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Átszervezések és folytatódó rekonstrukciós beruházások az ajkai erőműben
Tovább folytatja környezetvédelmi célú fejlesztéseit a Bakonyi Erőmű Zrt.

Az ajkai erőmű működésének átszervezése miatt április 1-jével összesen 16 munkatársától válik meg
közös megegyezéssel a létesítményt üzemeltető Bakonyi Erőmű Zrt. A társaság a távozó kollégáknak
megköszöni eddigi munkavégzésüket, és egyúttal támogatásáról biztosítja őket mielőbbi sikeres
elhelyezkedésükben. A döntés nem érinti az erőmű működését és a megkezdett, már folyamatban lévő
környezetvédelmi célú beruházások folytatását sem.
A munkatársi létszám csökkentését az üzemrészek átalakítása és az anyavállalat szervezeti működési
rendszeréhez való igazítás indokolta.
Egy leépítés minden esetben fájdalmas lépés, de elkerülhetetlen annak érdekében, hogy az erőmű
működése versenyképes maradjon, és a létesítmény hosszú távon is a város egyik legnagyobb
foglalkoztatója maradjon.
A Bakonyi Erőmű Zrt. mintegy 180 fős munkatársi állománnyal folytatja a munkáját, gazdálkodása
stabil, jövője biztosított. Az elkövetkező időszakban a prioritás - Ajka város folyamatos távhőellátása
mellett – a környezetvédelmi célú beruházások folytatása lesz.
Az elkövetkező hónapok legnagyobb értékű fejlesztéseként elsőként az erőmű 10. számú kazánjának
átalakítását kezdik meg, melynek során egy új hőhasznosító berendezés kerül beépítésre a
hatékonyság és az ellátásbiztonság növelése érdekében. Ezzel párhuzamosan zajlik a többi kazán
rekonstrukciós munkálatainak előkészítése is, amelyek esetében ugyancsak a rendelkezésre állást
növelő fejlesztéseket kívánnak végrehajtani.
A Bakonyi Erőmű Zrt. vezetése elkötelezett a kitűzött célok elérésében, így az ajkai erőmű
környezetvédelmi teljesítményének javításában. Ennek érdekében a társaság 2019 végéig
összességében 1,5 milliárd forintot fordít fejlesztésekre.

***
Az ajkai erőművet üzemeltető Bakonyi Erőmű Zrt.-ről:
Az 1992-ben megalapított Bakonyi Erőmű Zrt. fő tevékenysége az energiatermelés. Az erőmű jelenleg
nagyobb részt biomassza - faapríték és mezőgazdasági melléktermékek -, kisebb mértékben szén
felhasználásával állít elő gőzt a timföldgyár és az ajkai távhőhálózat számára, valamint évente 320 ezer
megawattóra villamos energiát termel. A 131,6 MW villamos- és 360 MW beépített, névleges
hőteljesítményű erőmű ma is mintegy 180 embernek biztosít munkát, ezzel Ajka legnagyobb
foglalkoztatói között van. A Bakonyi Erőmű Zrt. többségi tulajdonrészét 2017 decemberében vásárolta
meg a Veolia Energia Magyarország Zrt. hosszú távú szakmai befektetési céllal. A nemzetközi
cégcsoport hazai leányvállalata komoly tapasztalattal rendelkezik biomassza alapú, illetve vegyes

energiaforrással működő erőművek üzemeltetésében és korszerűsítésében, számos magyarországi
hőerőmű felújítását tervezte és valósította meg sikeresen.

***
A Veolia Energia Magyarország Zrt-ről:
A Veolia a magyar energia-, víz- és hulladékgazdálkodási piac egyik vezető szereplője. A cégcsoport
három ágazatának 2017. évi konszolidált árbevétele közel 68 milliárd forint volt, munkavállalóinak
létszáma jelenleg megközelíti az 1800 főt.
A Veolia Energia Magyarország Zrt. több mint 25 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.
Az energetikai vállalatcsoport jelenleg több mint 1000 főt foglalkoztat, országosan több mint 250
üzemeltetett telephelyen van jelen. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2016-ban 52,8, 2017-ben
pedig 55,1 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 12 városban immár 13,5 ezer lakás távfűtéséről gondoskodnak,
miközben országszerte a vállalat további közel 117 000 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 6700 terajoule-t, és évente
több mint 750 gigawattóra villamos energiát állít elő, továbbá egy 28 gázmotorból álló, összesen 36
megawatt kapacitású virtuális erőművet kitevő országos rendszert üzemeltet.
A Veolia Energia Magyarország Zrt. erőművi üzletágának hét egységében (a pécsi Pannon Hőerőmű
Zrt., a Kőbányahő Kft., a dorogi, debreceni és nyíregyházi erőművek, a szakolyi DBM Zrt. és az ajkai
Bakonyi Erőmű Zrt.) magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló energiát – biomasszát – felhasználó
blokkok működnek, ezzel is tükrözve a cégcsoport környezetbarát energiatermelés iránti
elkötelezettségét.
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