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Projektvezető 
 

 
Geopower Engineering Kft 

 
Székhely 
 

 
1063 Budapest, Szinyei Merse u.21. I/5. 

 
Cégjegyzékszám 
 

 
01-09-342354 

 
Fő tevékenység (TEÁOR) 
 

 
7112’08 Mérnöki tevékenység  

 
Adószám 
 

 
26742980-2-42 

 
Fejlesztés helyszínéül 
szolgáló megye 
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Konzorciumi partner 
 

 
Greenergy Holding Vagyonkezelő Zrt. 
 

 
Székhely 
 

 
1138 Budapest, Tomori utca 34. 
 

 
Cégjegyzékszám 
 

 
Cg.01-10-047686 
 

 
Fő tevékenység (TEÁOR) 
 

 
6420 '08 Vagyonkezelés  
 

 
Adószám 
 

 
24253910-4-41. 
 

 
 
 
Projekt céljai 
 
A mintaprojekt célkitűzése, hogy Magyarországon elsőként valósítson meg a nagy entalpiájú, 
azaz magas energia értékű geotermikus hő kitermelésre alapuló komplex beruházást, amely 
a Nemzeti Energiastratégiai célokkal összhangban az energiatermelés mellett annak magas 
arányú hasznosítási lehetőségét is bemutatja.  
 
A mintaprojekt segítéségével megismerhető és igazolható a nagy entalpiájú geotermikus forrás 
kitermelésének kockázatmentes módszertana, továbbá a hasznosítás több lépcsős 
kiaknázása, amely rávilágít arra, hogy hazánk geotermikus energia készleteinek segítéségével 
számtalan gazdaságos hasznosítási lehetőség nyílik meg. 
 
 
 
A beruházás megvalósítása nemzetgazdasági szinten hozzájárul a teljes ellátási- és fogyasztási 
láncot átfogó energiahatékonyság megvalósításához, az alacsony CO2-intenzitású villamos 
energia termelés arányának növeléséhez, valamint a megújuló és alternatív hőtermelés 
elterjesztéséhez. 
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Az Európa Unió területén számos országban, így elsősorban Franciaországban, 
Olaszországban és Németországban jelentős fejlesztések folynak a nagy  entalpiájú  
geotermikus forrásokból eredő  energia komplex  hasznosítására. A nagy entalpiájú források 
85 oC hőmérséklet feletti hő tartományában elektromos áramot, míg az ez alatti hő 
tartományban kommunális fűtési, ipari fűtési és/vagy mezőgazdasági termelés fűtési és 
gyógyászati –üdülési célokat szolgának. Az ilyen források jellemzői az átlagos geotermikus 
kutakkal szemben, hogy a nagy entalpiájú termál kútból származó energia minimum 130 oC 
kifolyó hőmérsékletű, és minimum 150 m3/ó kifolyó kapacitású fluidum elérhető és 
kitermelhető.  
 
Magyarországon egyrészt számos terület, többek között a jelen projekt operatív területén is 
található ilyen forrás, ennek ellenére komplex hasznosításra nincs példa így a projekt akár 
minta projektnek is tekinthető 
 
A projekt átfogó célja, hogy a hozzá járuljon az EU és Magyarország dekarbonizációs céljaihoz, 
a kormány turisztikai fejlesztési céljaihoz, továbbá fejlessze az elmaradott térség gazdaságát 
és jelentős számú új munkahelyet teremtsen. 
 
A komplex geotermikus energia kihasználási koncepció hozzásegíti a projektet, hogy egy 
megfúrt termálkútból annyi energiát nyerjen, hogy  áram termelés, növényházi termelés és 
gyógy-turisztikai szolgáltatások 80%-át megújuló forrásból fedezze és a tevékenységével 
mintegy 4.500 tonna CO2 mennyiség termelődését kiváltsa. Ezen túlmenően a komplex 
gondolkodás ahhoz is hozzájárul, hogy a Magyarországon szokásos 15-30% geotermikus 
energia forrás kihasználtságot 75-85% - ra emelje és minta projektként adatokat és referenciát 
szolgáltasson a meglevő és új vállalkozások számára. 
 
Tevékenységek 
 
A projekt célkitűzéseivel összhangban a minta beruházás projektelemei úgy kerültek 
maghatározása, hogy a nagy entalpiájú geotermikus kútból kitermelésre kerülő 715.200 
GJ/éves energia a leghatékonyabban kerüljön felhasználásra.  
 
A projekt fő tevékenységi elemei: 
A. A termelési fázisok műszaki, energetikai  alapjainak megteremtése a geotermikus 
energia kitermelési rendszer megvalósítása mely áll egy termelő és visszasajtoló kútpárból, 
továbbá az őket összekötő csővezetékből és a kútgépészetből. 
B. Az első termelési fázishoz szükséges1,45 MW ORC erőmű telepítése, amellyel a 
feltörő geotermikus fluidum  első energia potenciál zónájának  (135oC- 80oC fokig) 
kihasználása történik villamos energia előállításra. Az előállított villamos energia értékesítve 
lesz részben a projekt keretében létrehozott mintafogyasztók számára, részben az üzemeltető 
saját vonaláram igényeinek fedezésére, illetve a hálózaton keresztül,piaci áron kerül 
értékesítésre. A kitermelt 715.200 GJ/évi energiából 374.600. GJ energia felhasználásával. 
C. A második termelési fázisban a közvetlen fűtési célú energia hasznosításhoz minta 
fogyasztók létesítése, amely képes igazolni, hogy magas energiahatékonyság érhető el a feltörő 
geotermikus fluidum  második – erőműi felhasználás utáni -  energia potenciál zónájának ( 
85C-30C fokig) kihasználásával. A mintaprojekt keretében megépítésre kerül egy 41.000 m2-
es üvegház komplexum, amely energia igényének 100 %-át képes a geotermikus kút 
kielégíteni, továbbá az ellátásbiztonság segítéségével a termelési időszakok megfelelően 
szabályozhatók, a termelési hatékonyság maximalizálható. A fennmaradó energiából 
hasznosított mennyiség: 44.300 GJ/év.  
D. Emellett a projekt része egy rehabilitációs központ és szálláshely megvalósítása, amely 
esetében a geotermikus kút nem csak az épület energia igényét képes biztosítani(14.500 GJ 
hőenergia), hanem a meleg vízre épülő gyógyászati szolgáltatások segítéségével a szakellátás 
mellett a gyógy-turizmusban rejlő lehetőségek is kihasználható.  
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A geotermikus energia kitermelés és hasznosítás eredményes megvalósításához az alábbi  
beruházások szükségesek: 

- Az operatív helyszínek megszerzése és terület előkészítése, amelynek keretében 
tereprendezés, a területek előkészítése a további beruházási elemek fogadására, 
mintegy 1800 m önkormányzati földút felújítása az operatív terület összekötése a 61. 
sz. főúttal 

- 1,5 MW telepi trafó állomás telepítése  
- egy darab 2250 mély fúrású termelő kút és egy darab 2250 mélységű visszasajtoló kút 

fúrása és cca. 1750 m összekötő csővezeték megépítése az egységes geotermikus 
kitermelő rendszer létrehozására, mely mintegy 135- 145 oC hőmérsékletű és 180 m3/ 
ó kifolyó mennyiségű fluidum felszínre hozására képes 

- ORC technológiájú geotermikus kiserőmű telepítés, várt teljesítmény bruttó 1,45 MW 
- mintegy 41.000 m2 területű üvegház felépítése cca. 3,5-3,8 t/év mennyiségű 

paradicsom előállítására 
- 200  ágyas mozgásszervi rehabilitációs  központ építése, mintegy 4,5 ha területen, 

7600 m2   földszint + 2 emelet + tetőtér beépítésű épített létesítmény és park 
létrehozása.  

 

 
 
 
Outputok, eredmények 

- növekszik  a termelt zöld energia országos mennyisége évi 715.200 GJ 
- mintegy 10.000 MW/év mennyiséggel növekszik a korszerű, időjárástól független zöld 

vonal áram termelése, amely az 1,45 MW/h-os ORC erőmű biztosít,  
- zöld energiával 41.000 m2 termőterületű üvegház komplexumba termelt magas 

minőségű paradicsom, saját csomagolási rendszerrel közvetlenül a kisker hálózatba 
értékesíthető 

- növekszik a egészségügyi ellátó kapacitás egy évi 73.000 vendégéjszakát biztosító 
fekvőbeteg ellátással, továbbá a kapcsolódó járó beteg ellátással 

 

 

VARÁSZLÓ 

ÜVEGHÁZ 
PROJEKTELEM 
Felhasznált 
hőenergia: 
44.300GJ 
Beruházási ktg: 
3,577 Mrd Ft 
Teremtett 
munkahely: 50 fő 
41.000m2 üvegház 
évi 3200 t 
paradicsom 
termesztése 

GEOTERMIKUS KÚT ÉS ORC ERŐMŰ 
Megtermelt energia:715.200 GJ 
ebből: villamos energia 10.000 MW 
Beruházási ktg:5,808 Mrd Ft (3,777 Mrd kút, 
2,035 Mrd ORC erőmű) 
Teremtett munkahely: 7 fő 

EON Hálózati 
vezeték 

Rehabilitációs Központ 
Felhasznált villamos 
energia: 1.490 MW 
Felhasznált hőenergia: 
14.000GJ 
Beruházási ktg: 5,906 Mrd 
Ft 
Teremtett munkahely: 120 
fő 
200 fős szálláshely 
max évi 73.000 
vendégéjszaka 
komplex mozgásszervi 
rehabilitáció 
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- Nő az új munkahelyek száma, a közvetlenül teremtett cca. 170 fő munkahellyel, illetve 
a közvetett munkaerő teremtő hatással együtt a tágabb térség munkanélküliségének 
csökkentése 

- növekednek a helyi adó bevétel, nő az önkormányzat ellátó képessége 
- országos és regionális együttműködések alakulnak a termékértékesítés és szolgáltatás 

támogatására 
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2.Projekt megvalósítás bemutatása 
 
2.1. Projekt helyszíneinek és tulajdonviszonyainak ismertetése: 
 
A pályázó az elmúlt években szakértők bevonásával feltárta - a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálat (MBFSz) a  megrendelésre tanulmányban pedig  megerősítette, hogy a feltárt nagy 
entalpiájú geotermikus rezervoár valóban rendelkezésre áll. A MBFSz által 2019. októberében 
készített „Tároló geometria, vízföldtani és geotermikus viszonyok meghatározása a Pat-2 és 
Pat-4 fúrások környezetében” elnevezésű tanulmány rögzíti, hogy a kútkönyvek adatai szerint, 
dokumentált módon a réteghőmérsékletek 155̊C körül várható 1800-2300 m mélységben. 
Ezek alapján a javasolt zóna területén, 2500 m mélységben a hőmérséklet 153 ̊C-ra 
becsülhető. A Pat-4 fúrásban észlelt termeltetés utáni nagyon gyors talpnyomás visszaállás 
jó víz után pótlódásra utal. 
 
Ezután, figyelembe véve a környező térségbe létező kutató fúrások adatai, kijelölésre került az 
optimális fúrási helyszín, ami a Varászló, külterület 0129/10hrsz-ú termőföldre mutat. 
A pályázó eredményes tárgyalásokat folytatott a földterület tulajdonosával a területek 
megvásárlására. Megegyezés született és folyamatban van a területek mezőgazdasági 
termelésből való kivonása. 
A termelő kút után ki kellett jelölni kellő távolságban a visszasajtoló kút helyét, ami ugyan 
annak a tulajdonosnak egy 1,8 km távolságban levő rét területére esik, a Varászló külterület 
014 helyrajzi számon. Ennek a területnek a kivonása is folyamatban van. 
A termelési operatív területek adottak részben a 0129/4,5,9,10, illetve 0127/2 helyrajzi 
számú termőföldeken. A rendelkezésre álló terület 12 Ha, melyet az üvegházak telepítésére 
nem kell kivonni a mezőgazdasági termelésből. 
Az ORC erőmű telepítése a kivett 0129/10 hrsz-re épül és közvetlenül a termelő kút és a hő 
központ mellé kerül telepítésre. 
A Varászló külterület 012,013, és 143/1, 143/2 és 144 helyrajzi számú ingatlanokra kerül 
telepítésre a gyógy-turisztikai attrakció, mintegy 5,5 Ha területen, melynek a megvásárlása az 
önkormányzaton keresztül folyamatban van. 
A termelő és nyelő kutakat önkormányzati út köti össze így a vezeték építésével kapcsolatos, 
érintett tulajdonosi problémák nem merülnek  fel. 
A geológiai adatok alapján kijelölt cca. 17 Ha területen optimálisan  biztosítható a 
tevékenység. 
A fúrási helyszín alapos kijelölése a cca. 1,8 km sugarú körben találhat kutató fúrások adatai 
alapján került kijelölésre, biztosítva, hogy a kialakítót termelő kút valóban felszínre hozza a 
projekt által igényelt hőmennyiséget. 
 
2.2. A nagy entalpiájú geotermikus forrás meghatározása, a beruházás 
alapkoncepciója 
 
A projekt megvalósításával létre jövő ipari mintastruktúrák a projekten belül önállóan is 
értelmezhető és gazdaságosan üzemeltethető 4 fizikai szakaszra bontható. 
 
Ahhoz, hogy a geotermia, mint energetikai forrás komoly szerepet kapjon, ahhoz szükséges, 
hogy magas energia szintű fúrások jöjjenek létre, melyek energiaipari szemmel nézve komoly 
forrásnak tekinthető. Az ilyen források 130oC feletti, legalább 150 m3fluidumotadni képes 
fúrások lehetnek, melyek olyan geológiai környezetben helyezkednek el, ahol garantálható a 
korlátlan utánpótlást legalább 50 évig. A visszasajtolás segíti a vízadó réteg hosszú távú 
kitermelhetőségét. Az ilyen helyszínek döntően törésvonalak mentén, repedezett mészkő 
struktúrában található. Ezek a források jól ismertek a kimagaslóan képzett magyar 
geológusok és fúrási szakemberek előtt. Részletes feltáró dokumentációk állnak 
rendelkezésre, hogy a helyszín kiválasztása biztonságos legyen.  
A mi általunk használni kívánt rezervoár megfelel az összes geológiai feltételnek a hosszú távú 
kitermeléshez. Hogy érthető legyen a köztudatban csak egy-egy fürdő, vagy akár egy-egy  
üvegház fűtésére alkalmas kút és a mi általunk fúrt kút közötti különbség, a kútból a 135 oC 
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és 30 oC tartományban közel 715.200 GJ/év hőenergia származik, mely alkalmas  villamos 
áram , és többcélú ipari hűtés és fűtés támogatására. 
Köznapi példával a kutunkból nyert hőenergiával előáll villamos és hőenergia elégséges 3500 
lakás árammal, és 5700 lakás hőenergiával való ellátásához egy időben. Tehát nem 
vagy/vagy,  az áramot és a hőt párhuzamosan képes biztosítani. Ennek az óriási energia 
tömegnek a kihasználásával lehet a projektet megvalósítani és minta projektként állítani. 
 
2.3. Geotermikus kitermelő rendszer kialakítása 
 
A teljes projekt alap energetikai igénye, hogy a föld mélyén levő nagy entalpiájú rezervoárból 
a geotermikus fluidum-mint közvetítő közeg – kitermelésre kerüljön és ezzel az energia a 
felszínre kerüljön. 
A környezetvédelmi előírások a magas sótartalom miatt előírják a kitermelt fluidum 
visszasajtolását a kitermelési rétegbe.  Ezáltal a geotermikus kitermelő rendszer áll egy 2250 
mélységre fúrt termelő kútból, egy szintén erre a mélységre fúrt visszasajtoló kútból, az 
összekötő csővezetékből és a működtető kútgépészetből.  
A projektrész keretében megépülő geotermikus kitermelő rendszer alapadatai: 2250 m 
mély termelő kút, 1970 m csővezeték, 2 db hő központ, 3 db hőcserélő együttes, 2250 m mély 
visszasajtoló kút elemekből áll és képes lesz  cca. 715.200 GJ/év hő mennyiség 
kiszolgálására, az alábbi kapcsolódórészprojektek alapenergia ellátására. 
Ez a rendszer felszínre hoz mintegy 180 m3/ó mennyiségű, 135oC hőmérsékletű geotermikus 
fluidumot, mely éves szinten 715.200 GJ hőmennyiség előállítását teszi lehetővé. 
Ezt a hőmennyiséget fogja a projekt köze 80% mértékig felhasználni, részben az erőműi 
áramtermelés, részben az üvegházi kertészet fűtése, részben a rehabilitációs központ 
hűtés/fűtés és szolgálati meleg vízellátására. Miután a magas nyomás és hőmérséklet, 
valamint az agresszíven korrozív fluidum miatt magas technológiai és felhasznált anyag 
minőségi elvárások vannak, ezért ezt a fúrást csak az olajipari minőségben lehet elvégezni, 
erre  Magyarországon csal a MOL csoport tagja a ROTARY Fúrási Zrt. képes  
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2.4. ORC kiserőmű építése 
 
A kitermelt fluidum első felhasználási lépcsője az ORC kiserőműben (Organic Ranking Cycle) 
85oC feletti hőmérsékletű hőmennyiséget használja, mint fűtőanyagot, és éves szinten 
mintegy10.000 MW/év villamos energiát termel. 
Az 1,45/1,16 MW  teljesítményű ORC erőmű igényel egy 15 x 30 x 7 m könnyűszerkezetes 
fogadó épületet és 1500 m2 területet a léghűtő rendszer felépítésére. Az erőmű hőcserélőn 
keresztül csatlakozik az erőmű fűtő rendszeréhez. 
A megtermelt energiát egyrészt saját igény kielégítésre (0,25 MW/h), másrészt részben a 
projekt keretében létrehozott fogyasztók energia igényeinek kielégítését szolgálja, illetve  
hálózati feladásra kerül. 
 

 
 
A két egység együttes megvalósításával jön létre az első önállóan is elszámolható projektelem. 
A geotermikus kútra telepített erőmű 7 fő alkalmazásával eredményesen működtethető. Az 
erőmű üzleti terve alapján évi400-500 millió Ft adózott eredmény realizálására képes. 
A beruházási elem 21 hónap alatt megvalósítható, melynek összköltsége 5.729.000.000,- 
Ft. 
 
2.5. Az áram hálózati csatlakozás és telepi transzformátor állomás 
 
A teljes projekt villamos igénye megközelíti az erőmű kapacitását, ezért szükséges egy 1,6 MW 
teljesítményű transzformátor telepítésre. Ez egyrészt az alap kiszolgáláson túl a geotermikus 
erőmű csatlakozását biztosítja a közüzemi hálózathoz, másrészt pedig a teljes projekt 
biztonsági tartalékaként funkcionál,  a geotermikus kiserőmű haváriája esetére. A részprojekt 
előállít 10.000 MW/év áramot, és a 85oC hőmérsékletű, mintegy 374.600 GJ/ hőmennyiséget 
biztosít a további projekt részek hőenergiával való ellátására. 
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2.6. Növénytermesztés üvegházi technológia 
 
Az erőműi hulladék víz 85oC hőmérsékletű. A 85 és 30oC közötti hőmennyisége cca. 
374.600GJ. Ezen hőenergia minél nagyobb arányú felhasználására a projekt előirányoz 
üvegházi zöldség termesztést, továbbá a termelt zöldség, valamint a térségben termelt egyéb 
zöldségek hűtőházi tárolását, csomagolását, egységcsomagolását és teljes körű 
logisztikáját az önálló értékesítési feladatok ellátásár. 
Ezen részprojekt megvalósít mintegy 4 Ha üvegház építését, továbbá egy 1000 m2-es 
hűtőházat a termékek kezelésére, csomagolására, saját szállítóeszközöket szerez be. A 
Részprojekt képes lesz 3.200 t/év paradicsom gyártására, kezelésére tárolására, 
csomagolására és a közvetlen kiskereskedelem részére értékesítésre.  
 
 

 
 
 
A szintén önállóan is értelmezhető, a geotermikus energia kihasználásával gazdaságosan 
működtethető projektelem várhatóan 50 fő számára teremt munkahelyet, míg a beruházás 
3.295.00.000,- Ft-os bekerülési költsége az előzetes üzleti számítások szerint évente elért 300-
400 millió Ft-os eredménnyel megtérülő fejlesztésnek minősül. 
 
 
2.7. Mozgásszervi rehabilitációs központ és  SPA Hotel*** 
 
 
Az erőműi hulladék hő további hasznosítására kialakításra kerül egy komplex mozgásszervi 
betegségek kezelésére alkalmas rehabilitációs központ, valamint a fekvőbetegek ellátásához 
szükséges  200 ágyas SPA  Hotel***. A részprojekt egy 5 ha területen, összesen 7600 m2 
épületben  valósítja meg a páciensek fogadását, elhelyezését, gyógyítását valamint az 
étkezéshez és szórakozáshoz nyújt helyet.  
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Beszerzésre kerülnek a mozgásszervi rehabilitációhoz szükséges legkorszerűbb eszközök. 
Rendszer képes lesz a magyar gyógy-turisztika egy jelentős bázisaként 73.000 
vendégéjszakára érkező páciens ellátására. A beruházás 120 főt fog alkalmazni. A 
beruházás becsült bekerülési költsége 5.905.975.000,- Ft. A projektelem a rehabilitációs 
kezelések piacán, akár nemzetközi szintű hiányokra is képes válaszolni, így például a német 
magán egészségbiztosítási intézettel folytatott előzetes tárgyalások alapján akár 80-85%-os 
kapacitás kihasználtság mellett 95 EUR/fő/éjszaka áron is értékesíthetők a kezelési 
csomagok. A projektelem becsült megvalósítási ideje 36 hónap. 
 
 
 
A projekt megfelel az EU és a Magyar Kormány klímapolitikai, vidékfejlesztési és új 
munkahely termelési prioritásainak azzal, hogy 

- 10.000 MW/év tiszta zöldenergiát állít elő,tovább 374.200 GJ/év zöld 
hőenergiát biztosít 

- a tevékenységével mintegy 4.500 to CO2 kibocsátást vált ki 
- mintegy 170 új munkahelyet teremt 
- különösen hátrányos helyzetű térségben valósul meg 

Ezeken túlmenően a projekt egyedülálló és innovációt valósít meg azzal, hogy nagy 
entalpiájú geotermikus forrást kutat tár fel, kitermeli és komplex módon 
mintafogyasztók segítségével hasznosítja a megújuló energiát, ezzel rámutatva a 
hatékony energia kihasználás lehetséges modelljére.  
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3.  A projekt időbeli ütemezése, szakaszai 
 
3.1.   Előkészítő szakasz (1 év) 
 

- a program finanszírozási modelljének kidolgozása, előzetes és végleges 
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítése, egyéb, témába illő pályázatok figyelése 

- piackutatás, az egyes beruházási elemek üzleti terveinek elkészítése 
- ingatlanok tulajdonviszonyainak rendezése, ingatlanvásárlás 
- szervezeti háttér kiépítése, menedzsment építés 
- projektelemenként a tervezési és engedélyezési eljárások lefolytatása 
- kompetencia építés: szakmai képzés a résztvevők felkészítésére az új technológiák 

befogadására, alkalmazására 
- kivitelezők kiválasztása 

 
3.2.   Megvalósítási szakasz (2 év) 
 

- projektelemenként komplex terület-előkészítési munkák elvégzése 
- a program alapján a meghatározott projekt elemek teljes körű kivitelezése, 

megvalósítása 
- szükséges eszközök, technológiák beszerzése és telepítése 
- a tervezést és a megvalósítást támogató folyamatos szakmai mentorálás, műszaki 

ellenőri és projektmenedzsment tevékenység, továbbá kompetenciafejlesztés  
- piacra jutás elősegítése, PR/marketing stratégia kidolgozása és a marketing eszközök 

beszerzése 
- kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, a mintaprojekt multiplikációjának 

előkészítése 
 
3.3. Zárás és hatásvizsgálati szakasz (6 hónap) 
 

- finanszírozási műveletek lezárása 
- monitorozás – hatásvizsgálat 
- „a legjobb gyakorlat” széles körű bemutatása, új projektek előkészítése 

 
3.4. A projekt eredményeként létrejött fejlesztések hosszú távú 
fenntartása 
 

- projektelemenként a működést biztosító menedzsment és szakember állomány 
biztosítása 

- folyamatos fejlesztések előkészítése, az elért eredmények fenntartása 
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Költségek megnevezése
 Becsült nettó költség 
(Ft) 

Teljes 
beruházás 
arányában 
(%)

Megval
ósítás 
időszük
séglete

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

I. Előkészítési költségek 438 000 000 Ft               2,86%
I.1. Tervezés 307 000 000 Ft               2,01%

Termálkút kialakításának tervezése 104 000 000 Ft               0,68% 6 hó
ORC erőmű létesítésének tervezése 65 000 000 Ft                 
Üvegház tervezése 8 000 000 Ft                   0,05% 6 hó

Rehabilitációs központ tervezése 
engedélyes és kiviteli tervek 130 000 000 Ft               0,85% 10 hó

I2. Előkészítő tanulmányok készítése 91 000 000 Ft                 0,60%
Előzetes és részletes 
megvalósíthatósági tanulmány 60 000 000 Ft                 0,39% 6 hó
ORC erőmű előkészítő tanulmány 12 000 000 Ft                 
Üvegház üzleti terv 7 000 000 Ft                   0,05% 4 hó
Rehabilitációs központ üzleti terv 12 000 000 Ft                 0,08% 4 hó

I.3. Közbeszerzési eljársok lebonyolítása 22 000 000 Ft                 0,14%
Mélyépítési munkák közbeszerzése 0,00% 4 hó

Szabdidős létesítmény közbeszerzési 
eljárása 22 000 000 Ft                 0,14% 4 hó

I.4. Ingatlan vásárlás költésgei 18 000 000 Ft                 0,12% 3 hó
II. Megvalósítási költségek 14 852 975 000 Ft          
II.1. Kivitelezési költségek 13 241 585 000 Ft          86,60%

Termálkút  és kapcsolódó elemek 
kivitelezése 3 494 000 000 Ft            22,85% 12 hó

ORC erőmű és kapcsolódó 
létesítmények kivitelezése 1 910 000 000 Ft            
Üvegház kivitelezése 3 078 500 000 Ft            20,13% 12 hó
Rehabilitációs központ kivitelezése 4 759 085 000 Ft            31,12% 22hó

II.2. Eszköz beszerzések 1 164 390 000 Ft            7,61%

Termálkút és erőmű eszköz beszerzései -  Ft                              

Üvegház technológia és szükséges 
eszközökbeszerzése 348 500 000 Ft               2,28% 6 hó
Rehabilitációs központ eszközei 815 890 000 Ft               5,34% 6 hó

II.3. 
Megvalósításhoz szükséges 
projektszervezet költségei 391 000 000 Ft               2,56%
Műszaki ellenőr 165 000 000 Ft               1,08% 30 hó
Projektmenedzsment 123 000 000 Ft               0,80% 36 hó
Műszaki szakértői 103 000 000 Ft               0,67% 36 hó

II.4. Tájékoztatás és nyilvánosság 4 000 000 Ft                   0,03% 36 hó
II.5. Marketing költésgek 25 000 000 Ft                 0,16%

Üvegház marketingje 10 000 000 Ft                 0,07% 6 hó
Rehabilitációs központ marketingje 15 000 000 Ft                 0,10% 6 hó

II.6. Hatósági és eljárási díjak 27 000 000 Ft                 0,18% 6 hó
BERUHÁZÁS ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSE 15 290 975 000 Ft          

Varászló geotermikus energia hasznosítási mintaprojekt beruházási költségei és megvalósítási ütemterve
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4. A tanulmány elkészítéséhez használt információk és forrásaik 
 
A tanulmány figyelembe veszi a beruházást befogadó település és kistérség megfogalmazott 
fejlesztési céljai, elsősorban a  hozzáadott érték növelés, az innováció és az új munkahely 
teremtés területein. 
Figyelembe veszi továbbá a Magyar Kormány által meghirdetett programokat, úgymint 
 
Nemzeti Energiastratégia 2030 
A kormány azon programját mutatja be,  milyen intézkedésekkel kívánja a fenntartható, a 
klímacéloknak megfelelő energia politikát szolgálni, különösen kihangsúlyozva a megújuló 
energiák növekvő súlyának biztosítását. 
A stratégia rögzíti, hogy energetikai struktúraváltás során meg kell valósítani:  

• (I) a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket;  
• (II) az alacsony CO2-intenzitású – elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő – 

villamos- energiatermelés arányának növelését;  
• (III) a megújuló és alternatív hőtermelés elterjesztését;  
• (IV) az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési módok részesedésének növelését.  

 
Hazánk energiafüggetlenségének sarokpontjai az energiatakarékosság, a decentralizáltan és 
itthon előállított megújuló energia, integrálódás az európai energetikai infrastruktúrákhoz és 
az atomenergia, amelyre a közúti és vasúti közlekedés villamosítása épülhet.  
A megújuló energiaforrásokon belül prioritást a kapcsoltan termelő biogáz és biomassza 
erőművek és a geotermikus energiahasznosítás formái kapnak, amelyek elsősorban, de 
nem kizárólagosan hőtermelési célt szolgálnak 
Célkitűzés, hogy a villamos energiatermeléshez kapcsolt jelenlegi CO2-intenzitásnak 370 
gramm CO2/kWh szintről közelítőleg 200 gramm CO2/kWh-ra kell csökkennie.  
A stratégia azt is rögzíti, hogy a mezőgazdasági energiahatékonyság növelése a fenntartható 
geotermális energiahasznosításra alapozott üvegházi növénytermesztés támogatása révén is 
fokozható. Jelenleg a szektorban a fosszilis energiára alapozott hőenergia termelés dominál. 
A megújuló gazdaság víziójának kialakítását nagyban segíti a mezőgazdasági melléktermékek 
helyi, lokális igények szerinti hasznosítása.  
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 
A kormányügynökség által elkészített stratégia fontos eleme a medical turizmus, melyet így 
foglal össze a tanulmány: 
 A medical (más megnevezéssel orvosi) turizmuson mindazon utazásokat értjük, amelyek során 
az utazó saját döntéséből, egészségügyi beavatkozáson vesz részt. Az orvosi turizmust évi 100-
150 milliárd dollár forgalmat generáló üzletnek tartják, amely évről évre megbízhatóan 15-25%-
os növekedést képes felmutatni. Az egészségturizmus valamennyi említett terméke közül a 
legmagasabb fajlagos költés itt realizálódik. A KSH adatai alapján a Magyarországra irányuló 
külföldi utazások12,9%-ának fő motivációja a gyógy- és egészségturizmus (KSH, 2017/b). 
hazánk egyedi termékértékesítési előnyét ma elsősorban kedvező ár-érték arányú 
szolgáltatásai jelentik.  
 
 
Az ország 210 településén 225 turisztikailag jelentős fürdő van, Budapest műemlék 
gyógyfürdőit, élmény- és strandfürdőit nem számítva a fürdők 6,9%-át adó 12 db nemzetközi 
jelentőségű fürdőtelepülés 5.955.647 vendég-éjszakával biztosítja az országos vendégforgalom 
több mint 1/5-ét. Budapestet leszámítva a fürdőtelepüléseken összességében a belföldi 
vendégéjszakák aránya dominál, kivételt ez alól a nemzetközi jelentőségű Hévíz, Bük és Sárvár 
fürdői jelentenek. Jelentősebb külföldi vendégforgalom ezen felül még a határ menti térségekben 
tapasztalható 
A Geopower Engineering Kft. által végzett kutatások és tanulmányok 
A projektgazda, elsősorban az alkalmazásában álló Molnár Tibor műszaki projektmenedzser 
által koordinált megalapozó kutatások és tanulmányok alapján rendelkezésre bocsátott 
információk adatai használja a projekt meghatározására. A nagy entalpiájú geotermikus 
kutak lelőhelyeinek azonosítására a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  és a MOL Nyrt 
feltárásai szolgálnak alapul. Míg a geotermikus energia hasznosítására vonatkozó erőműi és 
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mintafogyasztói modellek hazai és nemzetközi gyakorlati tapasztalatokat hasznosítanak. A 
felhalmozott adatok és információk lehetőséget teremtenek egy szélesen diverzifikált komplex 
energia hasznosításnak mely egy minta modell lehet más beruházók számárai. A szerzett 
tapasztalatok beépítésre kerülnek a projekt beruházásának tervezésekor különös tekintettel 
a technológiák kiválasztása és alkalmazása területén 
 
A tanulmány alkalmas arra, hogy alapjául szolgáljon egy szélesebb körű és összetettebb 
Részletes Megvalósítási Tanulmány  (RMT) elkészítésének. Szándéka továbbá áttekintő 
információ nyújtása a beruházási és működési tőke, illetve a hiteligény volumenéről, 
megtérülési mutatóiról. 
 
A tanulmány elkészítésénél használt külső források 
 
A tanulmány elkészítése során több hazai és nemzetközi forrást használtunk fel, megvizsgálva 
azok megbízhatóságát éa napi aktualitását. 
 
 

 
Forrás megnevezése 

 
Forrás 

 
Know-how tanulmány: 
 
„Hatékony modell bemutatása a nagy entalpiájú 
geotermikus rezervoárok felkutatása, kitermelés és 
hasznosítása érdekében, különös tekintettel a 
komplex hasznosítás elveinek figyelembe vételére” 
 

 
Molnár Tibor 

Hidrogeológia tanulmány: 
„Tároló geometria, vízföldtani és geotermikus 
viszonyok meghatározása a Pat-2 és Pat-4 fúrások 
környezetében” 
 

 
Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat  ( MBFSZ) 

 
GME Projekt Előzetes Üzleti Terv 
 

 
Molnár Tibor 

 
Zalaszentgróti Egészségturisztikai Pályázat  
 

 
3W Engineering Kft 

 
Szentesi Növényház ProjektEMT 
 

 
INKE PROJEKT Kft 

 INKE PROJEKTEMT 
 

 
INKE PROJEKT Kft 
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5. Projektgazda bemutatása 
 
A projektvezető Geopower Engineering Kft2019. májusában alakult Lukács Imre Lajos 100% 
tulajdonlásával. A cég projektcégként lett létrehozva kizárólagosan a Molnár Tibortól 
megvásárolt know-how tanulmány és Előzetes Üzleti Terv megvalósítására. 
 
A megvalósítást a Geopower Engineering Kft és a Greenergy Holding Zrt (KÉSZ Csoport) 
konzorciumban végzi. 
 
A Greenergy alaptevékenysége a decentralizált energiatermelés, mely elsősorban kapcsoltan 
működő villamos- és hőenergiát termelő gázüzemű kiserőművekre (CHP=kombinált hő- és 
villamos energia), valamint megújuló energiaforrást hasznosító egységekre épül. A Greenergy 
kiserőműveinek villamos-energia termelését saját erőmű szabályzó központja aggregálja és 
vezérli, lehetővé téve, hogy a kiserőművek egy virtuális nagyerőműként jelenjenek meg a 
villamosenergia és rendszerszabályozási piacon. A Greenergy Cégcsoport jelenleg 22 db, 47 
MW összteljesítményű kiserőművet tulajdonol, illetve működtet. Erőműveik zömét gázmotoros 
kiserőművek teszik ki, azonban a portfolióban található szélerőmű, naperőmű és biomassza 
fűtőmű is. 
 
A társaság vállalkozási részlege sok, különböző technológiájú kiserőmű megvalósításában vett 
részt korábban. 2021-ben, a vállalkozási üzletág bővítése és fejlesztése az egyik igen jelentős 
szándéka a tulajdonosoknak, mely bővítést követően az energetikai beruházásokat övező 
építési és megvalósítási folyamatok teljes körű kivitelezését tudja majd vállalni. A Greenergy 
Cégcsoport saját szerviz részleggel is rendelkezik, amely a saját tulajdonban lévő kiserőművek 
mellet, harmadik feleknek is végez gázmotor karbantartási és felújítási munkákat.  
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6. Projekt felépítése 
 
A GME Projekt működési vázlatrajza a következő: 0129/10 HRSZ 
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014, 144 HRSZ 
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7. A projekt stakeholder elemzése 
A konkrét helyzet, probléma a stakeholder elemzéssel megállapíthatjuk az összes érintett 
várhatóviselkedését és szükség szerint meg lehet tervezni az egyes érintettek bevonását. Az 
érintettek: 
7.1. Áramtermelők megújuló energia felhasználásával 
A projekt szempontjából vizsgálva az egyik legfontosabb érintett érdekkör a megújuló energia 
felhasználásával áramot termelő vállalkozások, elsősorban nap- és szélenergia felhasználok, 
miután az általuk használt energiaforrás napszak, időjárás függő és nem tudnak egyenletes 
vonal áramot a hálózatra feladni, ami igen komoly problémát okoz hálózat üzemeltetőknek, 
mivel nehezen tudják az áram mennyiséget tervezni. 
A geotermikus energia folyamatos vonaláramot biztosít az ORC erőművön keresztül ezáltal 
hozzá járul, hogy a mérlegkörök, illetve hálózat üzemeltetők a többlet zöld vonaláram 
segítségével a csúcsigények megjelenésekor zöld árammal váltsák ki a fosszilis energiából 
származó vonal áramot, ezzel segítve az EU és a Magyar Kormány energiapolitikai 
célkitűzéseik elérését. 
A projekt megvalósulása  egyértelműen érdeke mind a többi szakaszos áramtermelő zöldáram 
termelőknek, mind a hálózat üzemeltetőknek. 
 
7.2. Zöldség fogyasztók köre 
 
A folyamatos időjárás változás miatt a szabadföldi termesztés mennyisége csökken, olykor 
kritikus mértékben ami a piacokon a termékek árai jelentősen növeli, ezzel a fogyasztókat 
hátrányos helyzetbe hozza. Ilyen helyzet elsősorban a téli primőr ellátás, ami a paradicsom 
vonatkozásában Magyarországon szinte kizárólag importból valósul meg, mert a termelők 
igyekeznek kikerülni a drága fűtési hónapokat, különösen a december január-február 
hónapokat. 
Az olcsó geotermikus energiával fűtött üvegházakban ezen időszakban is lehetséges a 
termelés, a Magyarországi import csökkentésével hatással van a fogyasztói árakra, csökkentve 
a fogyasztók költségeit. 
 
7.3. A mozgásszervi rehabilitációs szolgáltatók és igénybe vevők 
 
A projekt által biztosított mintegy 76-78-ezer ápolt páciens éjszaka alatt ellátott vendégek 
ellátása jelentős állami feladatot vállal át, jelentősen csökkentve a kezeléshez hozzájutás 
várakozási idejét. 
Ez jelentős hatással van a többi  egészségügyi szolgáltatóra nehezedő nyomás csökkentésére, 
illetve a pácienseket segíti a gyógyuláshoz való mihamarabbi hozzájutáshoz. 
 
Jelentősen növeli a gyógy-turisztikai üzletág országos bevételei adatai, és segít a Magyar 
Kormány gyógy-turisztikai céljainak – mint stratégiai ágazatnak – a fejlesztéséhez. 
 
7.4. Helyi önkormányzat 
 
Természetes módon a helyi önkormányzatnak érdeke a területén működő vállalkozások 
jogszerű és a nyereséges működése, növelve a térség megtartó erejét, a lakosság 
életszínvonalát.  



GME MINTAPROJEKT 
KOMPLEX MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁS 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

21 
 

 
 
8. Az érdekcsoportok érintettségének és viszonyainak értékelése 
 

 
 

Érdekcsoport 
 

 
Kulcs – 
érdekek 

 

A probléma 
megoldására 
várhatóan 
gyakorolt  

hatás* 

A 
probléma 

megoldásá-
ból adódó, 

rá 
gyakorolt 

hatás* 

Lehetséges 
lépések a 

negatívumok 
csökkentésére 

Jelentősége 
a projekt 

szempont-
jából** 

 
Megújuló áram 

termelők 
 

Zöld 
vonaláram, 
csúcserőmű 
üzemeltetése 

 
++ 

 
++ 

Hosszú távú 
szerződések 
megkötése 

 
3 

 
Zöldség 

kereskedők és 
fogyasztók 

köre 
 

Energia 
takarékos, 
olcsóbb 
termelés 

 
++ 

 
+ 

A probléma 
szempontjából 
ez a csoport 

inkább 
passzív 

 
2 

A 
mozgásszervi 
rehabilitációs 
szolgáltatók 
és igénybe 

vevők 

Várólisták 
csökkentése, 
szolgáltatás 
fejlesztése 

 
++ 

 
+ 

Folyamatos 
magas 

színvonalú 
szolgáltatás  

 
2 

Térség 
szakképzett 

aktív, inaktív 
és 

munkanélküli 
lakossága 

Magas 
színvonalú 
körülmények 
között 
versenyképes 
jövedelem 
megszerzése 

 
 

++ 

 
 

++ 

Toborzás, 
folyamatos 
szakmai 
képzés és 

bérfejlesztés 

3 

 
Érintett helyi 
önkormányzat 

 

Az 
önkormányzati 
működés 
fejlesztése, 
területfejlesztés 

 
++ 

 
++ 

Az 
érdekeltségük 

folyamatos 
fenntartása 

 
1 

 
 Helyi és 
tágabb 

körzetben vett 
érintett 
lakosság 

 

Jövedelem 
növekedés, 
életminőség 
javulása 

 
+ 

 
++ 

A probléma 
szempontjából 
ez a csoport 

inkább 
passzív 

 
1 

 
*     ++ = nagyon pozitív,  + = kissé pozitív 
**      3 =  kulcsfontosságú, 2 = jelentős  1 = kisebb jelentőségű 
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9. SWOT – analízis 
 
 
Erősségek Gyengeségek 
 
A projekt alapját szolgáló geológus és 
geotermikus szakértők nemzetközileg 
jelentős tudása, szakértelme 
A megvalósításhoz szüksége eszközök és 
berendezések döntő többsége 
Magyarországon beszerezhető 
A management szakértelme és 
elkötelezettsége 
A szakképzetlen munkaerő helyben 
rendelkezésre áll 
 

 
Magas beruházási költségek 
A vállalkozások tőkeszegénysége 
Nincs kiépített közmű, hőfogyasztó, ezeket a 
vállalkozásnak kell megteremteni 
ORC erőmű technológia import beszerzésű 
A szakképzett munkaerő viszonylagosan 
nehéz biztosítása 

Lehetőségek Veszélyek 
 
A geotermikus lehetőségek biztosítják a 
projekt továbbfejlesztését 
Mind a paradicsom, mind az egészségügyi 
szolgáltatás hiánypiacon működik 
Szorosabb együttműködés a területek 
szabályzó hatóságaival 
A magyar beszállítói hálózat megerősítése 
 

 
Természeti, időjárási kockázatok 
növekedése 
Szakképzett munkaerő fluktuációja  
Pandémiás veszélyhelyzetek turizmusra 
gyakorolt negatív hatása 
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10. Pénzügyi elemzés 
 
A projekt bekerülésének meghatározásakor a kapott árajánlatok és/vagy tervezői becslések 
alapján dolgoztunk. Az egyes projektelemek részletesebb költségbecsléseit és az 
üzemeltetéshez felhasznált alapadatokat az 1. sz. mellékletben csatoljuk, 
 
10.1. A beruházás becsült költségei 
 

Lásd következő oldalak! 
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Költségek megnevezése
 Becsült nettó költség 
(Ft) 

Teljes 
beruházás 
arányában 
(%)

I. Előkészítési költségek 438 000 000 Ft               2,86%
I.1. Tervezés 307 000 000 Ft               2,01%

Termálkút kialakításának tervezése 104 000 000 Ft               0,68%
ORC erőmű létesítésének tervezése 65 000 000 Ft                 
Üvegház tervezése 8 000 000 Ft                   0,05%

Rehabilitációs központ tervezése 
engedélyes és kiviteli tervek 130 000 000 Ft               0,85%

I2. Előkészítő tanulmányok készítése 91 000 000 Ft                 0,60%

Előzetes és részletes 
megvalósíthatósági tanulmány 60 000 000 Ft                 0,39%
ORC erőmű előkészítő tanulmány 12 000 000 Ft                 
Üvegház üzleti terv 7 000 000 Ft                   0,05%
Rehabilitációs központ üzleti terv 12 000 000 Ft                 0,08%

I.3. Közbeszerzési eljársok lebonyolítása 22 000 000 Ft                 0,14%
Mélyépítési munkák közbeszerzése 0,00%

Szabdidős létesítmény közbeszerzési 
eljárása 22 000 000 Ft                 0,14%

I.4. Ingatlan vásárlás költésgei 18 000 000 Ft                 0,12%
II. Megvalósítási költségek 14 852 975 000 Ft          
II.1. Kivitelezési költségek 13 241 585 000 Ft          86,60%

Termálkút  és kapcsolódó elemek 
kivitelezése 3 494 000 000 Ft            22,85%

ORC erőmű és kapcsolódó 
létesítmények kivitelezése 1 910 000 000 Ft            
Üvegház kivitelezése 3 078 500 000 Ft            20,13%
Rehabilitációs központ kivitelezése 4 759 085 000 Ft            31,12%

II.2. Eszköz beszerzések 1 164 390 000 Ft            7,61%

Termálkút és erőmű eszköz beszerzései -  Ft                              

Üvegház technológia és szükséges 
eszközökbeszerzése 348 500 000 Ft               2,28%
Rehabilitációs központ eszközei 815 890 000 Ft               5,34%

II.3. 
Megvalósításhoz szükséges 
projektszervezet költségei 391 000 000 Ft               2,56%
Műszaki ellenőr 165 000 000 Ft               1,08%
Projektmenedzsment 123 000 000 Ft               0,80%
Műszaki szakértői 103 000 000 Ft               0,67%

II.4. Tájékoztatás és nyilvánosság 4 000 000 Ft                   0,03%
II.5. Marketing költésgek 25 000 000 Ft                 0,16%

Üvegház marketingje 10 000 000 Ft                 0,07%
Rehabilitációs központ marketingje 15 000 000 Ft                 0,10%

II.6. Hatósági és eljárási díjak 27 000 000 Ft                 0,18%
BERUHÁZÁS ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSE 15 290 975 000 Ft          

Varászló geotermikus energia hasznosítási mintaprojekt beruházási 
költségei és megvalósítási ütemterve
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Költségek megnevezése Becsült nettó költség (Ft)
Teljes 
beruházás 
arányában (%)

I. Előkészítési költségek 144 000 000 Ft                 3,82%
I.1. Tervezés 104 000 000 Ft                 2,76%

A geotermikus kitermelést engedélyező Vízjogi 
Engedély beszerzése 15 000 000 Ft                       
Elektromos tervezési és engedélyeztetési 
feladatok elvégzése. METÁR engedélyeztetés 25 000 000 Ft                       
Építész tervezés, település rendezési terv, 
engedélyezés 64 000 000 Ft                       

I2. Előkészítő tanulmányok készítése 40 000 000 Ft                   1,06%
Előzetes és részletes megvalósíthatósági 
tanulmány 15 000 000 Ft                       
Megalapozó tanulmányok és mérések, 
geotermikus szakértő 25 000 000 Ft                       

I.3. Közbeszerzési eljársok lebonyolítása 0,00%
I.4. Ingatlan vásárlás költésgei 0,00%
II. Megvalósítási költségek 3 629 000 000 Ft              96,18%
II.1. Kivitelezési költségek 3 494 000 000 Ft              92,61%

Területelőkészítési munkák (földmunka, 
megközelíthetőség biztosítása, parkoló és 
kerítés) 379 000 000 Ft                     

Termálkút, nyelőkút és hőközpont kialakítása 2 845 000 000 Ft                  
Csővezeték építése 110 000 000 Ft                     
EON közműhálózat fejlesztése 160 000 000 Ft                     

II.2. Eszköz beszerzések -  Ft                                  0,00%
Termálkút és erőmű eszköz beszerzései

II.3. 
Megvalósításhoz szükséges 
projektszervezet költségei 129 000 000 Ft                 3,42%
Műszaki ellenőr 45 000 000 Ft                       1,19%
Projektmenedzsment 40 000 000 Ft                       1,06%
Műszaki, erőművi és geotermikus szakértő 44 000 000 Ft                       1,17%

II.4. Tájékoztatás és nyilvánosság 1 000 000 Ft                      0,03%
II.5. Marketing költségek 0,00%
II.6. Hatósági és eljárási díjak 5 000 000 Ft                      0,13%

BERUHÁZÁS ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSE 3 773 000 000 Ft              

Varászló termálkút kialakítása



GME MINTAPROJEKT 
KOMPLEX MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁS 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

26 
 

 

 

Költségek megnevezése Becsült nettó költség (Ft)
Teljes 
beruházás 
arányában (%)

I. Előkészítési költségek 77 000 000 Ft                   3,78%
I.1. Tervezés 65 000 000 Ft                   3,19%

ORC erőmű és kapcsolódó létesítmények 
tervezése 10 000 000 Ft                       
Az E-ON villamos  hálózat csatlakozási terv 
készítése, 1,2 MW áram hálózatba való 55 000 000 Ft                       

I2. Előkészítő tanulmányok készítése 12 000 000 Ft                   0,59%
Előzetes és részletes megvalósíthatósági 
tanulmány 12 000 000 Ft                       

I.3. Közbeszerzési eljársok lebonyolítása -  Ft                                  0,00%
Tervezési tevékenység beszerzése
Mélyépítési munkák közbeszerzése

I.4. Ingatlan vásárlás költésgei 0,00%
II. Megvalósítási költségek 1 958 000 000 Ft              96,22%
II.1. Kivitelezési költségek 1 910 000 000 Ft              93,86%

Az erűmvet fogadó épület területének 
kialakítása, alapozás, könnyűszerkezetes 
épület felépítése 90 000 000 Ft                       
Hálózati csatlakozás kiépítése 250 000 000 Ft                     
ORC erőmű fogadó épület elektromos 
szerelvényezése, irányítástechnika 70 000 000 Ft                       
ORC erőmű beszerzés és telepítés, próbaüzem

1 500 000 000 Ft                  
II.2. Eszköz beszerzések -  Ft                                  0,00%

II.3. 
Megvalósításhoz szükséges 
projektszervezet költségei 45 000 000 Ft                   2,21%
Műszaki ellenőr 20 000 000 Ft                       0,98%
Projektmenedzsment 18 000 000 Ft                       0,88%
Műszaki, erőművi és geotermikus szakértő 7 000 000 Ft                         0,34%

II.4. Tájékoztatás és nyilvánosság 1 000 000 Ft                      0,05%
II.5. Marketing költségek 0,00%
II.6. Hatósági és eljárási díjak 2 000 000 Ft                      0,10%

BERUHÁZÁS ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSE 2 035 000 000 Ft              

1,45 MW ORC erőmű létestíése
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Költségek megnevezése Becsült nettó költség (Ft)
Teljes 
beruházás 
arányában (%)

I. Előkészítési költségek 43 000 000 Ft                   1,20%
I.1. Tervezés 8 000 000 Ft                      0,22%

Üvegházak tervezése 8 000 000 Ft                         
I2. Előkészítő tanulmányok készítése 17 000 000 Ft                   0,48%

Üvegház üzelti terve 7 000 000 Ft                         
Megalapozó tanulmányok, telepítési és 
működtetési terv 10 000 000 Ft                       

I.3. Közbeszerzési eljársok lebonyolítása 0,00%
I.4. Ingatlan vásárlás költésgei 18 000 000 Ft                   0,50%
II. Megvalósítási költségek 3 534 000 000 Ft              98,80%
II.1. Kivitelezési költségek 3 078 500 000 Ft              86,06%

Területelőkészítési munkák (földmunka, 
közművek megközelíthetőség biztosítása, 
parkoló és kerítés stb) 378 500 000 Ft                     
Növényház és technológia telepítése (4 ha) 2 700 000 000 Ft                  

II.2. Eszköz beszerzések 348 500 000 Ft                 9,74%
Növény telepítés és technológia 150 000 000 Ft                     
Üvegház működéséhez szükséges eszközök 198 500 000 Ft                     

II.3. 
Megvalósításhoz szükséges 
projektszervezet költségei 86 000 000 Ft                   2,40%
Műszaki ellenőr 30 000 000 Ft                       0,84%
Projektmenedzsment 30 000 000 Ft                       0,84%
Műszaki, mezőgazdasági szakértő 26 000 000 Ft                       0,73%

II.4. Tájékoztatás és nyilvánosság 1 000 000 Ft                      0,03%
II.5. Marketing költségek 10 000 000 Ft                   0,28%
II.6. Hatósági és eljárási díjak 10 000 000 Ft                   0,28%

BERUHÁZÁS ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSE 3 577 000 000 Ft              

Varászló 4 Ha üvegházi projektelem
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Költségek megnevezése Becsült nettó költség (Ft)
Teljes 
beruházás 
arányában (%)

I. Előkészítési költségek 174 000 000 Ft                 2,95%
I.1. Tervezés 130 000 000 Ft                 2,20%

Engedélyezési tervek 40 000 000 Ft                       
Kiviteli tervek 90 000 000 Ft                       

I2. Előkészítő tanulmányok készítése 22 000 000 Ft                   0,37%
Rehablilitációs központ üzleti terve 12 000 000 Ft                       
Megalapozó tanulmányok, orvos szakértő 
bevonása 10 000 000 Ft                       

I.3. Közbeszerzési eljársok lebonyolítása 22 000 000 Ft                   0,37%
Szabdidős létesítmény közbeszerzési eljárása 22 000 000 Ft                       

I.4. Ingatlan vásárlás költésgei 0,00%
II. Megvalósítási költségek 5 731 975 000 Ft              97,05%
II.1. Kivitelezési költségek 4 759 085 000 Ft              80,58%

Területelőkészítési munkák (földmunka, 
közművek, megközelíthetőség biztosítása, 
parkoló és kerítés stb) 538 060 000 Ft                     
Rehablitációs központ gyógyászati és fürdő 
részleg 1 599 430 000 Ft                  
Rehabilitációs központ szálláshely 2 621 595 000 Ft                  

II.2. Eszköz beszerzések 815 890 000 Ft                 13,81%
Informatikai, belső irányítási eszköz 131 250 000 Ft                     
Bútorzat szálloda és étterem 374 780 000 Ft                     
Orvosi eszköz, berendezés 122 580 000 Ft                     
Konyha berendezés 80 400 000 Ft                       
Karbantartási, takarítási eszközök 21 880 000 Ft                       
Személyszállítás, betegszállítás 85 000 000 Ft                       

II.3. 
Megvalósításhoz szükséges 
projektszervezet költségei 131 000 000 Ft                 2,22%
Műszaki ellenőr 70 000 000 Ft                       1,19%
Projektmenedzsment 35 000 000 Ft                       0,59%
Műszaki, orvos szakértő 26 000 000 Ft                       0,44%

II.4. Tájékoztatás és nyilvánosság 1 000 000 Ft                      0,02%
II.5. Marketing költségek 15 000 000 Ft                   0,25%
II.6. Hatósági és eljárási díjak 10 000 000 Ft                   0,17%

BERUHÁZÁS ÖSSZKÖLTSÉGVETÉSE 5 905 975 000 Ft              

Varászló Rehabiltációs központ megvalósítása
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10.2. A beruházás tervezett forrásösszetétele 
 

 
FORRÁS ÖSSZETÉTEL TELJES BERUHÁZÁS 

Támogatás            10 703 682 500 Ft  70,00% 

Bank hitel               3 058 195 000 Ft  20,00% 

Saját erő              1 529 097 500 Ft  10,00% 

ÖSSZES FORRÁS       15 290 975 000 Ft    
      

FORRÁS ÖSSZETÉTEL GEOTERMIKUS KÚT 
Támogatás              2 641 100 000 Ft  70,00% 

Bank hitel                  754 600 000 Ft  20,00% 
Saját erő                 377 300 000 Ft  10,00% 

ÖSSZES FORRÁS          3 773 000 000 Ft    

      

FORRÁS ÖSSZETÉTEL ORC ERŐMŰ 
Támogatás              1 424 500 000 Ft  70,00% 

Bank hitel                  407 000 000 Ft  20,00% 

Saját erő                 203 500 000 Ft  10,00% 

ÖSSZES FORRÁS          2 035 000 000 Ft    
FORRÁS ÖSSZETÉTEL ÜVEGHÁZ PROJEKT 

Támogatás              2 503 900 000 Ft  70,00% 

Bank hitel                  715 400 000 Ft  20,00% 

Saját erő                 357 700 000 Ft  10,00% 
ÖSSZES FORRÁS          3 577 000 000 Ft    

      

FORRÁS ÖSSZETÉTEL REHABILITÁCIÓS KÖZPONT 
Támogatás              4 134 182 500 Ft  70,00% 
Bank hitel               1 181 195 000 Ft  20,00% 

Saját erő                 590 597 500 Ft  10,00% 

ÖSSZES FORRÁS          5 905 975 000 Ft    
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10.3. A beruházás pénzügyi megtérülési számításai 
 
Az 1. sz. mellékletben csatolt kiinduló beruházási, valamint üzemeltetési alapadatok alapján 
15 éves referencia időszakra vonatkozóan elvégeztük az egyes beruházási elemek nettó 
jelenérték számításait. A jelenérték számításhoz 5,5 %-os diszkontrátát vettünk figyelembe. A 
pénzintézetekkel folytatott előzetes tárgyalások alapján 3,0%-os kamat mellett 15 éves 
törlesztési időt vettünk alapul a 20%-os banki hitelek visszafizetéséhez. 
 
Alkalmazott képlet 

 
Ahol 
t – az adott pénzmozgás időpontja 
n – a teljes időtáv hossza 
r – kamatláb 
 – nettó pénzmozgás (a pénz összege) a t időpontban. 
– az a pénzösszeg, melyet a 0 időpontban fektettünk be ( = 0 ) 
 
 

  
Teljes beruházás Geotermikus kút és 

ORC Erőmű Üvegház Rehabilitációs 
központ 

n - teljes időtáv 15 év 15 év 15 év 15 év 

r - kamatláb 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 

C0 - teljes 
bekerülési 
összeg 

-     15 290 975 000 
Ft -    5 808 000 000 Ft -    3 577 000 000 Ft -      5 905 975 000 

Ft 

NVP teljes 
beruházásra 6 736 985 619 Ft -1 427 406 462 Ft 516 078 869 Ft 7 648 313 213 Ft 

C0 - sajáterő és 
banki hitel 
összege 

-       4 724 492 500 
Ft -    1 879 600 000 Ft -    1 073 100 000 Ft -      1 771 792 500 

Ft 

NVP  - 70 % 
vissza nem 
térítendő 
támogatással 

17 303 468 119 Ft 2 500 993 538 Ft 3 019 978 869 Ft 11 782 495 713 Ft 

 
 
 
A nettó jelenérték számításokból látható, hogy míg a geotermikus kút és ORC erőmű esetében 
csak a támogatáson felüli rész térül meg, addig fennmaradó projektelemek önmagukban is 
megtérülnek, de fontos felhívni a figyelmet, hogy a mintaprojekt esetében az egyes beruházási 
elemek egymásra erős szinergia hatást gyakorolnak, azaz az erőmű villamos és hőenergia 
kapacitásainak 85%-os kihasználásához elengedhetetlenek a fogyasztók, míg a fogyasztók 
gazdaságos működéséhez és egyedi versenyelőnyeik biztosításához nélkülözhetetlen a 
geotermikus energia.  
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11. A tervezett fejlesztés társadalmi megalapozottsága 
 
Környezeti hatások 
 
A megvalósuló beruházás zömében értéktelen, a mezőgazdasági termelésre kévésé alkalmas 
területek hasznosításával, a mezőgazdasági termelésből való kivonásával komoly 
ingatlanfejlesztést valósít meg, jelentős hozzáadott értéket realizál, ezáltal az épített környezet 
gazdagodik, javul az ott lakók közérzete. 

Jelentős, hogy a kitermelt geotermikus fluidum visszasajtolásra kerül, így sem a környezet, 
sem a geotermikus rezervoár nem károsodik. 

A megtermelt megújuló energia hozzá járul a káros anyag kibocsátás csökkentéséhez és 
ezáltal segíti az egészséget életkörülmények biztosítását 

Társadalmi-gazdasági hatások 

A projekt megvalósításával egyrészt nő a lakosság bevétele ami a helyi egyéb vállalkozások, 
szolgáltatások részére teremt vásárló erőt, ezáltal teremt áttételes megélhetés sok - sok család 
részére. 
 
Másik oldalról az önkormányzat igen jelentős adóbevételhez jut, mely a település fejlesztését 
szolgálja, hozzájárulva az országos vidékfejlesztési elképzelésekhez. 
 
A tervezett beruházás illeszkedik 

- Nemzeti Energiastratégia 2030, 
- Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030, 
- Helyi önkormányzat fejlesztési terveihez. 

 
Ezekkel a megfelelőségekkel hozzájárul az alábbi célok megvalósulásához: 
 

- Versenyképességet javító, értékalapú horizontális gazdaságfejlesztés; 
- Térség specifikus brendek fejlesztése Somogy megye perifériális helyzetű településein; 
- A társadalmi-gazdasági kohézió erősítése Somogy megye mag- és perifériális helyzetű 

térségei között; 
- A természeti és épített értékek, a szellemi és kulturális örökség megóvása, alkotó-

innovatív, fenntartható továbbfejlesztése. 
 
A könnyebb átláthatóság érdekében táblázatos formában ismertetjük a fejlesztési részcélokon 
keresztüli illeszkedését a stratégiai célokhoz: 
 
 

 
Értékalapú 

gazdaságfejlesztés 
részcéljai 

 

 
 

Hozzájárulás formája, keretei 

 
aktivitási ráta 

növelés 
 

 
A fejlesztéshez kapcsolódóan létre jövő munkahelyek növelik az 
aktivitási rátát. 

 
munkanélküliségi 
ráta csökkentése 

 

 
A fejlesztéshez kapcsolódóan új munkahelyek jönnek létre mind a 
termelői, mind a szolgáltatói szektorban 
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hozzáadott érték 
növelése 

 

Új technológia bevezetése, mezőgazdasági termelés korszerűsítése, 
új szemléletű,nagyobb hatékonyságú megújuló energia 
felhasználás 

 
tőkeállomány 

növelése 
 

 
A vállalkozás által megvalósított termeléshez kapcsolódóan újabb 
vállalkozások betelepülés várható a térségben 

 
beruházási ráta 

növelése 
 

 
A beruházás vállalkozói fejlesztés keretében valósul meg, 
ugyanakkor a jövőben várható további magánerős beruházások 
megvalósítása 

 
K+F ráfordítás 

növelése 
 
 

 
A beruházás kereti között támogatott vállalkozás a későbbi 
fejlődése érdekében K+F tevékenységet is fognak végezni 

 
szakképzés 

hatékonyságának 
javítása 

 

A megvalósuló beruházás, illetve az inspirált kapcsolódó 
vállalkozások gyakorlati lehetőséget biztosítanak a szakképző 
intézményeknek, illetve a gyakornoki program keretében 
lehetőséget biztosítanak fiatalok számára a munka világába 
történő belépésre. 

 
technológiai 

transzfer fogadó 
képességének 
megteremtése 

 

 
A projekt és az általa generált térségi beruházások a 
tevékenységükből adódóan alkalmasak technológiai transzferek 
befogadására, továbbá a szakképzési és K+F tevékenységekkel, új 
a térségben eddig hozzáférhetetlen  fejlődési lehetőséget jelentenek. 
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12. Varászló község jellemzői 
 
Varászló község Somogy megye nyugati szegletében a Somogy –Zalai határcsatorna közelében 
fekszik. Terület: 1276 ha,Lakosok száma: 159 fő, 
Lakások száma : 98.A 2011-es népszámlálás során a lakosok 92,5%-a magyarnak, 4,1% 
cigánynak, 5,4% németnek mondta magát (2,7% nem nyilatkozott; a kettős identitások miatt 
a végösszeg nagyobb lehet 100%-nál). A vallási megoszlás a következő volt: római katolikus 
79,6%, református 2,7%, evangélikus 7,5%, felekezeten kívüli 3,4% (6,8% nem nyilatkozott). 
 
A község életében nem a megyeszékhely Kaposvár, hanem a 26 km távolságra lévő Zala megyei 
Nagykanizsa játszik fontosabb szerepet. 
 

Varászló gazdasági szerepköre 
 

Erősségek Gyengeségek 
 
Jelentős, elhanyagolt, ingatlan fejlesztésre 
alkalmas területtel rendelkezik 
Itt található az ország egyik legnagyobb nagy 
energia tartalmú geotermikus rezervoárja 
Az önkormányzat ambiciózus, vállalkozás 
barát  
Jelentős szakképzetlen munkaerő tartaléka 
van 
 

 
Nagymértékű munkanélküliség 
Alacsony jövedelmi viszonyok 
Stagnáló, öregedő lakosság 
Nincs ipari termelési struktúra, a 
mezőgazdaság termelékenysége igen 
alacsony 
Nincs K+F+I tevékenység 
 

Lehetőségek Veszélyek 
 
Növekvő önkormányzati és vállalati pályázati 
lehetőség 
Az önkormányzat beruházás ösztönző 
politikát folytat 
A geotermikus források feltárása, 
hasznosítása 
további vállalkozások betelepülés 
 

 
Elvándorlás és az elöregedés növekedése 
Folyamatos lakossági jövedelemcsökkenés  
Viszonylagos elzártság az országos 
úthálózattól 
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13. PR és Marketing 
 
Általánosságban elmondható, hogy projekt-management ismeri és használja a marketing 
elveket és a belőlük származó piaci eszközök használatát, úgymint 
 

- Piackutatás 
- Arculat 
- Étkesítés 
- Marketing 
- Termék és minőségfejlesztés 

 
Piackutatás 
 
A beruházáshoz kapcsolódóan feltétlenül szükséges a keresleti oldal feltérképezése, egy teljes 
körű piackutatás elvégzése a majdani termékek és szolgáltatások piacra jutásának 
elősegítésére. 
A piackutatás eredményének oda kell vezetni, hogy lehetséges piaci partnerekkel részletes 
egyeztetés történjen a termékek és szolgáltatások bemutatásával, hogy szándéknyilatkozat, 
esetleg konkrét megállapodás jöjjön létre. 
Fontos a vevői igénye feltérképezése a majdani termékfejlesztés, K+F+I megalapozására. 
Ezen lépseket és eredményeit már a beruházás korai szakaszában el kell végezni. 
 
Arculat, brand kialakítása 
 
A vállalkozás tevékenysége során létre fog jönni egy egyéni arculat, melynek részelemei a 
márkanév, a logó és a betűtípus. Ezek mindegyik a a Nemzeti Védjegyoltalmi Hivatal által 
levédett önállóbrandként kerül rögzítésre. 
 
Értékesítés 
 
A mindenkori eladást segítő  sikerokozók az alábbiak lesznek 

- értékesítési csatornák kialakítása, megjelölése 
- telefonos értékesítés, telesale 
- direkt értékesítés 
- info kommunikáció 

 
Marketing 
 
A mindenkori értékesítés sikerét, a brand ismertségét és az árbevétel alakulását segítő 
marketing kommunikációt alakít ki, mely kiterjed 

- weboldal 
- facebook profil 
- szaksajtó 

 
Termék és minőségfejlesztés 
 
A folyamatos piaci tesztelés, monitoring és értékelés elengedhetetlen részét képezi egy új 
termékpálya bevezetésénél, piacszerzésnél. Ezeket a feladatokat a vállalkozás menedzsmentje 
látja el. 
 
 
Szeged, 2021. október 
 
 
 

Készítette: 
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1. sz. melléklet 

A beruházás becsült költségeinek és üzemeltetési számításainak részletezése 
 
 

1. GME Projekt geotermikus kitermelő rendszer beruházási  
költségei 

 
 
Műszaki Tartalom: 
 
 
1. részfázis bontása: 

Az operatív területek beszerzése,  teljesföldmunka, vízszintezett kiképzése   22.000.000,00 
2,2 km   önkormányzati földút használható állapotba hozatala a  főút csatlakozás biztosítása, egy szórt 
zúzott kő útalappal rendelkező 3,5 m széles, 2db kerülő öböllel épített útként való kialakítás.  

285.000.000,00 

Operatív terület körbe kerítése, végleges tereprendezés Varászló HRSZ 019/10 (100x72 m) 
 

72.000.000,00 

1. részfázis összesen 379.000.000,00 
 

 
2. részfázis bontása 

Termelő kút kialakítása a Varászló 0129/10 hrsz. ingatlanon 1.300..000.000,00 
 

Nyelő kút kialakítása  Varászló külterület 014 hrsz.  1.300.000.000,00 
Felszíni kútszerkezet kialakítása  245.000.000,00 
2. részfázis összesen 2.845.000.000,00 

 
 
3. részfázis bontása: 

Az E-ON villamos  hálózat bekötése az operatív területre, kútgépészet áramszükséglet biztosítása  160.000.000,00 
Elektromos tervezési és engedélyeztetési feladatok elvégzése. METÁR engedélyeztetés 
 

25.000.000,00 

3. részfázis összesen 185.000.000,00 
 

 
 
4. részfázis bontása: 

A geotermikus kitermelést engedélyező Vízjogi Engedély beszerzése,   15.000.000,00 
Geotermikus szakértők út tervező és projekt műszaki Manager díj, Know -how vásárlás 
felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr 

175.000.000,00 

Építész tervezés, település rendezési terv, engedélyezés  64.000.000,00 
4. részfázis összesen 254.000.000,00 

 
5. részfázis 

Csővezeték építés                110.000.000,00 
 
Tervezett beruházási költség 715.200 GJ/év hőenergia termelésére, új termelő és nyelő kút 
építésével létesített geotermikus kitermelő rendszer bekerülése 

3.764.000.000,00 Ft 
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GME Projekt ORC erőmű létesítés költségei 

Műszaki Tartalom: 
 
1. részfázis bontása: 
Az erűmvet fogadó épület területének kialakítása, alapozás, 
könnyűszerkezetes épület felépítése 

90.000.000,00 

 
2. részfázis bontása 
 
Az E-ON villamos  hálózat csatlakozási terv készítése, 1,2 MW áram 
hálózatba való   

55.000.000,00 

Hálózati csatlakozás kiépítése  
 

250.000.000,00 

 
3. részfázis bontása: 
 
5. részfázis bontása 
ORC erőmű fogadó épület elektromos szerelvényezése, 
irányítástechnika 

70.000.000,00 
 

ORC erőmű beszerzés és telepítés, próbaüzem 
 

1.500.000.000,00 

 
Tervezett beruházási költséga az 1,45 MW áram termelésére alkalmas ORC erőműnek 

1.965.000.000,00 Ft 
 
Tervezett teljes bevétel: 
Csúcsüzemi és egyéb kiegészítő hálózati eladás: 1,2 MW x24 x365 = 10.512 MW 
Tervezett átlag ár: 65 Ft/kWh + Áfa  
 
 
Bevétel: 10.512.000 kW  x 65 Ft = 683.280.000,- Ft 
 

 
Munkaerő összetétel 
Telephely vezető                  2 fő 
projekt manager                  1 fő 
diszpécser                          1 fő 
portaszolgálat                     3 fő 

 
Teljes munkaerő szükséglet 7 fő 

Bér 
Megnevezés Alapbér Éves bruttó 

bér 
Fizetendő 
járulék 

1 fő projekt 
manager 

                  
800.000.- 

             
9.600.000.- 

1.440.000.- 

1 fő telephely vezető                   
300.000.- 

             
3.600.000.- 

540.000.-                       

2 fő 
diszpécser/vezető 

450.000.- 10.800.000.- 3.348.000.- 

3 fő portaszolgálat 300.000.- 10.800.000.- 3.348.000.- 
7  fő összesen  34.800.000.- 8.676.000.- 

 
 
 
 
Személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér 34.800.000.- 
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Munkabér járulékai 8.676.000.- 
Egyéb személyi jellegű ráfordítás: 
étkezés, utaztatás, munkaruházat 

3.300.000.- 

Összes személyi jellegű ráfordítás 
 

46.776.000.- 
 

 
Amortizáció: 
Komplett kitermelő és áramtermelő  
rendszer ( telephely kialakítás, 2 kút, 
csővezeték, út, gépészet, hőcserélők,  
25 év,  2.700.000.000.- 

 
 
108.000.000.- Ft/év 

Egyéb eszköz  7 év 52.000.000 Ft                                                                                                                                                                                                                                                                          7.428.000,- Ft/év 
Számítástechnika:   5 év 22.000.000.- 4.400.000.- Ft/év 
Összes amortizáció/év 
 

129.828.000.- Ft/év 

 
Termelési közvetlen anyagköltség 
Klf tisztító, kenő  és karbantartó 
anyagok 
 

12.000.000.- Ft 

Éves közvetlen anyagköltség 
 

12.000.000.- Ft 

 
Egyéb, anyag jellegű ráfordítás 
 

6.000.000.- Ft 

 
 

2.GME projekt üvegház zöldségtermelés  részprojekt 
beruházási költségei 
     
Építési terület kialakítása  (FT)       
5,6 ha terület megvásárlása   
 

18.000.000.- 
 

Földmunkák, esővíz tároló  építése, project 
terület körbe kerítése épített kerítéssel 

180.000.000.- 
 
 

A fő villamos vezeték bevitele, villamos fő 
kapcsoló és elosztó központ kialakítása, az 
üvegházi és kútgépészet  elektromos 
csatlakozás kialakítása 
 

35.500.000.- 
 
 

Szabadtéri világítás kiépítés a projekt 
területen,  

14.500.000.- 
 

Belső utak és járdák építése   
 

65.000.000.- 
 

Fő bejárat, és porta épület 
 

58.500.000.- 
 

Parkosítás   
 

25.000.000.- 
 

Összesen  396.500.000.- 
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Növényház és technológia (FT)        
45.000 m2  épület a termelés, a raktározás és 
iroda, valamint szociális feladatok ellátására. 
Részletek kidolgozása a kivitelezési szerződés 
szerint. A teljes termesztési technológia 
beépítése,  valamint egy tető és egy  építési 
rendszer alatt lesz hűtőház, raktár és 
csomagolás szociális részleg és iroda, az 
irányítási hardwarek és softwarek 
hozzáadásával.  
- tervezés 
- felvonulás 
- alapozás 
- épület szerkezet felépítés 
- technológia telepítés, beszerelés, hőcserélő 
 ( szellőztető-, párásító, táp és locsoló 
csöpögtető-,  
CO2 kezelő és befújó- rendszerek) 
- távirányító és ellenőrző rendszerek  
- irányító, vezérlő  software 
 

2.700.000.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
Kiegészítő beszerzések  (Ft)        
Munka és védőruházat  
 

30.000.000.- 

Anyagmozgató eszközök ( kültéri és beltéri)  
 

67.000.000.- 

Műhely felszerelés, kéziszerszámok  
 

15.000.000.- 

Irodai bútorok, irodai eszközök  
 

8.000.000.- 

Számítógép hálozat 
 

3.500.000.- 

Járművek ( 3 db 9 sz. kisbusz,  1 db 
kisteherautó.) 
 

75.000.000.- 

Összesen 198.500.000.- 
 
 
 
Teljes beruházási költség  

 
3.295.500.000.- 
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Működési Költségek: 
 
A termelt paradicsom közvetlen  bekerülési költsége1 m2 termesztési területre vetítve (FT) 
Fertőtlenítés 
Takaró fólia a földre 
Termesztő paplan 
Palánta 
Kötöző és rögzítő anyagok 
Biológiai növényvédelem 
Poszméh beporzás 
Növényvédő szer 
Műtrágya 
CO2 
Öntözés 
Elektromos áram 
Egyéb anyag jellegű ráfordítás  
(Csomagolás) 
Fűtés 
 
Összesen 

50.- 
60.- 

280.- 
960.- 
60.- 

200.- 
85.- 

270.- 
1.100.- 

200.- 
300.- 
120.- 
734.- 

1080.- 
 

5.499.- 

1 kg paradicsom bekerülési anyag  
költsége 
 

68,74 Ft 
 

 
 

Munkaerő összetétel 
Műszaki  igazgató 

1 fő 
Agronómus 

1 fő 
Logisztikai vezető 

1 fő 
lakatos 1fő helyettesek 1 fő raktáros 1 fő 

villanyszerelő 1 fő  informatikus 1 fő csomagoló,árumozgató 
6 fő 

diszpécser 1 fő növénygondozó 
10 fő 

 anyagbeszerző 1 fő 

portaszolgálat 4 fő betakarító szedő 
20 fő 

adminisztrátor 2 fő  

 
Teljes munkaerő 
szükséglet 

50 fő 

 
Bér 
Megnevezés Alapbér Éves bruttó bér 
1 fő  műszaki 
igazgató 

960.000.- 11.520.000.- 

3 fő agronómus 500.000.- 18.000.000.- 
2 fő raktárvezető 500.000.- 12.000.000.- 
2 fő adminisztrátor 300.000.- 10.800.000.- 
2 fő karbantartó 350.000.- 8.400.000.- 
36 fő munkás 300.000.- 129.600.000.- 
 4 fő portaszolgálat 400.000.- 19.200.000.- 
50 fő összesen  209.520.000.- 
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Személyi jellegű ráfordítás 
Munkabér 209.520.000.- 
Munkabér járulékai 39.808.000.- 
Egyéb személyi jellegű ráfordítás: 
étkezés 

13.645.000.- 

Egyéb személyi jellegű ráfordítás: 
munkába utazás 

18.505.000.- 

Összes személyi jellegű ráfordítás 
 

281.478.000.- 
 

 
 
Amortizáció: 
építmények 25 év  172.000.000.- Ft 6.800.000.- Ft/év 
Üvegház  2.108.00.000.000, 25 év 84.320.000.- Ft/év 
Egyéb eszköz 140.500.000,.  15 év  9.370.000,- Ft/év 
Számítástechnika, 22.000.000.- 5 év 4.400.000.- Ft/év 
Összes amortizáció/év 
 

104.809.000.- Ft/év 

 
Termelési közvetlen költségek hidropóniás paradicsom esetén 1 m2 termesztési területre 
vetítve (FT) 
 
1 m2 területre eső anyag költség 

 
5.499.- 

Éves közvetlen anyagköltség 4,1Ha 
üvegházban 

225.459.000.- 

 
 
Egyéb, anyag jellegű ráfordítás 
 

 
36.000.000.- 
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3. GME Projekt  a rehabilitációs központ  rész projekt 
beruházás költségei 
 
 
Műszaki tartalom 
 
sorsz Megnevezés db m2 Ft/m2 bekerülési ktsg 

1. Szállodai szobák normál (2 fő) + 
lakosztály 

64 
+4 

1.672 470.000 546.140.000.- 

2. Szállodai szobák (2 fő) 
akadálymentesített 

32 800 485.000 388.000.000.- 

2.a Szálloda tetőtér munkás szállás 45 1125 445.000 500.625.000.- 
3. Szállodai kiszolgáló tér (fogadó 

tér, folyosók, raktár, rendezvény 
terem, recepció,stb) 

 2.138 390.000 833.820.000.- 

4. Vendéglátó tér (étterem-kávézó, 
konyha és kapcsolódó terek 

 861 410.000 353.010.000.- 

5. Gyógyászat (fizikoterápia, 
vizsgáló, kardió edzés, 
gyógytorna terem, pihenők és 
kapcsolódó helyiségek) 

 562 425.000 238.850.000.- 

6. Wellness és balneológia  626 580.000 363.080.000.- 
7. projekt földterület  49.000 0 0 
8. úszó-pihenő medencék 

kialakítása 
 1.750 570.000 997.500.000.- 

8. összes épület + telek  7.784  4.221.025.000.- 
9. közművek    160.540.000.- 
10. parkoló  3.200  107.520.000.- 
11. kerítés, parképítés, túra útvonal  49.000  270.000.000.- 
12. Építés összesen    4.759.085.000.- 

 
Eszközbeszerzés 
 
Informatikai, belső irányítási eszköz 131.250.000.- 
Bútorzat szálloda és étterem 374.780.000.- 
Orvosi eszköz, berendezés 122.580.000.- 
Konyha berendezés 80.400.000.- 
Karbantartási, takarítási eszközök 21.880.000.- 
Személyszállítás, betegszállítás 85.000.000.- 
Összesen: 815.890.000.- 

 
 
 
 
A betegfogadásra kész, komplett beruházási költsége a human részprojektnek: 

5.905.975.000.- Ft 
 

 
 
A rehabilitációs központ rész-projekt bevételi terve 
 
Az előkészítő munkák során egyeztetés folyt az AOK német magán biztosító és nyugdíj 
pénztárral a lehetséges együttműködésről Akkor úgy zárult a megbeszélés, hogy a biztosító 
képes az egész évben folyamatosan 85% létszámmal feltölteni az elhelyezési kapacitást. 
 
Ez  a kapacitás szállodai szakszóval 100% -on számolva  73.000 vendég éjszaka, míg 85% -
on 62.050 vendégéjszakát jelent. A biztosító hajlandó volt a megbeszélésen elfogadni mintegy 
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95 Euro/nap/fő átlag ellátási díjat ( 5x étkezés, cukor és egyéb diéták, 5 napos tiszta cser, 
privát ruházat mosatása, transzfer a közeli nagyvárosba) fizetni. A gyógyszer és gyógyászati 
eszközök költsége ezen ár fölött, egyedi számlázással történik. 
Ezek alapján a biztosítóval kötendő szerződés alapján a SPA ***Hotel tervezett árbevétel 
€5.894.750, HUF 2.139.794.250.- Ft összegű bevétel keletkezik évente 
 
A fürdő fogadó képessége 2500 Fő/nap, átlagos 60% kihasználás az üzemidőre (150 nap) 
225.000 vendég /év. A kedvezmények és városi bérletek figyelembe vételével 1.200 Ft/nap/fő 
átlag bevételt kalkulálva 270.000.000 Ft bevételgenerálódik a fürdő bevételeként. 
 
Az egészségügyi, orvosi ellátó rendszer alkalmas még naponta 20 járó beteg páciens 
fogadására ami 5000 kezelt páciens jelent, átlagos 5.000 Ft/ páciens áron kalkulálva ez évi 
25.000.000  Ft díjbevételt jelent. 
 

 
A teljes éves bevétel: 2.434.794.250 .-Ft 

 
 
 
Tervezett Költségek 
 
Bér: 
 
 
Általános tevékenység: 
Elhelyezési és ellátási vezető  1 fő 
Betegnyilvántartó vezető 1 fő 
Recepciós 3 fő 
Animátor/hosztesz 2 fő 
Szobaasszony: 8 fő 
Takarító 10fő 
Étteremvezető – Főpincér 1 fő 
Felszolgáló 12 fő 
Konyhavezető – Főszakács 1 fő 
Szakács 8 fő 
Konyhai kisegítő 10fő 
Kertész 3 fő 
Anyagbeszerző-sofőr 3 fő 
Karbantartó: 4 fő 
 
Összesen: 67 fő 
 Bruttó bér:280.080.000 
TB 19% 53.215.200 
Összesen: 333.295.200 

 
Orvos-igazgató vezetésével működő 
rehabilitációs gyógyászati szekció 
munkaerő 
szerkezete: 
Orvos 5 fő 
Gyógytornász 8 fő 
Gyógy masszőr  8fő 
Fizikoterápiás asszisztens 6 fő 
Orvos írnok 5 fő 
Gyógyászati recepció 2 fő 
Dietetikus 2 fő 
Takarító, úszómester 6 fő 
 
 
 
 
 
Összesen: 42 Fő 
Bruttó bér: 282.060.000 
TB 19%: 53.591.400 
Összesen: 335.651.400 

 
Munkaerő létszám összesen 109 fő 
Összes bruttó bér: 668.946.600 
Összes TB: 106.806.600 
Étkezési hozzájárulás: 800 Ft/ nap /fő, 17.600 Ft/ hó, 211.200 Ft/ év 
109 főre étkezési hozzájárulás 23. 020.800 Ft/év 
Oktatás, továbbképzés: 14.000.000 Ft 
 
 
 
 
Személyi jellegű ráfordítás összesen: 812.774.000.-Ft/év 
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Anyag költség: 
Élelmiszer, konyhai alapanyag: 146.000.000 
Üzemeltetési anyag: 30.000.000 
Üzemanyag: 7.200.000 
Tisztítószer, egyéb  kemikália: 8.205.000 
 
 
 
Összes anyag költség: 191.405.000.-Ft/év 
 

 
Anyag jellegű ráfordítás: 
Mosatás 15.512.000 
Kommunikáció: 6.000.000 
Utazás: 3.000.000 
Protokoll: 10.000.000 
Fizetett energia: 26.250.000 
 
hő energia: 17.250.000 
villamos: 6.000.000 
földgáz: 3.000.000 
 
 
 
Összes anyag jellegű ráfordítás: 60.762.000.- Ft/év 
 

 
 
 
Amortizáció: 
építmény 25 év: 4.777.085.000 Ft-ra : 191.083.400 Ft/év 
felszerelés 10 év: 815.890.000 Ft-ra: Ft/év 81.589.000 Ft/év 
 
 
Összesen: 272.672.400.- Ft/év 
 

 
 
 
 


