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Új vezetőket neveztek ki a Veolia Energia Magyarország Zrt. energia üzletága és a 
Pannonpower társaságcsoport élére 
 
Július 1-jével Varga Tamás vette át a Veolia Energia Magyarország Zrt. energia üzletágának irányítását, 
Péterffy Attilát váltva a tisztségben. Ezzel egyidejűleg a vállalatcsoporthoz tartozó Pannonpower 
társaságcsoport vezetésére Rudolf Pétert nevezték ki. 
 
Megújult vezetéssel folytatja munkáját a Veolia Energia Magyarország Zrt. energia üzletága, valamint a 
társaságcsoport meghatározó pécsi érdekeltségeként számon tartott Pannonpower. A Veolia Energia 
Magyarország Zrt. energia üzletágának irányítását július 1-jével Varga Tamás vette át, aki az elmúlt nyolc évben 
műszaki igazgatóként segítette a vállalatcsoport tevékenységét. Varga Tamás 2000 óta dolgozik a Veolia 
Energia Magyarországnál, - korábbi nevén Dalkia Energiánál -, ezt megelőzően a Dorogi Erőmű irányításáért 
felelős műszaki csapat munkáját vezette, pályafutása során többszörösen igazolva szakmai hozzáértését és 
vezetői kompetenciáit. 
 
Új vezető felel július 1-től a pécsi erőművet működtető Pannonpower társaságcsoport irányításáért is, 
amelynek élére Rudolf Pétert nevezték ki. Rudolf Péter húsz éve dolgozik a vállalatcsoportnál, illetve 
jogelődjeinél. A szakember a Pannonpower főmérnökeként, majd a társaságcsoporthoz tartozó Pannon-Hő Kft. 
és a Pannon-Biomassza Kft. ügyvezetőjeként kulcsszerepet töltött be az energetikai létesítmény megújításában, 
s az energiatermelés megújuló alapokra helyezésében. Rudolf Péter hozzáértését igazolja, hogy a Biomassza 
Erőművek Egyesületének főtitkáraként a szakmai szervezet munkáját is irányítja. 
 
Korábban mindkét posztot Péterffy Attila töltötte be, aki több mint 20 év után döntött úgy, hogy máshol 
folytatja a pályafutását. Péterffy Attilának döntő szerepe volt abban, hogy a Veolia Energia Magyarország Zrt. – 
illetve korábbi nevén Dalkia Energia Zrt. – mára a magyarországi energetikai piac egyik legfontosabb 
szereplőjévé vált, stratégiai együttműködésben a magyar kormánnyal.  
 
A Veolia Energia Magyarország Zrt. jelenleg közel 600 főt foglalkoztat, országosan több mint 250 telephelyen 
van jelen. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2013-ban 38 milliárd, 2014-ben 41,2 milliárd forint volt. A 
cégcsoport 50 hazai önkormányzat több létesítményét, 85 állami és középületet, 28 egészségügyi intézményt 
és 31 ipari telephelyet lát el energiával. Emellett a magyarországi Veolia csoport által üzemeltetett 
távhőszolgáltatók 11 városban immár 12 ezer lakás távfűtéséről gondoskodnak, miközben országszerte további 
55 ezer lakossági és intézményi ügyfél számára termelnek hőenergiát. 
 
A csoport legnagyobb tagjaként a Pannonpower működteti a pécsi erőművet, amely összesen mintegy 31 ezer 
lakás és 450 intézmény távfűtéséhez biztosítja a szükséges hőenergiát, kapcsoltan villamosenergia-termelést is 
folytatva. Az erőmű egyik korábbi széntüzelésű blokkját 2004-ben alakították át faapríték-tüzelésűre, amely 
mellett 2013-ban egy új, szalmatüzelésű erőművi blokkot helyeztek üzembe, teljes egészében kiváltva a fosszilis 
energiahordozók felhasználását. A pécsi erőműnek kulcsszerepe van abban, hogy Pécs a hazai megyei jogú 
városok közül elsőként állította át energiaellátását teljes egészében megújuló energiahordozókra. Hazánknak az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklésére tett vállalásához jelentős mértékben járul hozzá a pécsi 
energetikai modell, amely egyúttal mintaként szolgálhat más térségek számára is Magyarországon. 
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A Veolia Energia Magyarország Zrt-ről: 
A Veolia Energia Magyarország Zrt. több mint 20 éves szakmai tapasztalattal a magyar energetikai piac meghatározó 
szereplője, önkormányzati és közületi szerződésállományának meghatározó része – például a pécsi, dorogi, esztergomi vagy 
tatai lakossági és intézményi távhőszolgáltatás – a 2020-as évekbe nyúlik előre. A társaság elődje 2013 folyamán stratégiai 
együttműködési megállapodást kötött Magyarország kormányával. 
A vállalatcsoport jelenleg közel 600 főt foglalkoztat, országosan több mint 250 üzemeltetett telephelyen van jelen. A 
cégcsoport konszolidált árbevétele 2012-ben 37,5 milliárd, 2013-ban pedig 38 milliárd forint volt. 
A cégcsoport 50 hazai önkormányzat több létesítményét, 85 állami és középületet, 28 egészségügyi intézményt és 31 ipari 
telephelyet lát el energiával. Emellett a magyarországi Veolia csoport által üzemeltetett távhőszolgáltatók 11 városban immár  
12 ezer lakás távfűtéséről gondoskodnak, miközben országszerte további 55 000 lakossági és intézményi ügyfél számára 
termelnek hőenergiát. 
Az országos kiterjedésű cégcsoport energetikai szolgáltatások üzletága hőtermelő- és elosztó rendszerek üzemeltetését 
végzi önkormányzatok, költségvetési szervek és a magánszektor számára, de tevékenységi körébe tartozik ezen felül a 
teljes körű létesítmény-üzemeltetés és az ipari outsourcing is. 
A Veolia Energia Magyarország Zrt. éves hőenergia-termelése meghaladja a 4400 terajoule-t, és évente több mint 500 
gigawattóra villamos energiát állít elő, továbbá egy mára 42 gázmotorból álló, összesen 65 megawatt kapacitású virtuális 
erőművet kitevő országos rendszert üzemeltet. 
A Veolia Energia Magyarország Zrt. erőművi üzletágának három egységében (a Pannonpower pécsi erőműve, a Dorogi 
Erőmű, a Kőbányahő Kft.) magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát – biomasszát – felhasználó blokkok 
működnek, ezzel is tükrözve a cégcsoport környezetbarát energiatermelés iránti elkötelezettségét. 
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