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MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS ENERGIAFORRÁS MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS ENERGIAFORRÁS 
definíciójadefiníciója

2001. évi CX. törvény a villamos energiáról, egységes szerkezetben a 
végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. Rendelettel

Megújuló energia: a megújuló energiaforrásból nyert energia 

Megújuló energiaforrás: az idõjárási körülményektõl függõ nem fosszilis 

energiahordozó (nap, szél), az idõjárási körülményektõl nem függõ nem fosszilis 

energiahordozó (geotermikus energia, vízenergia, biomassza, valamint 

biomasszából közvetve vagy közvetlenül elõállított energiaforrás), továbbá 

hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelõ létesítménybõl származó gáz, 

valamint a biogáz.
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A megújuló energiaforrásból termelt A megújuló energiaforrásból termelt 
VILLAMOS ENERGIA elVILLAMOS ENERGIA elõõállításával és állításával és 

támogatásával támogatásával összekapcsolódó célok az EURÓPAI összekapcsolódó célok az EURÓPAI 
UNIÓBAN I.UNIÓBAN I.

Környezetvédelmi célok: üvegházhatásért felelõs gázok, elsõsorban CO2 

kibocsátás jelentõs csökkentése.[1] Regionális és helyi szennyezõanyagok 

kibocsátásának csökkentése. 

[1] A megújuló energiaforrásokból elõállított villamosenergia támogatásáról, 

COM(2005) 627 végleges 7.12.2005.

Gazdasági célok: Javuló gazdasági és szociális kilátások, különösen a vidéki és 

az elzárt területek esetében. 50 MW-ot el nem érõ kapacitású erõmûvek 

elmaradott, vagy felzárkózó környezetben történõ létesítésével kistérségek 

kiszámítható és alacsonyabb árú energiájának szolgáltatásával elõ lehet segíteni 

fejlõdésüket iparág függetlenül. Versenyelõny megteremtése.



44

A megújuló energiaforrásból termelt A megújuló energiaforrásból termelt 
VILLAMOS ENERGIA elVILLAMOS ENERGIA elõõállításával és támogatásával állításával és támogatásával 
összekapcsolódó célok az EURÓPAI UNIÓBAN II.összekapcsolódó célok az EURÓPAI UNIÓBAN II.

Mezõgazdasági cél: Kiszámítható és alacsonyabb áron megvalósuló energia 

szolgáltatásával a mezõgazdasági diverzitás fennmaradásának elõsegítése, a 

vidéki élet fejlesztése[1]. 

Munkahely teremtési cél: A hátrányos és halmozottan hátrányos kistérségek 

közös, súlyos foglalkoztatási gondján segíthetnek az energiatermelõ 

beruházások az építési, üzemeltetési fázisokban, továbbá a létrehozható, 

energia hiányában eddig meg nem valósított mezõgazdasági/ kertészeti kultúrák 

révén.

Innováció: A technológia továbbfejlesztése, a hatékonyabb módon történõ 

villamos energia megtermelése. Új, preferáltan megújuló energiabázisú 

(elektromos áram+táv hõ) megoldások implementációja, különös tekintettel, az 

EU vonatkozó, elõkészítés fázisában lévõ, �Community level� szektor távfûtést 

támogató direktívájára.

[1] Az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, 3. tengely,  1698/2005/EK (2005. 09.20.) 
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A választás szempontjaiA választás szempontjai

Amelyben Magyarország kiemelkedõen jó adottságokkal rendelkezik

Amelyik véleményünk szerint az elõzõ szempontrendszert maradéktalanul 
kielégíti

Amelybõl való energiatermelés profitabilitására nem jelent kockázatot az 
alapanyag árak volatilitása

Amely nem idõjárásfüggõ energiatermelést tesz lehetõvé

ÉS mely szegmens jelenti a Pannonplast új stratégiájának alapját 

GEOTERMIKUS 
ENERGIA
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Szakmai partner: VGK-Hönnun
Sigurður St. Arnalds, az igazgatóság elnöke
Runolfur Maack, ügyvezetõ
Helga Tulinius, projektvezetõ, vezetõ geológus
Helgi Gunnar Vignisson, vegyészmérnök

Jogi támogatás: Köves és Társa Clifford Chance 
DLA Wiess Tessbach Horváth és Társa Ügyvédi irodák
Faludi Zoltán, partner, Köves és Társa, vezetõ energiajogász
Molnár Gábor, senior jogász, DLA ügyvédi iroda

Európai parlamenti képviselõ, környezetvédelmi bizottság tagja
Olajos Péter

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Dr. Nemes Csaba, fõosztályvezetõ

Önkormányzat Szentlõrinc - Dr. Gyõrvári Márk, polgármester

Pannonplast Bokorovics Balázs, igazgatótanács elnöke
Gyimóthy Dénes, m. vezér- és gazdasági igazgató

RésztvevRésztvevõõkk
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ProgramProgram

Pannonplast és VGK-Hönnun közötti megállapodás bemutatása

VGK-Hönnun, bemutatkozás 

VGK-Hönnun, geotermális tapasztalat, kockázatok, Husavik, Exorka nemzetközi 
licenszek 

VGK � Hönnun, Nemzetközi tapasztalat, El Salvador, Németország � Kalina (4X5 MW), 
Nicaragua (18 MW), Australia - Cooper Basin (1 MW) 

SZÜNET

VGK- Hönnun, Magyarország geothermikus potenciálja 

Kalina technológia és Magyarország 

SZÜNET

Összefoglaló a magyar jogszabályokról, az EU energiapolitikájáról 

Közvetlen Európai Uniós támogatások lehetõségei, a geotermia megítélése, a német 
példa, egységes energiapolitika 

SZÜNET

Önkormányzati példa, a PannonPlast-tal kötött megállapodás fontosabb feltételei

A várható projektek befektetési igénye, sajáterõ szükséglet, eredmény- és 
mérlegtervek 

Lehetséges projektfinanszírozók 

A geotermikus erõmû/ fûtõmû befektetés kockázatai, és hogyan lehet csökkenteni 
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A PANNONPLAST és a VGKA PANNONPLAST és a VGK--HÖNNUN közötti HÖNNUN közötti 
megállapodás bemutatásamegállapodás bemutatása

A Pannonplast 2006. szeptember 4-én kötött átfogó megállapodást a VGK-vel. (a 

VGK és a Hönnun cég késõbb, 2007. januárjában olvadtak össze). 

Az átfogó, hosszú távú megállapodás a következõkre terjedt ki:

1. Szakasz: Adatgyûjtés és potenciális területek ajánlása

2. Szakasz:  Az erõmû elõkészítési munkálatai

3. Szakasz: Erõmû design, mûszaki elõkészületek-tervezés, fejlesztés és a 
felépítményen kívüli teljes fõvállalkozás (kulcsrakész erõmû)
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Bokorovics Balázs

Igazgatótanács Elnöke

balazs.bokorovics@pannonplast.hu

Gyimóthy Dénes

CEO, CFO, Igazgatótanács tagja

denes.gyimothy@amoutsourcing.sk

Juhász Attila

Igazgatótanács tagja

attila.juhasz@pannonplast.hu

Cím: Pannonplast Nyrt.

Könyves Kálmán krt. 5/B � Polár Center

H-1097 Budapest

Telefon: +36 1 3232383

Fax: +36 1 3232373

ELÉRHETELÉRHETÕÕSÉGEINK SÉGEINK -- KAPCSOLATKAPCSOLAT

mailto:balazs.bokorovics@pannonplast.hu
mailto:denes.gyimothy@amoutsourcing.sk
mailto:attila.juhasz@pannonplast.hu
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Thank You very much for you attention

IMPORTANTIMPORTANT

DisclaimerDisclaimer

Although Pannonplast Nyrt devotes considerable efforts to maintain its presentations and to provide 
accurate and up-to-date data, the Company shall not guarantee the correctness or up-to-date validity 

of information content included in this presentation. Pannonplast Nyrt. shall be immune from all 
liability regarding the content and functions of this presentation. 
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LEGAL DISCLAIMER

This presentation provided general information about the 
new strategy of Pannonplast plc. (�Pannonplast�). Although 
every effort has been made to provide accurate information 
in the course of the presentation, neither Pannonplast, nor 
its affiliated companies, nor any of their employees and 
advisers assume any legal liability or responsibility for the 
accuracy or completeness of any information 
communicated -whether in writing or verbally- in the course 
of this presentation  (�Information�).
To the maximum extent permitted by law in no event shall 
Pannonplast, nor its affiliated companies, nor any of their 
employees and advisers be liable for any damages 
whatsoever arising out of or in connection with the use of 
the Information or for potential omissions in this 
presentation.
This presentation shall not in any case be deemed to 
constitute an invitation to invest in any securities of 
Pannonplast, nor to provide any advice or recommendation 
to do so. Prior to making investment decisions you should 
seek advice from a specialist who has knowledge of your 
finances and investment objectives as well as the relevant 
industry.
This presentation was not intended to create any legal or 
other relationship between Pannonplast, its affiliated 
companies, any of their employees and advisers and any 
third party.

JOGI FELELÕSSÉGET KIZÁRÓ NYILATKOZAT

A jelen prezentáció a Pannonplast Nyrt. (�Pannonplast�) új 
stratégiájáról nyújtott általános tájékoztatást. Jóllehet, a 
Pannonplast mindent megtett annak érdekében, hogy a 
prezentáció keretében helytálló információkat nyújtson, sem a 
Pannonplast, sem annak kapcsolt vállalkozásai, sem ezen 
személyek munkavállalói, illetve tanácsadói nem vállalnak 
semmilyen jogi felelõsséget a prezentáció során -akár írásban, 
akár szóban- kommunikált információk (�Információ�) 
pontosságáért vagy teljességéért. 
A Pannonplast, kapcsolt vállalkozásai, ezen személyek 
munkavállalói, illetve tanácsadói a jogszabályok által lehetõvé 
tett legteljesebb mértékben kizárják felelõsségüket minden 
olyan kárért, amely  az Információ felhasználásából, vagy a 
jelen prezentáció esetleges hiányosságaiból származik.
A jelen prezentáció semmilyen körülmények között  sem 
tekinthetõ a Pannonplast értékpapírjaiba történõ befektetésre 
történõ felhívásnak, vagy erre vonatkozó tanácsadásnak, illetve 
ajánlatnak. Befektetési döntései meghozatala elõtt 
mindenképpen kérje ki olyan szakember véleményét, aki mind 
az ön pénzügyi helyzetét, mind befektetési céljait, mind az 
érintett iparágat ismeri.
A jelen prezentáció a Pannonplast, kapcsolt vállalkozásai, ezen 
személyek munkavállalói, illetve tanácsadói  és harmadik 
személyek között semmilyen jogviszonyt nem kívánt létrehozni.


