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Jótékonysági adománnyal támogatja a helyi családokat a Pannon Hőerőmű Zrt. 

Mintegy 19 tonna vasasi szenet adományoz a rászoruló családoknak téli fűtési költségeik csökkentéséhez a 

Veolia Energia cégcsoporthoz tartozó Pannon Hőerőmű Zrt. A jótékonysági akciót a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat pécsi csoportja támogatja. Az akció célja, a helyi családok támogatása mellett, felhívni a 

figyelmet a helyben könnyen és olcsón elérhető tüzelőanyagok kínálta előnyökre. A 2014-ben a társaság által 

újból megnyitott, a szükséges engedélyekkel rendelkező vasasi bánya így a helyi bányászhagyományok 

ápolása mellett újabb eszközzel járul hozzá a Pécs környéki lakosság támogatásához – hangsúlyozták a 

Pannon Hőerőmű képviselői. 

A Pannon Hőerőmű Zrt. képviselői a hátrányos helyzetű családok téli fűtési terheinek támogatása érdekében 

összesen 470 darab, egyenként 40 kilós zsák vasasi nyers aknaszenet adományoznak a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat pécsi csoportja számára. A felajánlott mennyiség mintegy 180-200 család számára egy hónap 

időtartamig biztosítja az otthonaik fűtését. 

A vállalat célja ezzel egyfelől hozzájárulni az érintett családok téli fűtésének biztosításához, fűtési költségeik 

csökkentéséhez, másfelől pedig felhívni a figyelmet a Pécsett elérhető legolcsóbb, legkönnyebben hozzáférhető 

tüzelőanyagra, a mecseki szénre. 

„A tavalyi évben volt már hasonló adományakció, azonban idén a tavaly kiosztott szénmennyiség mintegy 

háromszorosát adjuk át a rászoruló családoknak a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével. A bányászok 

védőszentjének, Borbálának az ünnepe után néhány nappal fontos hangsúlyozni, hogy a bányász 

hagyományoknak mindig része volt a szolidaritás, ezt a tradíciót szeretnénk fenntartani ezzel az adománnyal, 

amelynek felhasználásával több tucatnyi, nehéz anyagi körülmények között élő család számára tudjuk 

biztosítani az otthon melegét” – mondta Rudolf Péter, a Pannon Hőerőmű Zrt. vezérigazgatója.  

„Ezt a szénmennyiséget a Máltai Szeretetszolgát szociális programjai által elért városi területek lakói között 

osztjuk szét, munkatársaink a házhozszállításban is segítenek. Az elmúlt években több ilyen család 

lakókörülményein sikerült jelentősen javítanunk a hasonló akciókkal, ezeket pedig a jövőben szeretnénk még 

inkább kiterjeszteni” – hangsúlyozta Jónás Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat regionális ügyvezetője. 

A pécsi vasasi szénbánya termelését 2014-ben a szükséges környezet- és természetvédelmi engedélyek 

megszerzése után indította újra a Pannon Hőerőmű Zrt. A kitermelés újraindításának legfőbb célja, hogy a 

vállalat ezzel lehetővé tegye a lakosság számára a helyben, könnyen és az egyéb energiahordozókhoz képest 

jóval alacsonyabb áron elérhető tüzelőanyagok beszerzését, ezzel csökkentve a környéken élő családok téli 

fűtési költségeit.  

A jelenlegi engedély alapján a bányában külfejtéses technológiával évi 15 ezer tonna szenet termelhetnek ki az 

ott fellelhető 3 millió tonnára becsült szénvagyonból. A kitermelt szenet a társaság a lakossági igények 

kielégítésére fordítja. A vasasi szén eltüzelése nem igényel sem szakértelmet, sem különleges berendezéseket: 

egy egyszerű vegyestüzelésű kazánban felhasználható, ezért családi házakban bárki számára, így a nehéz 

körülmények között, mélyszegénységben élők számára is ideális fűtési megoldás lehet. 
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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 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 2014-ben 41,2 milliárd, 2015-ben pedig 46,6 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 az 5600 terajoule-t, és évente több mint 600 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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