytatas/&psig=AOvVaw2jKKv5BBoBHHPHmEk80F5h&ust=1540627021786362
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Köszönöm a figyelmet! 


