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Kihirdették a PannErgy leányvállalataira vonatkozó október 1-től érvényes távhőtermelői 
hatósági hődíjakat 
 
A nemzeti fejlesztési miniszter szeptember 30-án a Magyar Közlönyben hirdette ki a 2014-
2015. évi távhőszolgáltatási időszakra vonatkozó részletes – a PannErgy leányvállalataira és 
szolgáltatói körzetére is érvényes - hatósági hődíjakat (értékesítői hődíj). 
 
A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a Magyar Közlöny 2014. évi 
134. számában a nemzeti fejlesztési miniszter a 39/2014 (IX.30.) NFM rendeletében 
kihirdette a 2014. október 1-től érvényes, a PannErgy leányvállalatait is érintő (Miskolci 
Geotermia Zrt. és Szentlőrinci Geotermia Zrt.) hatósági távhőtermelői hődíjait. 
 
A Szentlőrinci Geotermia Zrt. esetében a hatósági értékesítői hődíj 3 654 Ft/GJ. 
A Miskolci Geotermia Zrt. esetében a hatósági értékesítői hődíj 2 450 Ft/GJ. 
 
„A MIHŐ Kft. elkötelezett a megújuló energiaforrások széles körű alkalmazása mellett. A 
geotermikus energia miskolci távhőrendszerbe történő bevonásának alapvető célja a földgáz 
energiahordozó részbeni kiváltása, az üzembiztonság fokozása, a versenyképes, 
energiatudatos és környezetvédelmi szempontból is kiemelkedő távhőszolgáltatás 
megvalósítása. Európai szinten is egyedülálló, hogy amíg 2013-ban a MIHŐ Kft. összes 
energiafelhasználásának alig több mint 16%-a volt megújuló energia, addig 2014-ben a 
hőszükségletek több mint 40%-a már megújuló energiaforrás felhasználásával kerül 
előállításra, amellyel Miskolc Város a nemzetközi élmezőnyhöz tartozik. Ez az arány a 2015-
ös évben tovább javulhat a geotermia javára.”- nyilatkozta Nyíri László a MIHŐ Kft. 
ügyvezető igazgatója. 
 
„A PannErgy Csoport támogatja a határozatból kiolvasható, a fosszilis tüzelőanyagnál 
olcsóbb geotermikus energiaforrás megmutatkozását, amely nemcsak környezetvédelmi 
szerepénél fogva, hanem árelőnye miatt is egy következő lépést jelent az Európai Unió   
2012-es energiahatékonysági irányelvben (2012/27/EU) megfogalmazott célok elérésében. 
Társaságunk a megvalósuló geotermikus rendszereinek működésére vonatkozó üzleti 
modelljét úgy tervezte meg, hogy annak minden lényeges elemét, így a hatósági értékesítői 
hődíj értékét is egy értéksávban helyezte el. A 2014-2015 évi távhőszolgáltatási időszakra 
vonatkozó hődíj az üzleti modellben meghatározott értéksávon belül maradt. A szabályozás 
eredményeképpen azt várjuk, hogy a teljes geotermikus kapacitás kihasználásra kerül, 
amellyel párhuzamosan az értékesítés közvetlen költsége fajlagosan jelentősen csökkeni 
fog.” - nyilatkozta Tóth Péter a PannErgy Nyrt. vezérigazgatója az Igazgatótanács tagja. 
 
PannErgy Nyrt. 


