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Támogatási szerződés visszavonása 
 
A PannErgy Nyrt. ezúton tájékoztatja a tőkepiac szereplőit, hogy a GOP-1.2.1-12/B-2012-
0052 azonosító számú támogatási szerződés, amely leányvállalata a PannTerm Kft., mint 
Támogatott és a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató között jött létre, 
visszavonásra került. A projekt megvalósítását és a beruházás tényleges megkezdését 
régészeti és finanszírozási nehézségek hátráltatták. 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium, mint Támogató a PannErgy Nyrt. leányvállalatával, mint 
Támogatottal 2013. május 10. napján a GOP-1.2.1-12/B-2012-0052 azonosító számú 
támogatási szerződés alapján 2 843 029 570 forint összegű vissza nem térítendő állami 
támogatás nyújtásáról állapodott meg. A rendelkezésre álló tények alapján megállapításra 
került, hogy a GOP-1.2.1-12/B-2012-0052 azonosító számú projekt a támogatási 
szerződésben foglalt követelményeknek nem tud megfelelni, ezért a támogató szervezet 
egyoldalúan szerződés felbontásáról, elállásról határozott. 
 
A projekt megvalósulásának kistokaji helyszínén, az előkészítő szakaszban előzetes régészeti 
dokumentáció készítése, régészeti feltárás, illetve a lelőhely diagnosztikai vizsgálatok 
elvégeztetése vált szükségessé. A régészeti örökségi elemekre vonatkozó értékvizsgálat 
kimutatta, hogy a beruházással érintett terület jelentős része, és annak környezete területén 
kiterjedt méretű régészeti lelőhely terül el, továbbá a tervezett beruházás 500 méter 
nagyságú környezetében további 4 régészeti lelőhely található, amelyek nagymértékben 
veszélyeztetik a tervezett beruházási helyszínt. A régészeti értékek megóvása végett a 
kistokaji projekt kivitelezéséhez szükségessé váltak még további régészeti vizsgálatok és 
örökségvédelmi intézkedések, amelyek nagymértékű költségnövekedést, és a kivitelezés 
kritikus időbeli elhúzódását eredményezték volna, amennyiben a beruházás megkezdődik.  
 
Jelentős kockázati elemmé vált továbbá a tervezett kistokaji projekt finanszírozásának 
teljesíthetősége is. Több mint 1 évig tartó tárgyalás sorozat után sem kapott a PannTerm Kft. 
olyan kötelező érvényű finanszírozási ajánlatot, amely elfogadhatóvá tette volna a projekt 
megvalósíthatósági tanulmányában rögzített határidőben, és biztonságosan teljesíthető 
finanszírozását.  
 
A megismert kockázati tényezők alapján megállapítható, hogy a GOP-1.2.1-12/B-2012-0052 
azonosító számú projekt határidőn belüli megvalósíthatósága csekély. A projekt előkészítő 
szakaszában az infrastrukturális beruházáshoz kapcsolódó elhúzódó régészeti munkálatok, és 
a kutatási eredmények, továbbá a projekt finanszírozási hátterét biztosító banki tárgyalások 
eredménytelensége együttesen hatott a kivitelezés megkezdésének halasztására.  



 

 
A projekttel kapcsolatos kifizetési igény nem került benyújtásra a Támogató Szervezet felé a 
PannTerm Kft. részéről, ezért visszafizetési kötelezettség sem keletkezett. 
 
A projekt megvalósítása során felmerült kiemelkedően jelentős kockázatok eredményezték a 
támogatási döntés érvényvesztését, amelynek értelmében a Nemzetgazdasági Minisztérium, 
mint Támogató elállt a GOP-1.2.1-12/B-2012-0052 azonosító számú támogatási szerződéstől.  
 
„Szomorúan vesszük tudomásul, hogy több mint két év munkája, jelentős befektetett energia 
ment kárba a meghiúsult Kistokaji Üvegház Projektünkkel. A beruházás kijelölt területén 
megismert régészeti eredmények és a finanszírozási problémák együtthatójaként arra a 
következtetésre kellett jutnunk, hogy az Európában egyedülálló technológiai alapokon 
nyugvó másodlagos hőt hasznosító üvegház projektünk megvalósításával kapcsolatos 
terveinket külső tényezők meghiúsították. Az üvegház projekt meghiúsulása ellenére a 
PannErgy Csoport továbbra is elkötelezett híve, mind a miskolci, mind a győri projektjében a 
másodlagos hő hasznosításának, illetve egy olyan projektnek, amely egy modern, innovatív 
növénytermelő komplexum kialakítását teszi lehetővé. Társaságunk mindent megtesz annak 
érdekében, hogy a 2014-2020-as fejlesztési időszakban már akár finanszírozással együtt 
nyerhessen el európai uniós forrást, amelyben azon partnerrel vehet részt, akivel pénzügyileg 
és szakmailag is meg tudja valósítani az üvegház projektet.” -nyilatkozta Bokorovics Balázs 
az Igazgatótanács elnöke. 
 
 
PannErgy Nyrt. 
 
Bővebb információ a tervezett Kistokaji Üvegház Projektről: 
 
A PannErgy Geotermikus Erőművek Zrt. (PEGE Zrt.) 2013 áprilisában, az Új Széchenyi Terv keretében kiírt 
Gazdaságfejlesztése Operatív Program GOP-1.2.1-12/B-2012-0052 azonosító jelű „Innovációs és technológiai 
parkok, valamint fejlesztési központok” pályázaton, a beadott „Fenntartható típusú 10 ha-os üvegházfejlesztés 
K+F pilotprojektje a miskolci geotermikus hőtermelő rendszerre felépítve” című pályázatával 2 843 029 570 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A 2014. március 27-i szerződésmódosítással a PEGE Zrt. 
feladatait a PannErgy Nyrt. leányvállalata a PannTerm Kft. vállalta át. A támogatás révén a Miskolci 
Geotermikus Projekt másodlagos hőjét hasznosító, innovatív növénytermelő üvegház komplexum valósult 
volna meg Kistokajban. 
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