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Testközelből ismerheti meg a nagyközönség az erőművek és
távfűtőművek működését
A Veolia Energia Magyarország Zrt. harmadik alkalommal csatlakozik a Távhőszolgáltatás
Napjához
Idén harmadik alkalommal nyitja meg kapuit a Veolia Energia Magyarország Zrt. a
nagyközönség előtt a Távhőszolgáltatás Napja alkalmából. A nagyközönség az erőművek és a
távfűtőművek bejárásával megismerkedhet a távfűtő-rendszerek működésével. A
távhőszolgáltató vállalatok mintegy 650 ezer magyarországi lakás hőenergia-ellátásáról
gondoskodnak, költséghatékony és környezetvédelmi szempontból optimális megoldást
kínálva a városok fűtési igényeinek kielégítésére – hívták fel a figyelmet a Veolia Energia
Magyarország Zrt. szakértői. A társaságcsoport 2015-ben csatlakozott először a Magyar
Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MaTáSzSz) kezdeményezéséhez, amelynek
keretében iskolás csoportok mellett önkormányzati képviselőket és társasházi közös
képviselőket is fogadnak az érintett létesítményekben.
A magyarországi Veolia csoport által üzemeltetett távhőszolgáltatók 11 városban immár 12 ezer lakás
távfűtéséről gondoskodnak. Ezért is döntött úgy a társaság vezetése, hogy a csoporthoz tartozó
létesítmények ismét csatlakoznak a Távhőszolgáltatás Napja rendezvénysorozathoz, és az előző
évhez hasonlóan most is öt városban nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt, így Cegléd, Dombóvár,
Dorog, Tata, és Érd városok létesítményei hirdetnek nyílt napot.
„Évről évre nagy érdeklődéssel fordul a közönség a lehetőség felé, hogy betekinthetnek egy erőmű
vagy fűtőmű működésébe. A létesítmény-bejárással közelebb hozzuk az emberekhez az
energiatermelést” – fejtette ki Bicskei Tibor a Veolia Energia Magyarország Zrt. távhő ágazat vezetője.
A vendégek között iskolai csoportokat, valamint önkormányzati képviselőket és közös képviselőket
várnak, akiknek rövid előadások keretében mutatják be a Veolia magyarországi cégcsoportját és a
távfűtés magyarországi helyzetét.
A létesítmény-bejárás alkalmával a Veolia bemutatja, hogy környezetvédelmi szempontból kedvezőbb
egy helyen, ellenőrzött körülmények között hőt termelni, mint egyedi fűtési megoldásokat üzemeltetni.
A nyílt napra ellátogatók így testközelből ismerhetik meg, hogy – a kényelmi és a költség szempontok
mellett – fenntarthatósági oldalról milyen érvek sorakoztathatóak fel a távhő mellett.
Erre gyakorlati példa a társaság portfóliójába tartozó pécsi erőmű, mely márciusban a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara környezetvédelmi díját is elnyerte 100 százalékos biomassza
hasznosításával. „A díjat odaítélő szakmai zsűri egyszerre értékelte azt, hogy teljesen megújuló
energiaforrásokra helyeztük a pécsi erőmű működését, illetve hogy az elmúlt bő egy évtizedben
töredékére csökkent a létesítmény által kibocsátott káros anyagok mennyisége, jelentősen
hozzájárulva ezzel Pécs városa levegőminőségének javításához” – mondta Bicskei Tibor.
A Veolia csoport a távhőtermelő ágazatban is meghatározó szerepet tölt be Magyarországon, minden
ötödik távfűtött lakás kapcsolódik termelési szempontból a cégcsoporthoz. Magyarországon a 4 milliós
lakásállományon belül több mint 650 ezer háztartás fűtését biztosítják távfűtési rendszerek.

***

A MagyarTávhőszolgáltatók Szakmai Szövetségéről:
A MaTáSzSz, azaz a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége a 1993-as alapítása óta a
távhőszektor reprezentatív képviseleti szervezete, amelynek tagjai a távhőtermeléssel és
távhőszolgáltatással foglalkozó hazai vállalkozások közül kerülnek ki. Az egyesület mintegy 100
tagvállalatot tömörít, amelyek együttesen a távhőszolgáltatást igénybe vevő mintegy 650 ezer
háztartás mintegy 85 százalékának távhőellátásáról gondoskodnak. A MaTáSzSz a tagvállalatok
szakembereiből létrehozott munkabizottságokban végzi szakmai tevékenységét, amelynek alapja a
szervezet érdekképviselete, érdekérvényesítése, továbbá az egyes szakminisztériumokkal,
hatóságokkal, országgyűlési és európai parlamenti bizottságokkal való együttműködés. A Veolia
Energia Magyarország Zrt. a MaTáSzSz tagja.
***
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 740 főt foglalkoztat, országosan több mint 250 üzemeltetett
telephelyen van jelen. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2014-ben 41,2, 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 a vállalat további 109 000 lakossági és intézményi ügyfél számára termel
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 hat egységében (a Pannonpower pécsi
erőműve, a Dorogi Erőmű, a Kőbányahő Kft., a debreceni és nyíregyházi erőművek, valamint a
szakolyi DBM Zrt.) magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát – biomasszát – felhasználó
blokkok működnek, ezzel is tükrözve a cégcsoport környezetbarát energiatermelés iránti
elkötelezettségét.
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A Veolia vállalatcsoportról:
A Veolia vállalatcsoport világelső az optimalizált erőforrás-gazdálkodás területén. A világszerte több
mint 163 000 alkalmazottat foglalkoztató Vállalatcsoport olyan víz-, hulladék- és energiagazdálkodási
megoldásokat tervez és nyújt, melyek a közösségek és iparágak fenntartható fejlődését szolgálják.
Három egymást kiegészítő üzleti tevékenységén keresztül a Veolia segít az erőforrásokhoz való
hozzáférés kialakításában, illetve a meglévő erőforrások megőrzésében és újrahasznosításában.
2016-ban a Veolia csoport 100 millió embert látott el ivóvízzel és 61 millió embernek nyújtott
szennyvízszolgáltatást, 54 millió megawatt óra energiát termelt és 30 millió tonna hulladékot
hasznosított anyagában vagy energiaként. 2016-ban a Veolia Environnement (Euronext Paris tőzsdén
jegyzett: VIE) kimutatott konszolidált árbevétele 24,39 milliárd € volt. (www.veolia.com)

