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Újabb 25 évre kötelezi el magát Dombóvár mellett a Veolia 

 

A Veolia Energia Magyarország Zrt. és Dombóvár Város Önkormányzatának képviselői 
szeptember 12-én írták alá azt a szerződést, amelynek értelmében az erre kiírt közbeszerzési 
pályázaton nyertes társaság koncessziós cége működtetheti tovább a település 
távhőrendszerét az elkövetkező 25 évben.  

A dunántúli város közel 2050 háztartását és 10 intézményi partnerét kiszolgáló 
távhőrendszer működtetésére és üzemeltetésére a Veolia Energia Magyarország Zrt. egy 
koncessziós társaságot alapít, amely koncessziós cég a működési engedélyek megszerzésétől 
kezdődően látja majd el a távhőtermelői- és távhőszolgáltatói feladatokat a városban.  

„Minden szolgáltatási helyen arra törekszünk, hogy üzembiztos, hatékony és környezetkímélő 
rendszereket működtessünk, a lakossági és vállalati ügyfeleink megelégedettsége mellett. 
Ennek jegyében vállaltuk, hogy a következő szerződéses időszakban újabb beruházásokat 
fogunk végrehajtani Dombóváron is a távhőrendszer fejlesztése és hatékonyságának további 
javítása érdekében” – mondta el Fernezelyi Ferenc, a Veolia Energia Magyarország Zrt. 
kereskedelmi igazgatója. 

A távhőrendszer működtetéséhez szükséges hőenergiát jelenleg egy 19,8 MW beépített 
névleges hőteljesítményű földgáztüzelésű fűtőmű termeli meg. A rendszer pedig mintegy 48 
felhasználói hőközponton, valamint összesen 4,6 kilométer hosszú nyomvonalon keresztül 
juttatja el a hőt a lakossági és közületi fogyasztókhoz. 

A Veolia Energia Magyarország Zrt. az elmúlt hónapokban a város több pontján is 
korszerűsítési munkákat végzett, amelyek keretében 530 méter nyomvonalon cserélte ki a 
távhővezetékeket. A távhőhálózat korszerűsítése révén a Veolia Energia Magyarország Zrt. 
növelte az ellátásbiztonságot és csökkentette a távhőrendszer hőveszteségét, ezáltal tovább 
javította az egész rendszer hatékonyságát. 

 

*** 

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 2015-ben 46,6, 2016-ban pedig 52,8 
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. 

 

 

További információ 

 
Szűcs Tamás 

szucs@goodwillcom.hu 

+36 70 377 1338 

 

 

mailto:szucs@goodwillcom.hu

