
 

 

 
 

EGYÉB TÁJÉKOZATÁS 

Budapest, 2012. augusztus 16. 

 

GeoPower Europe konferencia Budapesten a PannErgy Nyrt. szakmai 
támogatásával. 
 
Idén december 4-5. között kerül sor a legnagyobb európai geotermikus energia 
hasznosításával foglalkozó GeoPower Europe konferenciára és kiállításra, 
amelyet a PannErgy, mint szakmai támogató segít. 
 
Az immáron sorban a negyedik GeoPower Europe konferencia és kiállítás 2012. 
december 4-5. között Budapestre várja a nemzetközi geotermikus energia 
hasznosításával foglalkozó társaságok képviselőit, és a téma iránt érdeklődőket.  
 
A PannErgy szakmai támogatásával létrejövő GeoPower Europe konferencia és 
kiállítás, a korábbi években a legtöbbek által látogatott, geotermikus energia témájú 
európai rendezvény volt.  
 
„A GeoPower Europe konferencia a legfontosabb geotermikus témájú európai 
esemény, ahol a szakma összes szereplőjével való találkozásra és eszmecserére 
nyílik lehetőség. Reménykeltő látni, hogy egyre több olaj- és gázszolgáltató társaság 
vesz részt az eseményen, ami azt jelzi, hogy a mélyfúrásos geotermikus 
energiahasznosításban egyre többen látnak fantáziát – mondta el Ryan Law a 
Geothermal Engineering ügyvezető igazgatója.” 
 
„Nagy örömmel tesz eleget a PannErgy az EGEC azon felkérésének, hogy a 
Magyarországon megrendezésre kerülő GeoPower Europe konferencia szakmai 
támogatója legyen. Magyarország számára kiemelten fontos a geotermikus energia 
hasznosításának egyre szélesebb körben történő elterjesztése. A fosszilis 
energiáktól való függés csökkentése része a Nemzeti Energiastratégiának, és mivel 
hazánk Európa egyik legnagyobb kiaknázatlan geotermikus forrásával rendelkezik, 
ezért szakmai szempontból is hasznos a Budapesten megrendezésre kerülő 
GeoPower Europe konferencia támogatása – nyilatkozta Gyimóthy Dénes a 
PannErgy Nyrt. vezérigazgatója, az Igazgatótanács tagja.” 
 
 
PannErgy Nyrt. 
 
 



 

 

 
 
 
GeoPower Europe Budapest Konferencia előadói: 

 

• Kovács Pál, államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Magyarország  
• Pócs István, vezérigazgató, Közép-európai Geotermikus Energia Termelő Zrt./ 

MOL 
• Yusuf Yazar, általános igazgató, Megújuló Energiaügyi Főigazgatóság, 

Törökország 
• Carlo Minini, értékesítési igazgató, Turboden 
• Guy Macpherson-Grant, ügyvezető igazgató, EGS Energy 
• Ryan Law, ügyvezető igazgató, Geothermal Engineering 
• Christian Boissavy, elnök, Francia Geotermikus Szakmai Szervezetek 

Szövetsége (AFPG) 
• Sven Werner, professzor, Halmstadi Egyetem, Svédország 
• Dolf Gielen, igazgató, Innovációs és Technológiai Központ, IRENA 
• Soeren Berg Lorenzen, ügyvezető igazgató, dán geotermikus központi fűtés 

program 
• Luca Xodo, értékesítési igazgató, Exergy 
• Patrick Weber, értékesítési csoportvezető, Flowserve 
• Luca Perego, vezérigazgató, Nooter Erikson 
• Gad Shoshan, marketingvezető, Ormat 
• Bokorovics Balázs, Igazgatótanács elnöke, PannErgy 
• Hans Tuenter, főtanácsadó, IF Technology 
• Mark Taylor, geotermikus üzletág vezető, Bloomberg New Energy Finance 
• Damien Thiolet, üzletfejlesztési vezető, Tiszta Energia, Cryostar 
• Peter Maiar, vezérigazgató, Geo-Energie Suisse 
• Fausto Batini, ügyvezető igazgató, Magma Energy 
• Philip Rudolf von Rohr, fúrási szakértő, Energy Science Center (ESC) 

 
Bővebb tájékoztatás: 
 
http://www.greenpowerconferences.com/home/allevents 
 
 
Amennyiben a konferencián való részvétellel kapcsolatban segítséget nyújthatunk, 
kérjük, jelezze a pannergy@pannergy.com email címen. 
 
 
PannErgy Nyrt. 
 
 


