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Hosszabbított a Richter a Veolia Energia Magyarország Zrt.-vel 

Az iparvállalatok versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú az energiahatékonyság és az 

üzembiztonság 

 

További hat évvel meghosszabbította együttműködését Dorogon a Veolia Energia Magyarország 

Zrt.-vel a Richter Gedeon Nyrt. A felek között aláírt megállapodás értelmében az energetikai 

szolgáltató leányvállalata a Dorog-Esztergom Erőmű Kft. 2022-ig biztosítja a Richter Dorogi 

Fióktelepén folyó termeléshez szükséges hőenergiát. A két társaság közötti együttműködés több 

mint három évtizedes múltra tekint vissza, s a gyógyszergyárnak az elmúlt években jelentős 

mértékben sikerült csökkentenie a fióktelep energiafelhasználását többek között a Veolia által 

javasolt energiahatékonysági fejlesztések megvalósításával. Az ügylet jól mutatja, hogy 

amennyiben egy nagy energia-felhasználású vállalat egy professzionális szolgáltatóra bízza 

energiaellátását, egyszerre tudja versenyképességét növelni és a gyártás üzembiztonságát javítani 

– hívják fel a figyelmet a Veolia Energia Magyarország Zrt. szakértői. 

A Dorog-Esztergom Erőmű Kft. és a Richter között megállapodás született a gyógyszergyártó vállalat 

Dorogi Fióktelepe energiaellátásáról szóló, 2016-ban lejáró szerződés hat éves meghosszabbításáról. 

Az egyezség értelmében a Dorog-Esztergom Erőmű Kft. 2022-ig gondoskodik a fióktelep 

működéséhez szükséges technológiai gőz előállításáról. 

„Több mint három évtizede működünk együtt Dorogon a Richterrel, amely néhány éve egy teljes körű 

energetikai audit elvégzésére is felkérte vállalatunkat. Ennek keretében több energiahatékonysági 

fejlesztésre tettünk javaslatot, amelyek megvalósításának köszönhetően a gyógyszergyár éves 

energia-felhasználása jelentős mértékben csökkenhet.” - közölte Fernezelyi Ferenc, a Veolia Energia 

Magyarország Zrt. kereskedelmi igazgatója. 

Emellett változott az árképzés mechanizmusa és csökkent a hőenergia egységára is, igazodva ahhoz, 

hogy a Veolia Energia Magyarország által végrehajtott fejlesztésnek köszönhetően a dorogi 

erőműben felhasznált tüzelőanyag-mennyiségen belül a megújuló biomassza részaránya 

megduplázódott. 

„A Richterrel kötött újabb megállapodás jól mutatja, hogy a nagy energiafelhasználású ágazatokban 

tevékenykedő termelő vállalatoknak érdemes energiaellátásukban külső, szakértő partnerre 

támaszkodni. Ugyanis ezzel egyszerre tudják költségeiket csökkenteni, versenyképességüket növelni, 

valamint ellátásbiztonságukat javítani” – hangsúlyozta Fernezelyi Ferenc. 

A gyógyszergyárak számára már akár egy párperces kiesés az energiaellátásban több tízmilliós 

károkat is okozhat.  Emiatt energetikai partnereik kiválasztásánál elsősorban a magas 

üzembiztonságra és a megfelelően felkészült műszaki üzemeltetési gyakorlatra helyezik a hangsúlyt 

az árak mellett. 

A Richter egy évvel ezelőtt ugyancsak 2022-ig szóló szerződéshosszabbítást írt alá a Kőbányahő Kft.-

vel a Veolia Energia Magyarország Zrt. leányvállalatával kőbányai központi telephelye hőenergia-

ellátásáról. A megállapodás értelmében a Veolia Energia Magyarország Zrt. kőbányai erőműve teljes 



garanciavállalás mellett gőzt szolgáltat a kőbányai telephelynek, amelyet az a technológiai és 

épületgépészeti igények kielégítésére használ fel. 

„Mindkét helyszínen jelentős könnyebbséget jelent a Richter számára, hogy egy már korábban 

bizonyított, gazdaságilag és környezeti szempontból is fenntartható energiarendszer szolgálja ki a 

vállalat energetikai igényeit, amelyet ráadásul egy az elvárásokat tökéletesen értő külső partner 

üzemeltet” – tette hozzá Fernezelyi Ferenc. 
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A Veolia Energia Magyarország Zrt-r ől: 

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 2013 folyamán stratégiai együttműködési megállapodást kötött Magyarország kormányával. 

A vállalatcsoport jelenleg közel 700 főt foglalkoztat, országosan több mint 250 üzemeltetett telephelyen van jelen. 
A cégcsoport konszolidált árbevétele 2013-ban 38 milliárd, 2014-ben pedig 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 
109 000 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 6400 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 öt egységében (a Pannonpower pécsi erőműve, a 
Dorogi Erőmű, a Kőbányahő Kft., a Tiszántúli Hőtermelő Kft. debreceni és nyíregyházi erőművei) magas 
hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát – biomasszát – felhasználó blokkok működnek, ezzel is tükrözve 
a cégcsoport környezetbarát energiatermelés iránti elkötelezettségét. 
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