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GEOTERMIKUS  

A projekt lényege

 A projektcég tulajdonosai a Hot Power Kft. projektjét Magyarország elő-
nyös geotermikus adottságaira alapozva hívták életre, hiszen a kedvező víz-
rajzi paramétereknek köszönhetően az országot ásványvíz-, termálvíz-, és 
geotermikus nagyhatalomként tartják számon. A északkelet-magyarorszá-
gi Bőcsön egyedi lehetőség van geotermikus energia kihasználására, mivel 
a térségben - a rendelkezésünkre álló információk alapján - csaknem 100 °C 
fokos víz érhető el, kiváló vízhozammal. Ezen túlmenően a kitermelés közvet-
len közelében egy elsődleges ipari nagyfogyasztó (Borsodi Sörgyár, amely-
nek tulajdonosa a Molson-Coors Brewing Company) működik. 
A projektcég a fűtőművet a geotermikus energia kinyerésére, valamint az 
így kinyert energia hasznosítására hozza létre. A projekt alapvető célja a 
bőcsi geotermikus fejlesztés megvalósítása, valamint a majdan működő fű-
tőmű pénzügyileg eredményes üzemeltetése. 

A geotermikus hőtermelő rendszer alapját egy termelőkút, valamint egy visz-
szasajtoló kút képezik. A fűtőmű a földből nyert hőenergiát csővezeték-rend-
szeren keresztül elért hőközpontok segítségével adja át a felhasználóknak (a 
tervek szerint az elsődleges átvevő a Borsodi Sörgyár, a másodlagos átve-
vők pedig növényházak). 
 
A cég a projekt megvalósítása érdekében rendelkezik a beruházás elindítá-
sához szükséges tervekkel, engedélyekkel, valamint földterületekkel, azaz 
teljes mértékben előkészítette a fejlesztést. A hőfelhasználókkal történő 
megállapodást és a vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerését követő-
en megvalósítja a geotermikus beruházást.

A projekt finanszírozása és várható 
eredménye

 
A projektcég tulajdonosai jelenleg olyan befektetőtársat keresnek, aki 
a projekt előnyeire való tekintettel hajlandó a beruházáshoz szükséges 
további pénzügyi forrásokat biztosítani. 
A jelenlegi tulajdonosok eddig teljes mértékben saját forrásból finan-
szírozták a projekt előkészítését (területek, tanulmányok, engedélyez-
tetés stb.). Jelen ajánlatban a cég üzletrészének 75 %-át névértéken 
kívánják befektetőtárs részére értékesíteni, aki ezért cserébe vállalja, 
hogy a beruházást a továbbiakban teljes mértékben finanszírozza. Ez 
pályázatnyertesség esetén 3,3 M EUR beruházási önrészt jelent, va-
lamint utófinanszírozásos pályázat esetén szükséges lehet a pályáza-
ti forrás átmeneti, a lehívásig történő előfinanszírozására is. (Megj.: 
a projekt pénzügyi eredményéből először a befektetőtárs kapja visz-
sza (kamatokkal növelten) a befektetett pénzügyi forrásait, majd pe-
dig a tulajdonosok üzletrészarányosan részesülnek a cég további ered-
ményéből.) 

 
Prognózis; Nettó összegek  
*Pályázatnyertesség esetén (50% intenzitás) 

A magyar jogszabályok szerint egy cég üzletrészét külföldi magán-, és 
jogi személy is megszerezheti, valamint a tulajdonosi jogokat mara-
déktalanul, korlátozás nélkül gyakorolhatja így a külföldi befektetésnek 
sem jogi, sem gyakorlati akadálya nincsen.

Az alapprojekttel párhuzamosan nem csupán egy külső partnernek, ha-
nem – opcionálisan – a leendő tulajdonosnak is lehetősége van saját 
cégen keresztül üzemeltetni a másodlagos átvevőként telepítendő nö-
vényházakat.

Jelen tájékoztatóval egy geotermikus fűtőmű felépítése és működtetése érdekében létrehozott projektcég többségi üzletrészének 
megvásárlását ajánljuk figyelmébe. A projektterv szerint a cég Magyarország talán legígéretesebb geotermikus adottságú terüle-
tén egy komplex hőhasznosító rendszert létesít. Az így megtermelt energiát a tervek szerint az ország piacvezető sörgyárának, va-
lamint helyi növényházaknak értékesíti.  A beruházáshoz elnyerhető pályázati támogatások lehívásával a befektetés 4 éven belül 
megtérül, ezt követően a projekt kiemelkedően magas passzív jövedelmet biztosít. 

BŐCS - GEOTERMIKUS PROJEKT

Beruházási összeg 6.250.000.- EUR

Üzletrész vételára 7.500.- EUR

Üzemi tevékenység eredménye 805.000.- EUR/év

Befektetés megtérülése * 3,9 év



Ez a tevékenység a prognózisok szerint további 380.000.- EUR/év pénzügyi 
eredményt produkál. (Megj.: a növényház felépítése további beruházást 
és szakmai felügyeletet igényel, de a beruházás megtérülése 3 év! A 
ráfordítások közül a legnagyobb az 1.950.000.- EUR egyszeri beruházási 
költség – ez pályázatnyertesség esetén 50%-kal csökkenthető –, a működési 
költség 1.235.000.- EUR/év, ezzel szemben a prognosztizált bevétel 
1.615.000.- EUR/év.)

Tudta-e Ön, hogy? 

• A projekt megvalósítása esetén a cég egy olyan befektetésre tesz 
szert, amely hosszú távon képes passzív, de kiemelkedő jövedelmet ter-
melni.

• A Borsodi Sörgyár és a növényházak miatt a kitermelhető hőenergiá-
nak biztos, állandó felvevőpiaca van. 

• A beruházási összeg és az éves működési költségek összege ugyan vi-
szonylag magas, de a kinyert energia - a helyben rendelkezésre álló, ma-
gas hőmérsékletű földhőnek köszönhetően, a kialakításra kerülő műszaki 
megoldás által - olcsón előállítható. A kinyert energia viszonylag nagy ár-
réssel értékesíthető, így a Hot Power Kft. számára hamar megtérül a be-
ruházás. 

•Folyton megújuló energiaforrás képezi a projekt alapját, a fosszilis hor-
dozókkal szemben a geotermikus energia folyamatosan- és hosszú távon 
rendelkezésre áll. 

• A befektetés tárgya fizikailag biztonságos, hiszen sem magát a ku-
tat, sem pedig a föld mélyén fekvő geotermikus vízvagyont nem lehet el-
tulajdonítani. 

• A vagyonelem a befektető Hot Power Kft. saját tulajdonában van, 
ezért azt nem veszélyezteti befektetési szolgáltató, közvetítő, bank, vagy 
bármilyen egyéb közreműködő csődje - stabil befektetés.

• A geotermikus projekt a pénz- és tőkepiaci folyamatoktól teljes mér-
tékben független befektetés („válságálló”), hiszen az értékét direkt mó-
don nem befolyásolják a tőzsdei árfolyammozgások, vagy az értékpapír-
piac hullámzásai. 

• A projekt környezetvédelmi hasznossága „jól eladható”, a társadalom 
egésze számára is kifejezetten hasznos faktor.

A TISZACASH ZRt.

A TISZACASH Zrt. a termőföld közvetítés és a kapcsolódó szolgálta-
tások területén Magyarország piacvezető vállalata. Amennyiben Ön 
igényt tart rá, az adásvétel teljes körű ügyintézésén túl, menedzsment-
díj ellenében a Tiszacash Zrt. a befektetés/projekt további menedzs-
mentjét is vállalja. 

A bőcsi geotermikus projekt által 
kínált előnyök

 
A projektcég üzletrészének megvásárlásával Ön egy BIZTONSÁGOS be-
fektetéshez jut, hiszen a Kft.-k üzletrészének megvásárlását Magyaror-
szágon Cégbíróság jegyzi be, a magyar Alaptörvény pedig garantálja a 
tulajdonhoz való jogot. Így a társaság tulajdonjogát, valamint a tulajdo-
nosi jogok maradéktalan és korlátozás nélküli gyakorlását a bíróság, a 
magyar- és az európai uniós jogszabályok szavatolják.

A projektcég üzletrészének megvásárlásával Ön egy MAGAS HOZA-
MOT BIZTOSÍTÓ befektetéshez jut, hiszen az üzleti prognózis sze-
rint – 50%-os intenzitású pályázati forrás igénybe vétele mellett – a be-
ruházás 4 éven belül megtérül. A befektetés a megtérülést követően 
805.000.- EUR/év üzemi eredményt produkál, így kifejezetten magas 
(a beruházási önrész arányában 25%-os) passzív jövedelmet biztosít. 

A projektcég üzletrészének megvásárlásával Ön egy LIKVID 
BEFEKTETÉShez jut, hiszen a geotermikus fűtőmű a befektetés jellegé-
hez mérten viszonylag gyorsan likvidálható, mert a befektetés a hang-
súlyos komparatív előnyei (magas hozam, megújuló energiaforrás) és 
a lehetséges vevőjelöltek relatív nagy száma miatt hónapok alatt érté-
kesíthető.

Amennyiben a tájékoztató felkeltette a figyelmét, kérem, forduljon bi-
zalommal munkatársainkhoz! Ők további alapos szakmai tájékoztatást 
tudnak nyújtani Önnek a befektetés menetéről és részleteiről, bármilyen 
felmerült kérdésre szívesen válaszolnak!

TISZACASH ZRT. 
H-3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.

Tel.: +36 20 346 0504 
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu


