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RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS 
 
Budapest, 2022. november 18. 
 
Támogatásokat ítéltek meg a PannErgy tervezett beruházásaihoz  
  
A PannErgy Nyrt. (továbbiakban: "Társaság" vagy "PannErgy") ezúton tájékoztatja a tőkepiaci 
szereplőket, hogy a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett, „Geotermikus 
alapú hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása” c. pályázati kiírásra a KUALA Kft. által 
benyújtott GEOTERM-2021.2-2021-00002 azonosítószámú pályázatot a Technológiai és Ipari 
Minisztérium, mint Támogató 994.364.400,- Ft összegű támogatásban részesítette. A támogatás a 
Miskolci Geotermikus Projekt harmadik geotermikus termelő kútjának lemélyítéséhez kapcsolódik. 
A beruházás által a rendszer hasznosítható kapacitása akár 15%-20%-kal növekedhet, a működési 
folytonossága jelentősen javul a termelőkutak számának növekedésével, amellyel megvalósul a 
geotermikus erőművekre nem jellemző tartalék kapacitás rendelkezésre állás is. Ez lehet a Győri 
geotermikus rendszer után a második helyen kiépülő, tartalék kapacitással rendelkező rendszere a 
PannErgy-nek, amely meghibásodás esetén az eddigi 7-12 napos időigényű kútszivattyú csere 
helyett, pár órás átkapcsolással újra induló hőtermelési lehetőséget teremt meg. A beruházás 
befejezése a 2023/2024-es távfűtési idény megkezdéséig esedékes. 
 
Szintén a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv keretében meghirdetett, „Geotermikus alapú 
hőtermelő projektek tevékenységeinek támogatása” c. pályázati kiírásra a PannErgy Geotermikus 
Erőművek Zrt. (továbbiakban: "PEGE Zrt." által benyújtott GEOTERM-2021.3-2022-00001 
azonosítószámú pályázatot a Technológiai és Ipari Minisztérium, mint Támogató 1.623.052.750,- 
Ft összegű támogatásban részesítette. A támogatás egy Budapest közelében létesítendő 
geotermikus termelőkút lemélyítésével kapcsolatos, mely sikeres megvalósítása esetén része lehet 
egy komplex geotermikus hőellátó rendszernek, amely Budapestet érintő potenciális hőátvevők 
(távhőszolgáltató, ipari létesítmények stb.) fűtési és használati melegvíz igényeinek ellátásában 
vehet részt. A kút lemélyítése a lehetséges geotermikus rendszer kialakításának első lépése, mely 
adatainak alapos megvizsgálásából kiindulva lesz lehetséges megtervezni a beruházás többi 
elemét. A fúrási munkálatok megkezdése 2024-ben lehet esedékes, amennyiben a fúrást 
megelőző szeizmikai mérések is visszaigazolják az eddigi több hónapos előkészítő munka 
következtetéseit. 
 
A PannErgy nyomatékosan felhívja a tőkepiaci szereplők figyelmét, hogy a fenti támogatásokkal 
kapcsolatban a vonatkozó támogatási szerződések még nem kerültek megkötésre és a 
támogatások lehívásához szükséges feltételek sem teljesültek, továbbá a PEGE Zrt.-hez tartozó 
projekt banki finanszírozása jelenleg nem biztosított. Ennek következtében a támogatások 
megszerzése és a projektek eredményessége bizonytalanságot hordoz magában. 
 
A bizonytalanságok mérséklése érdekében a tőkepiaci közzétételi kötelezettségekkel összhangban, 
a PannErgy a továbbiakban a fenti pályázatokkal és projektekkel kapcsolatban felmerülő lényeges 
újabb fejlemények esetén, további nyilvános tájékoztatásokat fog eszközölni.  
 
PannErgy Nyrt. 


