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EGYÉB TÁJÉKOZTATÁS 
 

Budapest, 2015. november 24. 
 

Ünnepélyesen átadásra került a Győri Geotermikus Projekt 

 

Ünnepélyes keretek között Németh Zoltán Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke 

jelenlétében került átadásra a PannErgy 10,2 milliárd forint összköltségű Győri Geotermikus 

Projektje a Bőnyi Hőközpont avatásával. A PannErgy Csoportnak a Győr-Szol Zrt. 

távhőszolgáltatóval kötött hosszú távú hőszállítási szerződése révén, a győri 

távhőszolgáltatásban 24 266 lakás és 1 046 egyéb díjfizető fűtési rendszerébe jut el a 

geotermikus energia, továbbá az AUDI gyáregység fűtési energiájának legalább 60% -át 

fedezni fogja a Bőnyi Hőközpont által szolgáltatott energia.  

 

A Győri Geotermikus Projekt hőátvevő partnereivel Sági Géza a Győr-Szol Zrt. vezérigazgató jával,  
Axel Schifferer, az Audi Hungaria pénzügyekért felelős ügyvezető igazgatójával, továbbá Puskás 

András a projektet finanszírozó hitelintézet, az Exim Bank üzleti vezérigazgató -helyettesével, i l le tve  
Németh Zoltán Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének elnökével közösen avatták fel a Győri 
Geotermikus Projekt keretében megvalósított Bőnyi Hőközpontot. Az átadással egy időben a 

PannErgy leányvállalatainak, az Arrabona Geotermia Kft. és a DD Energy Kft. rendszereinél közösen 
zajlik a próbaüzem a hőátvevő partnerekkel, a Győr Megyei Jogú Város távhőszolgáltatását nyújtó 

Győr-Szol Zrt-vel, illetve az Audi Hungaria Motor Kft-vel. A próbaüzemet néhány héten belül lezárva ,  
megindul a teljes üzemű hőszállítás. 
 

A DD Energy Kft. és az Arrabona Geotermia Kft. 2014. év e lején kezdte el a Győri Geotermikus 
Projekt megvalósítását az első kutak megfúrásával. A két termelő és két visszasajtoló kútból, a Bőnyi 
Hőközpontból, és mintegy 17 km hosszú geotermikus hőszállító rendszerből álló, 10,2 milliárd  fo rint 

összköltségű beruházás mintegy kétszer 1 milliárd forint értékű európai uniós vissza nem té rítendő  
támogatás segítségével, részben saját forrásból, másrészt az Eximbank által nyújtott finanszírozási 
hitelkeret bevonásával valósult meg. Az elkészült Győri Geotermikus Rendszerrel átadható éves 

hőmennyiség 1 100 - 1 200 terajoule. 
 
A mai napon átadott és üzembe helyezett győri rendszer, amennyiben teljes kapacitásával üzeme l, 

éves szinten hozzávetőleg akár 67 000 tonnával csökkentheti a levegőbe kerülő üvegházhatású 
gázok – elsősorban szén-dioxid és nitrogénoxidok – mennyiségét, továbbá a geo te rmikus energ ia 

csökkenti a földgáz-felhasználást – évente maximális kapacitás mellett legalább 35 millió 
köbméterrel – ezzel is hozzájárulva a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott cé lok 
eléréséhez. 
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„Kétségtelen tény, hogy a legjobb zöldenergia a geotermikus energia, hiszen a kitermelt hő állandó, 

az energiabiztonság megteremtéséhez nincs szükség fosszilis energiát használó kiegyenlítő 

erőművek üzemeltetésére. A termelés megkezdése, a szennyező anyag kibocsátás nélküli 

hőtermelés a térség levegőtisztasága szempontjából olyan volumenű, mintha Győr városában a mai 

naptól minden autó üzemanyag felhasználás és füstgáz kibocsátás nélkül közlekedne. Bátran 

mondhatom, hogy a térség legnagyobb klímavédelmi beruházása kezdte meg működését, amely 

hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország 2020-ra teljesíteni tudja vállalásait és a megújuló 
energiaforrások arányát 14,65%-ra növelje” - nyilatkozta Németh Zoltán Győr-Moson- Sopron 
megyei közgyűlés elnöke. 

 

„Büszkék vagyunk rá, hogy az EXIM finanszírozásának köszönhetően létre jöhetett a Győri 

Geotermikus Projekt, melyhez az Eximbank egyedüli finanszírozóként összesen 20,3 millió EUR 
összegben nyújtott hitelt. A hosszú lejáratú beruházási hitelt a beruházás  kivitelezési szakaszaihoz 
igazodóan több részletben folyósítottuk. Nagy örömünkre szolgál, hogy a finanszírozásnak 

köszönhetően készülhetett el az a 4 kút Győr közelében, Péren és Bőnyben, amellyel a geotermikus 

hőforrásból mostantól kinyerhető hőenergia az AUDI fűtési és használati meleg víz igényének, 

továbbá Győr távhőigényének részleges kielégítését biztosítja megújuló energiaforrásból.” - mondta 
el Puskás András a Magyar Export-Import Bank Zrt. üzleti vezérigazgató-helyettese. 

 

 „Győrben a távhővel való fűtés régóta megbízható, kényelmes és környezetbarát módon működő 

szolgáltatás. A megújuló energia mostantól nagyobb szerepet kap távhőrendszerünkben, 
Társaságunk ezzel is igyekszik hozzájárulni környezetünk megóvásához” – fogalmazott Sági Géza 

a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Nagy várakozással tekintünk a geotermikus hőenergia-

felhasználás korszerű műszaki megoldásainak gyakorlati alkalmazása elé. Bízunk benne, hogy a 

projekthez kapcsolódó megállapodásban megfogalmazott elvárások maradéktalanul teljesülnek, és 

az alkalmazott környezetbarát technológia megfelelő hatékonysággal kapcsolódik a győri 

távhőellátás rendszeréhez.” 
 

„Nagy örömünkre szolgál, hogy máris igénybe vehetjük a geotermikus hőenergiát. Ezzel vállalatunk 

hőenergia igényének 60 százalékát fedezni tudjuk” – hangsúlyozta Axel Schifferer, az Audi 
Hungaria pénzügyekért felelős ügyvezető igazgatója a látogatás során. „Az energia-hatékony és 

környezetkímélő technológiák használata központi eleme vállalati stratégiánknak. Jelenleg is a 
leghatékonyabb vállalatok közé tartozunk Közép-Kelet-Európában az energiafelhasználás terén.” 

 
 
„Nem csak nagy öröm, hanem megelégedés is számunkra, hogy másfél év megfeszített munkáját 

követve Magyarország második legnagyobb geotermikus hőt hasznosító rendszerét valósíthattuk 

meg sikerrel. Szeretném megköszönni a Magyar Állam, Győr Megyei Jogú Város, Bőny és Pér 

község segítségét, hőátvevő partnereink bizalmát, hiszen támogatásuk nélkül nem valósulhatott 

volna meg a Győri Geotermikus Projekt. Külön köszönöm munkatársainknak az állhatatos és kitartó 
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munkájukat, mellyel közösen sikerre vittük ezt a projektet. – nyilatkozta Gyimóthy Dénes a 

PannErgy Nyrt. megbízott vezérigazgatója”  

 

 

Egyéb műszaki információ: 
 

Győri Geotermikus Projekt számokban: 

- Hőkapacitás: 52 MW     

- A rendszerrel átadható éves hőmennyiség: 1 100 – 1 200 terajoule 

- Termelőkutak száma: 2 

- Kifolyási hőmérséklet: 100, 105 °C 

- Hozam (kutanként): maximum 150 l/s  

- Üzemeltetés kezdete: 2015. Q4 

- Beruházási költség: 10,2 milliárd forint     

 

Geotermikus rendszer bemutatása: 

 

A geotermikus hőenergia hasznosítás rendszere az alábbi jól, földrajzilag is elkülönülő részegységekből épül 

fel: 

 

· Bőnyi termelő kutak (2 db) 

· Termelő vezeték a bőnyi kutak és a Bőnyi Hőközpont között 

· Bőnyi Hőközpont 

· Visszasajtoló vezetékrendszer a Bőnyi Hőközpont és a péri visszasajtoló kutak között 

· Péri visszasajtoló kutak (2 db) 

· Szekunder oldali vezeték Győr-Szol Hőközpontig 

· Szekunder oldali vezeték Audi Hőközpontig 

 

A vezetékhálózat teljes nyomvonal hossza 17 kilométer. 

 

Kutak paraméterei: 

· BONY-PE-01 termelő vízadó réteg: 2450-2470 m, folyadék hőmérséklete 105 Celsius fok, hozam: 150l/s 

· BONY-PE-02 termelő vízadó réteg: 2430-2450 m, folyadék hőmérséklete 100 Celsius fok, hozam 128l/s 

· PER-PE-01 visszasajtoló kút mélysége: 2296 m, kapacitás: 120l/s 

· PER-PE-02 visszasajtoló kút mélysége: 2324 m, kapacitás 185l/s 
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Európai Uniós támogatások: 

 

Az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi hő és/vagy hűtési 

igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” KEOP-2012-4.10.0/B számú Európai Uniós forrást hasznosító 

pályázati konstrukcióban a PannErgy tulajdonában álló Arrabona Geotermia Kft. „Gazdasági megújulás 

geotermikus energia hasznosításával Győrben” pályázati projektje 2013. szep tember 20-án mintegy egymilliárd 

forint vissza nem térítendő támogatást nyert.  

 

2013. szeptember 20-án egymilliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a DD Energy Termelő és 

Szolgáltató Kft. az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi 

hő és/vagy hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” pályázati konstrukcióban a Geotermia, 

szaktudás a környezetbarát autógyártásért tárgyú projekttel. 

 

 

PannErgy Nyrt. 

 

www.pannergy.com 

www.gyori-geotermia.hu 

 

további információ: 

Szabó Valéria, valeria.szabo@pannergy.com  

 

http://www.gyori-geotermia.hu/

