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Az EBRD 50 millió eurónak megfelelő forint tőkebefektetést 
helyezett kilátásba az Iberdrola Renovables Magyarország Kft. 
(továbbiakban “IBR Magyar” vagy “a Cég”) részére, amelynek 
során a bank a Cég tőkeemelése utáni új részvények 
lejegyzésével 25%-os részesedést szerezne. A befektetés a 
Cég jelenlegi magyarországi szélerőmű-projektjeinek 
fejlesztését, kivitelezését és üzemeltetését finanszírozza. 

Az IBR Magyarnak jelenleg egy működő, 50MW beépített 
kapacitású szélerőműve van és két további szélerőmű, a Scott 
és a Csoma I 2010 második félévében várhatóan átadásra kerül, 
amelyekkel összesen 124MW lesz a teljes kapacitás. A Cég a 
következő öt évben további projekteket tervez az országban. 

A projekt gazdasági átalakulásra 
gyakorolt hatásai: 

A projekt elősegíti a magyarországi megújuló energiaforrásokra 
vonatkozó célkitűzések elérését. A beruházás az IBR Magyar 
szélerőmű-portfóliójának fejlesztésével és üzembe helyezésével 
elősegíti Magyarország megújuló energia-piacának bővülését. 
Az EBRD Magyarország egyik leglátványosabb szélerőmű-
projektjének támogatásával arról biztosítja a projektfejlesztőket 
és más magánbefektetőket, hogy bizalommal tekint az ország 
megújuló energiaforrásokat szabályozó keretpolitikájára. 
Emellett a projekt zsinórmértékül szolgál a környezetvédelmi 
engedélyeztetési eljárások lefolytatására és a magyarországi 
szélenergia-potenciál felmérésére. 

Az ügyfél: Az Iberdrola Renovables Magyarország Kft (“IBR Magyar” illetve 
“a Cég”) 100%-os tulajdonosa az Iberdrola Renovables, S.A. 
(“IBR”), amely a világ egyik vezető vállalata a megújuló energia 
üzletágban. 

EBRD finanszírozás: 25%-os tőkebefektetés az IBR Magyar vállalatba 50 millió 
eurónak megfelelő forint értékben, a Cég tőkeemelése során 
kibocsátandó részvények lejegyzésével. 

A projekt teljes költsége: Bizalmas.  

Környezeti és szociális besorolás, a Az EBRD 2008-as Környezetvédelmi és Szociális Politikájának 
(ESP) figyelembe vételével a projekt a ‘B’ minősítést kapta, ezért 
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várható kihatások és azok kezelése: a Bank Környezetvédelmi Teljesítmény Követelményeinek (PR) 
figyelembe vételével környezetvédelmi és szociális auditra van 
szükség, amelynek a Cég jelenlegi környezetvédelmi és 
szociális menedzsment rendszerére kell kiterjednie. 

A Cég jelenlegi környezetvédelmi és szociális gyakorlatának, 
valamint a Cég múltbéli és jelenlegi működésének felmérését 
egy nemzetközi környezetvédelmi tanácsadó végezte a Bank 
Környezetvédelmi és Szociális Előírásainak (Environmental and 
Social Due Diligence, ESDD) részeként. A Bank emellett a 
magyarországi működés ESDD-jét végezte el, amelynek 
keretében a jelenlegi és a tervezett beruházási portfóliót is 
felülvizsgálta, érintve az összes szélerőmű-projektet, a helyszíni 
hatástanulmányokat és az engedélyeztetési eljárásokat. 

Az ESDD igazolta, hogy a tervezett és a jelenleg kivitelezés alatt 
álló szélerőművek közül egyik sem helyezkedik el érzékeny 
területen, például Natura 2000 területen, nincsen gazdasági 
kiszorító hatása és nincsenek egészségügyi kockázatok. Az 
ESDD azt is igazolta, hogy a jelenlegi portfólióban nem szerepel 
olyan szélerőmű, amely méretéből vagy elhelyezkedéséből 
adódóan “A” minősítést kaphatna a Bank Környezetvédelmi és 
Szociális Politikájának 1. mellékletében foglaltak szerint. Az 
ESDD azonban kimutatta, hogy szükség van a nyilvános 
társadalmi egyeztetési gyakorlat fejlesztésére a Céggel és az 
egyes projektekkel kapcsolatban, a Bank 10 számú Teljesítmény 
Követelményeiben foglaltak teljesítése érdekében (PR 10). Az 
ESDD kimutatta továbbá, hogy a Környezetvédelmi, 
Egészségügyi és Biztonsági (EHS) menedzsment rendszerek 
további intézményi erősítésére van szükség. 

Az ESDD alapján átfogó Környezetvédelmi és Szociális 
Akcióterv (ESAP) és az Érintettek Bevonására irányuló Terv 
(Stakeholder Engagement Plan, SEP) készült, amelyeket a Cég 
efogadott. A fenti dokumentumok előírják többek között egy EHS 
felelős személy hivatalos kinevezését és egy környezetvédelmi 
menedzsment terv kidolgozását. A jelenlegi beruházási terv és 
az ESAP lehetővé teszi a Cég számára, hogy nemzeti, európai 
uniós és saját vállalati környezetvédelmi elvárásainak 
megfeleljen, sőt a banki PR-ekben foglaltakat is teljesíthesse, 
amely tovább javítja a Cég környezetvédelmi menedzsmentjét 
és általános teljesítményét. Az ESAP-elvárások részeként a Cég 
eljárásrendet dolgoz ki az érintettek bevonására, hogy biztosítsa 
a felületet az érdemi társadalmi egyeztetésre minden új 
projektnél. 

A megvalósítás során telejsítendő követelmények 

 A Cég az ESAP-ban foglaltak szerint vállalati 
környezetvédelmi, egészségügyi és biztonsági 
menedzsment rendszert dolgoz ki, valamint 
környezetvédelmi menedzsert nevez ki.  

 A Cég a Bank PR-je (Teljesítmény Követelmények) szerint 
jár el. 

 A Cég a Banknak éves környezetvédelmi és szociális 
jelentést nyújt be, amely magában foglalja az ESAP 
megvalósításáról szóló legfrissebb fejleményeket és 
részletezi a projekt során esetlegesen felmerülő jelentősebb 
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 A Bank alkalmazottai vagy más kinevezett képviselő 
időszakos ellenőrző szemlét tart, ha azt a Bank indokoltnak 
tartja.  

Technikai együttműködés: Nincs. 

Vállalati kapcsolattartó: 
Iberdrola Renovables  
Andres Bartrina Prat,  
International Business Director, North Europe, Asia & Pacific 

andres.bartrina@iberdrola.es 

EBRD kapcsolattartó: Grzegorz Zielinski, Operation Leader: zielinsg@ebrd.com 

Üzleti lehetőségek: Üzleti lehetőségekkel, beszerzéssel kapcsolatban 
forduljon az ügyfél vállalathoz. 

Általános információ: Nem beszerzéssel kapcsolatos EBRD projekt információ: 
Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
Email: projectenquiries@ebrd.com 

Publikus Információs Politika (PIP) A PIP meghatározza az EBRD általi információközlés 
módját, illetve az EBRD és tulajdonosai/partnerei közötti 
kapcsolattartás módját az EBRD stratégiájának, 
politikájának és működésének jobb megismerése és 
megértése érdekében. 

A PIP szövege a következő hivatkozás alatt található: 
http://www.ebrd.com/about/policies/pip/index.htm 

Független Jogorvoslati Mechanizmus 

Independent Recourse Mechanism 
(IRM) 

Az EBRD az IRM-et annak érdekében hozta létre, hogy a 
Bank projektje által esetlegesen közvetlenül és 
hátrányosan érintett helyi közösségek hangot adhassanak 
a Bank projektjeivel kapcsolatos panaszaiknak és 
sérelmeiknek a banki működéstől független úton. 

A panaszok benyújtására vonatkozó irányelvek és eljárási 
szabályok a következő hivatkozás alatt találhatók: 
http://www.ebrd.com/about/integrity/irm/index.htm 
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