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A Dráva-medence kutatása a horvát-magyar határ két oldalán IPA 
finanszírozásban 

2011-2012 során a Somogy Megyei Önkormányzat gesztorálásával, öt intézmény partnerségében egy 
energetikai jellegű kutatási projekt kerül megvalósításra. A projekt a geotermia négy szakmai 
területére koncentrál:

1. Geotermális energiaforrásokra vonatkozó kutatás: Magyar részről az érintett megyékben, azok 
kisvárosaiban és térségükben található geotermikus potenciál feltérképezése, ehhez kapcsolódóan 
adatbázis készítés, a szükséges adatok beszerzése, ennek alapján pedig eredmények értékelése 
történik. 

2. Jogi szabályozás vizsgálata: Az EU-szabályozáshoz kapcsolódóan számos probléma vetődik fel 
magyar és horvát részről egyaránt, hiszen a jogi környezet megszigorodása alkalmazkodásra 
készteti a szereplőket. Az elmúlt években az EU keleti bővítése révén is új szabályozókkal 
bővítették az energiafelhasználásra vonatkozó jogi kereteket. Ez mind az újonnan csatlakozott 
országok, mind a csatlakozás előtt állók számára nagyobb odafigyelést és új szabályozási 
eszközrendszer és jogi keret megalkotását tette szükségessé. A megújuló energiaforrások előtérbe 
kerülése pedig egyfajta evidenciát jelentett a primer és szekunder erőforrások leépítésének 
szükségessége által. Mind az EU, mind a magyar és a horvát partner részéről meg kell vizsgálni a 
jogszabály-változási folyamatoknak az elemeit, a menetét, a szigorodás feltételrendszerét.

3. Gazdaságossági vizsgálatok: Fontos a gazdaságossági tényezőket is figyelembe venni, így 
elengedhetetlen pénzügyi feltételezések készítése egyes európai országokkal összehasonlításban. 
Fontos hangsúlyozni az esetleges innovációs potenciál növekedését, az újítások költségigényét és 
azok megtérülésének időbeli alakulását, hiszen a költséghatékonyság előtérbe helyezésével ezek 
mind szerepet játszanak a beruházásokban. 

4. Területfejlesztési vizsgálatok: Egy vagy több, a geotermikus energiát sikeresen alkalmazó 
település vizsgálata, elemzése és az energiaforrás hatására végbemenő, bekövetkező hatásokból 
modellek kidolgozása, települések-térségek tipizálása.
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Szerzőink

Béres Gábor

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség városrehabilitációs projektekért felelős projekt- 
menedzsere. Várostervezőként majd félszáz dél-dunántúli település fejlesztési koncepcióját, 
településrendezési tervét készítette el. Írországban várostervezőként több városrehabilitációs, 
közterületmegújítási projektben működött közre. Jelenleg a PTE Földtudományok Doktori Iskola 
hallgatója, ahol az integrált városfejlesztés dél-dunántúli tapasztalatainak felhasználásával 
kialakítható új városfejlesztési lehetőségek témakörét kutatja.

beres.gabor@deldunantul.eu

Dr. habil. Husz Mária, CSc egyetemi docens

Esztéta, közművelődés, művészetelmélet és turizmus szakértő (PTE FEEK). A kultúra olyan különös 
összefüggéseit oktatja és kutatja, mint a kortárs művészet esztétikája és menedzselése, a kreatív 
iparok, a kulturális örökségturizmus. Számos cikk, monográfia szerzője, galériavezető, az MTA PAB 
Közművelődési Munkabizottságának elnöke.

huszmara@gmail.com

Sragner Márta

Osztályvezető-könyvtáros, szakbibliográfus 2010. február 16. óta nyugdíjas, utolsó munkahelye a 
Csorba Győző Megyei Könyvtár volt. 1979 óta szerkeszt természettudományi szakbibliográfiát, 
eddig 31 bibliográfiája jelent meg, a Pécsi Tudományegyetem 1996 óta nyolc  bibliográfiáját 
jelentette meg. 

sragnermarta@gmail.com
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