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A VEOLIA IGAZGATÓSÁGÁNAK
LÁTOGATÁSA MAGYARORSZÁGON

Az Igazgatóság tagjai a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen

2019. június 10. és 13. között magas
rangú látogatókat köszönthettünk
Magyarországon: A
 ntoine Frérot, a
Veolia elnöke, Estelle Brachlianoff és
Claude Laruelle vezérigazgató-helyettesek, a Veolia Igazgatóságának
tagjai, valamint Philippe Guitard, a
Közép-Kelet-Európai Zóna igazgatója, illetve a zóna felsővezetői látogattak el hozzánk. A delegáció sűrű
programjának 2 fő állomása a pécsi
erőmű és a Dél-pesti Szennyvíztisztító telep volt. Pécsett lehetőségünk
nyílt bemutatni vendégeinknek a
Zöld Zóna Látogatóközpontot és
a Közép-Európában egyedülálló
biomassza-erőművet, a szennyvíz
tisztító telepen pedig az Organica®
Élőgépek rendszert.
A program első napján vendégeink a
Pannon Hőerőmű Zrt. pécsi telephe-

lyén tettek látogatást, ahol Dr. Szalóki
Szilvia, közszolgáltatásokért felelős
elnökhelyettes köszöntője után a Zöld
Zóna Látogatóközpontban ismerkedtek meg a pécsi biomassza-erőmű történetével, tüzelőanyagaival és technológiáival. Az interaktív bemutatót
követően a magas rangú vendégek a
bejárás során közelről is megtekintették a Pécs városát 100%-ban megújuló
energiával ellátó erőművi blokkokat.
A szalmatüzelésű, valamint a fás szárú biomasszát hasznosító kazánokkal
működő erőmű ékes példája a körkörös gazdaságnak, amelynek a Veolia
világszerte elkötelezte magát.
A magyarországi látogatás másik
kiemelkedő állomása a Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telep volt, amely

a legkorszerűbb és a legkörnyezetkímélőbb technológiával működik.
Nemcsak a hagyományos, kétfokoza-

tú bioszűrést alkalmazza, hanem egy
magyar fejlesztésnek, az Organica®
Élőgépek rendszernek köszönhetően
élő növényzet és mesterséges gyökérrendszer segítségével növelte a tisztítás hatásfokát, és az európai normáknál jobb paraméterekkel rendelkező
tisztított vizet enged a befogadó Ráckevei-Soroksári Duna-ágba. A telepen
működik egy korszerű berendezés,
mely a biológiailag lebomló hulladékot
zúzza össze és szortírozza. Különválasztja a szerves hulladékot (konyhai
hulladék, lejárt szavatosságú joghurt,
tejszín, egyéb tejtermék stb.) a csomagolóanyagától, kezeli és homogén
módon elegyíti a folyékony és szilárd
ipari élelmiszer-hulladékot a rothasztóban történő biogáztermelés céljából.
A fennmaradó felaprított tiszta csomagolóanyag szemétégetőben elégetésre, vagy szemétlerakóban elhelyezésre
kerül.

Az Organica® Élőgépek megtekintése

A látogatás második napján vendégeink a pécsi biomassza-erőművet tekintették meg.

A látogatás során a zóna országainak
lehetőségük nyílt főbb tevékenységeik
bemutatására egy standokból kialakított kiállítótérben. Magyarország
képviseletében Varga Tamás, a Veolia
magyarországi energia üzletágának
igazgatója és Sárosi Péter, a Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt. gazdasági
igazgatója tartottak rövid előadást a
delegáció tagjainak a Hubgrade-ről és
a Smart Metering Systemről.
A vízágazatban már évek óta működő Smart Metering System egy olyan

komplex és intelligens távleolvasási rendszer, mely emberi beavatkozás nélkül, folyamatosan gyűjtött
és időszakonként a mérőközpontba
továbbított adatokat feldolgozza, támogatja az azonnali és aktuális mérőállás alapján történő számlázást,
késedelem nélkül riasztásokat generál
a felhasználók számára szabálytalan közműhasználat vagy szokatlan
fogyasztási tapasztalatok esetén.
A rendszer alkalmazásával költségcsökkentés érhető el, az aktuális
számlázásnak köszönhetően az árbevétel a fogyasztást követően egyből
realizálódik. A vízelfolyások, csőtörések detektálásával elősegíthetjük a
felhasználókat ért károk megelőzését,
támogatva az ivóvízkincsünk megóvását, erősítve ügyfeleinkben a Veolia
környezetvédelem iránti elkötelezettségét.
A Hubgrade a Veolia Magyarország
operatív minőségbiztosítási központja. Feladatai közé tartozik a termelési
rendszerek és szolgáltatások folyamatos elemzése, a műszaki adatok és
paraméterek gyűjtése és feldolgozása,
információk átadása az üzemirányító,
szervizes és karbantartó kollégák felé,

ügyféltámogatás, energiahatékonysági riportok publikálása az ügyfelek felé,
valamint riportok készítése a műszaki
kontrolling számára. A jelenlegi, részben okos mérők bevonásával készülő
fejlesztések lehetővé fogják tenni a
termelési, szolgáltatási, értékesítési
folyamatok figyelemmel kísérését és
elemzését, publikálását is.
A háromnapos látogatás végén a vendégeink pozitív visszajelzést adtak a látottakról, mindannyian elismerően nyilatkoztak a Veolia képviseletében tett
hazai erőfeszítéseinkről. Nagy megtiszteltetés a magyarországi Veolia számára, hogy cégcsoportunk legfőbb vezetői – kiegészülve a K
 özép-Kelet-Európai
Zóna igazgatóival – személyes látogatást tettek telephelyeinken, és lehetőséget adtak rá, hogy bemutassuk,
hogyan járulnak hozzá a Veolia hazai
képviselői társaságcsoportunknak a
fenntartható, környezetkímélő és innovatív energiagazdálkodás iránti törekvéseihez. Ezúton szeretnénk megköszönni a látogatás előkészületeiben
és lebonyolításában résztvevő kollégák
odaadó munkáját, amit a program sikere érdekében végeztek.
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ÚJ TÁVHŐTERMELÉSI SZERZŐDÉST ÍRTAK
ALÁ DEBRECENBEN

A BUDAÖRSI KÖZPONTBA KÖLTÖZÖTT A
CHP-ERŐMŰ KFT. VIRTUÁLIS ERŐMŰVE

2035 végéig a Veolia Energia Magyarország Zrt. termeli meg a hajdúsági megyeszékhely távhőszolgáltatásához szükséges hőenergiát.

Április 1-jétől a budaörsi központból
végzi villamosenergia-kereskedelmi és virtuális erőművi tevékenységét a Veolia portfoliójához 2018
decemberében csatlakozott CHPERŐMŰ Kft. 15 fős szakembercsapata. Az új virtuáliserőmű-szabályzó
központ kialakítása fontos lépés a
Veolia azon célkitűzésének elérésében, hogy az arra alkalmas erőműveit ebbe a rendszerbe integrálja,
hatékonyabbá téve működésüket
és tovább szélesítve a csoport szolgáltatási palettáját a rendszerszintű
szolgáltatásokkal.

További 17 éven keresztül a Veolia Energia Magyarország Zrt. gondoskodik a
debreceni távhőszolgáltatáshoz szükséges energia termeléséről a társaság
és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. által
kötött szerződés értelmében. A Veolia
és a Hajdú-Bihar megyei székhely távhőszolgáltatója 2035. december 31-ig
hosszabbította meg a távhőszolgáltatáshoz szükséges hőenergia előállításáról szóló korábbi megállapodást.
A Debrecen Megyei Jogú Város távhőszolgáltatásában résztvevők és a
felek jogelődjei a kapcsolataik szabályozására már 1980. április 10-én alapszerződést kötöttek. Az alapszerződés
nem kellőképpen vette figyelembe a
távhőszolgáltató rendszer jellegét,
a társaságok hosszú távú kölcsönös
egymásrautaltságát. Az időközben
bekövetkezett gazdasági változások
indokolttá tették, hogy a két társaság
közötti kapcsolatok szabályozására
egy új, a piaci körülményekhez jobban
igazodó hosszú távú szerződést kössenek.
A felek a tulajdonosaik jóváhagyásával 1998. május 6-án kötötték meg a
Hosszú Távú Hőszolgáltatási Együttműködési Szerződést. Tekintettel arra,
hogy ez az együttműködési szerződés
2018. december 31-én hatályát vesztette, szükséges volt a lejáró szerződés tartalmának felülvizsgálata és
módosítása a megváltozott piaci és

szabályozási körülmények figyelembevételével. A szerződés új alapokra
helyezése azért is volt fontos, mert
mindkét fél vonatkozásában, valamint a debreceni távhőrendszer
tekintetében is jelentős változások
történtek. A feleknek új kihívásoknak,
valamint új szabályozói környezetnek kell megfelelniük, amennyiben
a távhő versenyképességét meg kívánják tartani. Mivel a távhőrendszer
megtartása, fejlesztése mindkét fél
alapvető érdeke, ezért célszerű a tevékenységek folytatása közös stratégia mentén.
A Veolia Energia Magyarország Zrt.
2015-ben vette át Debrecenben a
helyi távhőtermelés alapjául szolgáló erőművet, amely az Alföld legnagyobb városának közel 32 ezer lakossági és több mint kétezer intézményi
és vállalati fogyasztója számára termeli a távhőt, amely a városi szolgáltató 88 kilométer hosszú rendszerén keresztül jut el a fogyasztókhoz.
A földgáztüzelésű berendezések beépített hőenergia-teljesítménye 430,
villamosenergia-teljesítménye
102
megawatt. Az újonnan megkötött
szerződéssel ismét hosszú távon
biztosítottá válik a távhő- és melegvíz-ellátás Debrecen számára.
A Veolia Energia Magyarország Zrt.
az elmúlt években már számos hatékonyságnövelő beruházást vitt
véghez az erőműben. A jövőbeli tervek között szerepel a 2013-ban leállított kombinált ciklusú erőmű újbóli
üzembe helyezése, amely tovább javítja majd a város távhőrendszerének

hatékonyságát. Emellett az alacsonyabb károsanyag-kibocsátás érdekében 2022-ig ütemezetten megtörténik
a távhőtermelői berendezések égőcseréje, ezzel is hozzájárulva a cégcsoport
környezetvédelmi erőfeszítéseihez.
Kevésbé köztudott, hogy a távfűtés
amellett, hogy kényelmes és biztonságos megoldás, környezetvédelmi
szempontból is a legjobb választás a
városban élők, illetve dolgozók számára. Sokkal környezetkímélőbb, ha
az egyedi megoldások helyett egyetlen helyen, folyamatosan ellenőrzött
körülmények között termeljük meg a
települések ellátásához szükséges hőenergiát.
A Veolia Energia Magyarország Zrt.
célja, hogy olyan üzembiztos, hatékony és környezetkímélő távhőtermelést nyújtson Debrecenben, amellyel
egyaránt elégedettek a lakossági és az
intézményi fogyasztók.

Az előző magazinban olvashattak róla,
hogy a Veolia Energia Magyarország
Zrt. tavaly decemberben vásárolt
51 százalékos tulajdonrészt a CHPERŐMŰ Kft.-ben. A tranzakció eredményeképpen a Veolia-csoport erőműportfóliója tovább bővült az újpalotai,
az egri és a dunakeszi gázmotoros
kiserőművekkel. Társaságunk egyúttal a szabályozói piacra is belépett,
ugyanis a CHP-ERŐMŰ Kft. a három,
együttesen közel 30 megawatt villamosenergia-termelő egységet már korábban egy ún. virtuális erőműbe szervezte, amelybe január 1-től a Veolia
gázmotoros erőművei – mintegy 29
MW összteljesítménnyel – szintén
integrálásra kerültek. Az így kialakult
virtuális erőmű termelésének koordinálását és irányítását végzi a Budaörsre átkerült szabályzó központ.
„Az akvizíciót követően fontos cél volt,
hogy a virtuális erőművet mielőbb integráljuk a Veolia-csoport tevékenysé-

gébe, ezt a célt szolgálta a szabályzó központ áthelyezése is a Veolia
központjába. A teljes informatikai
eszközpark költöztetése és a rendszerek átállása ez év márciusában
zökkenőmentesen lezajlott” – közölte Fernezelyi Ferenc, a CHP-ERŐMŰ
Kft. ügyvezető igazgatója.
A virtuális erőmű lényege, hogy lehetőséget biztosít a kiserőművek digitális összekapcsolására, és integrált
termelésirányításának köszönhetően
azok működése a valós idejű fogyasztói igényekhez köthető. Az erőművek
által ily módon megtermelt villamos
energia a különféle piaci szegmensekben értékesíthető: a magyar villamos energia tőzsdén (HUPX-on),
OTC-piacon (tőzsdén kívüli piacon), a
rendszerszintű szolgáltatások piacán
és közvetlenül a végfelhasználók számára.
A tervek szerint a későbbiekben ebbe
a rendszerbe kerülnek be a gázmotoros kiserőműveinken kívül az arra
alkalmas, egyéb földgáztüzelésű
erőműveink, valamint a közeli jö-

vőben a megújuló alapon termelő
erőműveink is.
„A terveink megvalósítása további
lehetőséget kínál erőműveink működésének még hatékonyabbá tételére,
egyúttal az eddiginél is szélesebb palettával és jobb ajánlatokkal tudunk
megjelenni a rendszerszintű szolgáltatások piacain” – hangsúlyozta Fernezelyi Ferenc.
A CHP-ERŐMŰ Kft.-vel kiegészülve a
Veolia-csoport tevékenysége már a
teljes értékláncot lefedi a hazai energetikai piacon, a gáz- és biomas�sza-kereskedelemtől kezdve, a távhőtermelésen és távhőszolgáltatáson
keresztül a villamosenergia-termelésig és a villamosenergia-kereskedelemig. A virtuáliserőmű-rendszer
működtetése és fejlesztése pedig további segítséget nyújt az energiatermelés hatékonyságának fokozásához,
valamint a Magyarországon is egyre
nagyobb számban megjelenő időjárásfüggő megújuló erőművek – mindenekelőtt a nap- és szélerőművek –
rendszerbe integrálásához.
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ÚJ TANÚSÍTÓ SZERVEZET ELŐTT
VIZSGÁZOTT KIVÁLÓ EREDMÉNNYEL A
VEOLIA IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE
A korábbi évekhez hasonlóan májusban zajlott le a Veolia Energia
cégcsoport integrált irányítási rendszerének tanúsító auditja, amely
során kivétel nélkül megfeleltünk
az előírásoknak.

Meixner Barna, környezetgazdálkodási
osztályvezető

„Integrált irányítási rendszerünk 4
elemből áll, az ISO 9001 alapú minőségirányítási, az ISO 14001 környezetközpontú irányítási, az ISO 50001
energiairányítási és az OHSAS 18001
munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerekből” –
adott tájékoztatást Meixner Barna, az
irányítási rendszerért felelős vezető.
A szabványoknak való megfelelést
független tanúsító szervezet ellenőrzi, sikeres tanúsító audit esetén a tanúsítványokat három évre állítják ki,
ugyanakkor a három éves tanúsítási

ciklus alatt is évente ún. felügyeleti
auditon kell bizonyítani a szabványkövetelményeknek megfelelő működést. Cégcsoportunknál újratanúsító
auditot tartottak 2019 májusában.
„Az idei tanúsító auditra teljes erőbedobással készültünk, egyfelől tekintettel arra, hogy újratanúsító audit
előtt állunk, amely mindenképpen
egy kicsit nagyobb próbatételt jelent,
mint a tanúsítási cikluson belüli felügyeleti audit, másfelől integráltuk
a Bakonyi Erőmű Zrt. és BAKONYI
BIOENERGIA Kft. rendszereit a cégcsoport rendszerébe. Továbbá Ajkán
új elemként kiépítettük az ISO 14001
alapú környezetirányítási rendszert,
amely így most vizsgázott először.
Mindezek mellett pedig az idei évtől új tanúsító szervezet, a Certop
Rendszertanúsító munkatársai vették górcső alá tevékenységünket. A
szervezettel korábban még nem volt
kapcsolatunk, így elmondhatom,
hogy mindannyian nagy izgalommal
tekintettünk az audit elé” – közölte
Meixner Barna.
A két hetes időtartamú ellenőrzés
során egyszerre 4 auditor vizsgálta
a szabványokban megfogalmazottak teljesülését. Az auditorok ellátogattak a budaörsi központ mellett a
SOTE területén található telephelyeinkre, a Keleti pályaudvar és a BKV
járműjavító kazánházába, a zirci távhőszolgáltatóhoz, valamint a zirci
kórház és a Szent Bernát idősotthon
hőtermelő egységeibe. Természete-

sen az erőművek sem maradhattak ki
az ellenőrzés alól: az auditorok felkeresték a dorogi, a pécsi, az ajkai és a
nyíregyházi erőműveket, valamint a
KŐBÁNYAHŐ Kft.-t is. A vizsgálat nem
csak a telephelyekre fókuszált, hanem
a központi irányítási funkciókat és folyamatokat is ellenőrizték mint a beszerzést, a kereskedelmet, a belső és
külső kommunikációt vagy a képzések
folyamatát.
„Az auditorok személyében rendkívül
felkészült kollégákat ismerhettünk
meg, akik nagyon alapos munkát végeztek. Örömmel számolhatok be
róla, hogy a két hetes tanúsító audit
egyetlen helyszínén sem állapítottak
meg az előírtaktól való eltérést, emellett persze azért több apró észrevételt,
fejlesztési javaslatot megfogalmaztak, amelyet viszont szívesen fogadtunk, hiszen az ezekre épülő akciókkal
tovább fejleszthetjük tevékenységeinket, kockázatainkat pedig tovább csökkenthetjük”– számolt be az auditok
eredményéről Meixner Barna.

Tanúsítvány
Tanúsítjuk, hogy a

VEOLIA TÁRSASÁGCSOPORT
alábbi gazdasági társaságai

Veolia Energia Magyarország Zrt.
Pannon Hőerőmű Zrt.
Pannon-Hő Kft.
Pannongreen Kft.
Pannon-Biomassza Kft.
Bakonyi Erőmű Zrt.
Bakonyi Bioenergia Kft.
Kőbányahő Kft.
az alábbi érvényességi területen
energiaellátás, hőtermelés és elosztó rendszerek üzemeltetése, fenntartása,
karbantartása; távfűtő-, ipari és kommunális távhőrendszerek, távhő-ellátás;
hőszolgáltató, gőz és klímarendszerek üzemeltetése, fenntartása,
karbantartása; távfelügyeleti rendszerek fenntartása, karbantartása;
kapcsolt villamosenergia-termelés; energetikai épületgépészeti rendszerek
tervezése, kivitelezése; a gazdasági-, műszaki-, kommunikációs-, humán
erőforrás-, beszerzési, jogi és QHSE feladatok cégcsoport szintű ellátása,
koordinálása; ipari és kommunális hőenergia termelés, valamint
villamosenergia-termelés; erőmű berendezések karbantartása, javítása és
üzemeltetése; villamos- és hőenergia termelés, szolgáltatás;
energiatermelő berendezések üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése;
biomassza tüzelőanyag beszerzés, feldolgozás, tárolás, raktározás
környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be és alkalmaz,
mely megfelel az ISO 14001:2015 szabvány követelményeinek.
A tanúsítvány érvényes:
A tanúsítvány regisztrációs száma:
Kiállítva:

ÚJ KONTÉNERLABOROK A PANNONBIOMASSZA KFT. SZOLGÁLATÁBAN
A Pannon-Biomassza Kft. immár
harmadik éve zajló stratégiai fejlesztéseinek új állomásaként tüzelőanyag-vizsgáló laborokat létesítettünk a társaság ajkai és
pécsi telephelyein 2019 júniusában.
Az újításnak köszönhetően nagyobb átvételi pontossággal, egységes elszámolási alapon tudjuk
átvenni a biomassza tüzelőanyagot.

Új konténerlabor a pécsi hőerőmű telephelyén

A tavalyi év során valósult meg a pécsi
szalmaátvétel méréstechnológiai fejlesztése, melynek eredményeképpen
az egyedi fejlesztésű mérőberendezés
egyenként méri meg a beérkező szalmabálák paramétereit, még a kamionokról történő letárolás előtt. Az így
elért átvételi pontosság alacsonyabb
költségeket eredményez vállalatcsoportunk számára. Idén júniusban a
fás szárú biomassza méréstechnológiai fejlesztései valósultak meg a
Pannon-Biomassza Kft. két legnagyobb
forgalmú telephelyén. A két labor kialakítása 2018-ban kezdődött; a beru-

házások összértéke 180 millió forint.
A beruházás célja, hogy 2020 után
egységesen Ft/Gj elszámolás alapján
vásároljuk a tüzelőanyagot, amely a
lehető legalacsonyabb költségeket és
a legkorrektebb elszámolást biztosítja a vállalat és a beszállítók részére
egyaránt. Rövidesen minden típusú beszállított tüzelőanyagról rövid
határidővel, hőmennyiség alapon
tudunk elszámolni a partnerek felé,
illetve a kalorikus és műszaki kollégáknak is rendelkezésére fog állni tüzelőanyag-fajtánként a tényadatsor.
A mérések kiváltják az eddigi, becsléssel kalkulált átváltási számításokat,
valamint megalapozott következtetések levonására adnak lehetőséget a
becsült, számításos modellek helyett.
Évente nagyságrendileg 20 milliárd forint értékben vásárolunk tüzelőanyagot, tehát egy százalék mérésipontosság-javulás esetén is egy éven belül
megtérül a méréstechnika, illetve a
laborok fejlesztése.
A fűtőérték alapú elszámolás egyik
fontos „mellékhatása” a beszállítói
attitűdváltozás, hiszen ezáltal a beszállító is közvetlenül válik érdekeltté
abban, hogy optimális nedvességtartalmú, éghetetlen anyagoktól mentes
tüzelőanyagot szállítson erőműveinkbe, hiszen így maximalizálhatja a szállítmány értékét.
A laboratóriumok létrehozásával és a
dolgozók Pannon-Biomassza Kft.-hez
történő áthelyezésével új terület került hozzánk, amellyel komplex lett
a
pályáztatás-szerződéskötés-átvétel-elszámolások-telephelyi logiszti-

ka feladatkör. A laborokban dolgozó
munkatársak többsége az erőművek
állományából érkezett, a laborvezetőnek pedig egy a különböző helyszíneken lévő laborok felügyeletében is
jártas jelentkezőt választottunk. Az új
tüzelőanyag-vizsgáló egységek az elszámolási csoportvezető irányítása alá
tartoznak.
A jelenleg elérhető legfejlettebb eszközökkel felszerelt új konténerlaborokkal
felkészültünk a nagyüzemi mérésekre,
több műszakos munkarendben, a beszállítások ütemezésének megfelelően. A munkahelyek modernek, tiszták,
légkondicionáltak, alkalmasak az elővigyázatosságot és koncentrációt igénylő munkára.
Fontos célkitűzés, hogy a laborok megszerezzék a mintavételező és műszaki
vizsgálatokat folytató helyek akkreditációját végző Nemzeti Akkreditáló
Testület tanúsítványát. A tanúsítást az
a megfelelőségértékelő szervezet kaphatja meg, amely eleget tesz a meghatározott
megfelelőségértékelési
tevékenységek ellátásához előírt követelményeknek és a vonatkozó ágazati szabályozásoknak. Az akkreditáció
négy évre szól, az akkreditált szervezeteket a Nemzeti Akkreditáló Hatóság
rendszeresen ellenőrzi. Az akkreditálási folyamat mind mérésekben mind
dokumentálásban további feladatok
elé állít minket. A Pannon-Biomassza
Kft. legkorábban 2020-ban kaphatja
meg a tanúsítványt, amely újabb előrelépést jelent majd a mérések és elszámolások tekintetében, valamint a
költségek minimalizálásában.

2022.05.23.
01-18332/18-13438
Budapest, 2019.05.24.

A tanúsítvány sikeres felügyeleti auditok esetén érvényes.
A tanúsítvány érvényessége a QR-kód segítségével ellenőrizhető.

Tanúsító szervezet nevében
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CERTOP
Termék- és Rendszertanúsító Kft.
H-1149 Budapest, Mogyoródi út 32.
H-6720 Szeged, Arany J. u. 7.
www.certop.hu
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A SZALMÁS KAZÁN KÉSZEN ÁLL A
KÖVETKEZŐ ÜZEMCIKLUSRA
Az elvégzendő feladatok sokasága
ellenére a kitűzött határidő előtt
sikerült befejezniük a pécsi erőmű
kollégáinak a szalmatüzelésű blokk
terv szerinti éves karbantartását. A
pécsiek összehangolt csapatmunkával és innovatív mérnöki újításokkal járultak hozzá ahhoz, hogy a
biomassza-blokk továbbra is üzembiztosan szolgálja ki Pécs lakosságát megújuló alapú távhővel és villamos energiával.
Az éves karbantartás során az erőműves kollégák letisztították a bálázott
biomasszát hasznosító erőművi blokk
berendezéseit: a tűztér belsejéről, a
füstgáz-hőcserélőkről eltávolították
a TMK-t megelőző 8000 üzemóra során rárakódott szennyeződéseket,
valamint a turbinalapátokat, a hűtővízrendszert és a fűtési hőcserélőket is megtisztították a hatékonyabb
működés és fokozott üzembiztonság
eléréséhez. A kazánrostély védelme
érdekében új vizes tűztérmosó beren-

dezést építettünk be azért, hogy a
felrakodott salak minél kisebb darabokban szakadjon le a tűztér faláról,
ezáltal kevesebb kárt okozva a rendszerekben.
A bálázott lágyszárú mezőgazdasági
melléktermékeket hasznosító berendezések hosszú távú, biztonságos
üzemelése érdekében ki kell küszöbölni a működés közbeni amortizációs folyamatokat: a kazánból kikerülő
salak agresszív koptató hatása miatt
kétévente szinte teljes felújítást kell
végezni; ennek megfelelően idén is
megújul a Pannon-Hő Kft. tulajdonában lévő kazán salakeltávolító rendszere. Ezenkívül jelentős csőcserére
van szükség a tüzelőanyag klórtartalma miatt a 4. számú túlhevítőn
az ún. klórkorróziós meghibásodások
elkerülésére.
A Veoliának kiemelten fontos a hos�szú távon fenntartható, a körkörös
gazdaság elveinek megfelelő működés, valamint a környezetvédelmi
normák betartása. Ennek érdekében

A IV. generátor kifűzésre került, melyet követően az állórész tekercselését felmérettük azokkal
a vállalkozókkal, melyek szóba jöhetnek a közeljövőben szükségessé váló felújításában.

a pécsi erőmű munkatársai lecserélték a füstgázkezelő berendezés szűrőzsákjainak felét, amelyek elhasználódtak az üzem során, és nem tudták
kellőképpen ellátni feladatukat.
A 2013-ban üzembe helyezett biomassza blokk 6 éves működése alatt
teljesen tönkrement a vízzáró „szoknya” déli oldala, melyet az erőmű
egyik fiatal mérnöke, Miseta Miklós
módosított konstrukciója alapján teljesen kicseréltünk.
Az állagmegóvó és -javító éves karbantartás során a Pannon Hőerőmű
Zrt. üzemviteli és karbantartó munkatársai – olykor külsős partnerekkel
kiegészülve – számos egyéb feladatot
elvégeztek: többek között a szívóventilátor hajtásának és csapágyazásának ellenőrzését, cseréjét. Felújították a KSB tápszivattyút. A folyamatos
működés következtében megkopott
tüzelőanyag-beszállító rendszerek –
láncok, hajtások, daruk, csigák és adagolók – felújítása is megtörtént.
„Bonyolult, feszített ütemezésű karbantartási programot valósítottunk
meg, amelyhez elengedhetetlen volt
a résztvevő kollégák fegyelmezett,
szakszerű munkája. Ennek eredményeképpen a tervezettnél 12 órával
korábban tudtunk újra üzembe jönni
a II. blokk berendezéseivel”- mondta
Bősz Róbert főmérnök.
Az éves karbantartás következő nagy
állomása a faapríték-tüzelésű I. biomassza blokk leállása lesz, melynek
tervezett ideje 2019. augusztus 18 –
szeptember 14.
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GINOP PÁLYÁZAT KERETEIN BELÜL
MEGVALÓSULT KÉPZÉSEK A SZEGEDI
VÍZMŰNÉL
A Gazdaságfejlesztő és Innovációs
Operatív Program támogatásával
megtartott képzések a Szegedi Vízmű Zrt. szinte minden osztályának
munkatársait érintették. A hatékonyabb együttműködés fejlesztését
célzó tréningek összesen 260 órában valósultak meg 100 fő részvételével.
A Szegedi Vízmű Zrt. 22,5 millió forint
összegű támogatást nyert a „Munkahelyi képzés megvalósítása a Szegedi
Vízmű Zrt. munkavállalói számára”
című pályázatára 2018-ban, mely lehetőséget biztosít eddiginél nagyobb számú munkavállaló képzésbe vonására.
A projekt a fizikai és a szellemi munkát
végző kollégák élethosszig tartó tanulásának támogatásához is, valamint a
digitális kompetencia fejlesztéséhez is
hozzájárul. A támogatás elnyerésével
az Irinyi Terv és az Ipar 4.0 célkitűzéseihez igazodva az építőiparhoz, az energiahatékonysághoz, az új technológiákhoz kapcsolódó szakmai képzéseket
valósítottunk meg.
A szennyvíztisztító üzemben gépeket
kezelő és karbantartást végző kollégáink számára robbanásbiztos berendezés kezelői (OKJ 52 522 03) képzést
biztosítottunk. 20 munkatársunk
targoncavezetői OKJ-s bizonyítványt
szerzett a munkakörükhöz kapcsolódó feladatok biztonságos elvégzése
érdekében. Az ivóvíztermelési üzem
10 munkatársa klórgázadagoló berendezés kezelői képzésen vett részt, és

Műanyaghegesztők a bizonyítványokkal

az itt megszerzett tudást a mindennapi munkavégzés során teljes körűen hasznosítják. A víz- és csatornahálózati, valamint a gépészeti üzem
munkatársainak műanyaghegesztő
(OKJ 31 521 08) képzést szerveztünk.
A képzések elméleti és gyakorlati vizsgáit valamennyi munkatársunk sikeresen teljesítette.
A vállalatirányítási rendszer professzionális használatához, az adatbányászat és -elemzés támogatásához az
IT kompetenciafejlesztő képzésekkel
járultunk hozzá a LIBRA rendszer hatékony működtetésével kapcsolatos
gyakorlati ismereteket nyútó programmal.
Várhatóan ősszel indul az Excel program használatához kapcsolódó képzés, amely a támogató területen munkát végző kollégáink professzionális IT
kompetencia fejlesztésére irányul.
A változásokhoz történő könnyebb
alkalmazkodás, illetve a hatékony
kommunikáció fejlesztése készségfejlesztő tréningek lebonyolításával

történt. A tréningek a kommunikáció, a
tárgyalástechnika, a konfliktuskezelés,
valamint a munkatársi és vezetői viselkedés fejlesztésére irányultak. Az ügyfélszolgálat munkatársai, a fogyasztói
adatvizsgálók, vízmérőszerelők, hálózati szerelők, diszpécserek két csoportban, tematikusan részesültek a
fogyasztókkal kapcsolatos kommunikációt fejlesztő képzésben.
A képzésekbe eddig összesen 129 főt
vontunk be, többen is voltak, akik többféle típusú oktatásban is részt tudtak
venni.
Munkavállalói vélemények:
„Sok konkrét eszközt, segítséget kaptam ahhoz, hogy a csapatomat hatékonyabban vezethessem.”
„Nagyon jó volt együtt dolgozni olyan
kollégákkal a tréningfeladatok során,
akikkel a napi munkában közvetlenül
nem találkozunk.”
„Új módszereket tanultunk, amelyet a
napi szerelési rutinba be tudunk építeni.”
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HARMADÁNÁL JÁR A PÁLYÁZATI
KÉPZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA
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„DO THE STEPS” PROGRAM - KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING
PÁLYAKEZDŐ FIATALOKNAK

•

•

•

Ahogy 2019. februári számunkban
már beszámoltunk róla, cégcsoportunk 61,8 millió forint európai uniós
forrást nyert a konvergencia régiókban dolgozók szakmai képzésének
támogatására. Ennek köszönhetően
2018 novembere óta 11 tanfolyam
zajlott le, és a következő bő egy év
során további 27 képzést indítunk el.
A már megvalósult képzések között
szerepel a Pannon-Biomassza Kft. dolgozói számára indított motorfűrész-kezelő képzés. Ahogy Viasz János, ajkai
telephelyvezető elmondta, a beérkező
tüzelőanyag minőségének megállapításához elengedhetetlen a szabályos
és hatékony mintavétel. A láncfűrésszel
való mintavétel gyorsabb, precízebb és

VÁSÁRHELYI PÁL DÍJAT
KAPOTT PALKÓ GYÖRGY
ORSZÁGIGAZGATÓ
A belügyminiszter által alapított és
adományozott elismerések egyike a
Vásárhelyi Pál díj, mely a vízügy érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység, illetve életmű elismeréseként adható. Idén Palkó György
elnök-vezérigazgatója részesült ebben a magas rangú állami kitüntetésben. A díjátadót a Víz Világnapja alkalmából 2019. március 22-én tartották a
Belügyminisztériumban.
Palkó György, vízellátás-csatornázás szakmérnöki és vízépítő mérnöki
végzettségei megszerzését követően

sokkal hatékonyabb, mint a korábban
próbált módszerek bármelyike. Természetesen az aprítóüzem területén is
nagy szükség van olyan kollégákra, akik
hatékonyan és szabályosan tudnak a
motorfűrésszel dolgozni. Korábban
rengeteg problémát okozott a behúzó
szalagokon megakadó-összeszoruló
rönkök halmaza, ami egyes esetekben
kézzel nem mozdítható. Ezekben a
helyzetekben nagy segítség a motorfűrész-kezelő kollégák jelenléte.
A pályázat keretében nemcsak műszaki képzések lebonyolítására van lehetőség, hanem kompetenciafejlesztésre
is. Éppen ezért 2019 szeptemberében
a Távhő ágazat ügyfélszolgálati teendőket ellátó kollégái vehetnek részt
egy háromnapos tréningen. Az ága-

széles körben szerzett szakmai tapasztalatokat a vízgazdálkodás területén.
1999 óta dolgozik a Veolia-csoportnál, ahol 2001 júniusától a Szegedi
Vízmű vezérigazgatójaként bizonyította rátermettségét. Vezetése alatt
jelentősen fejlődött Szeged és Algyő
ivóvízellátása, csatornázása, szennyvízelvezetése, csapadékvíz elvezetése.
2003 tavaszától már a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgatójaként
folytatta munkáját. Az irányítása alá
tartozó szennyvíztisztító telepek úttörő szerepet játszanak a szennyvíztelepi hulladékhasznosítás kiépítésében.
Az FCSM-nek jelentős szerepe volt és
van Budapest csatornahálózatának,
szennyvíztisztításának a fejlesztésében, az árvízi biztonság növelésé-

zatban dolgozó munkatársak kiemelt
figyelmet fordítanak a hatékony, ügyfélcentrikus ügyintézésre, hiszen fontos
számukra a fogyasztók elégedettsége.
A távhős kollégák az ország több pontján látják el feladatukat, így a tervezett
tréning remek lehetőség arra, hogy
megosszák egymással a mindennapok
során szerzett szakmai tapasztalatokat,
átbeszéljék egy-egy korábban felmerült problémás helyzet megoldásának
lehetőségeit, mindezt egy tapasztalt
tréner instrukcióinak segítségével.
A gyakorlati képzés elsődleges célja,
hogy a jól működő módszereket megerősítse, készségszintűvé tegye, illetve
hogy a résztvevők új módszerek elsajátításával még eredményesebbé váljanak
az ügyfélkezelésben.

ben, valamint az árvízvédekezésben.
Palkó György munkája során mindig
megmaradt mérnöknek is, innovatív
javaslatainak megvalósításával folyamatos fejlődésben van Budapest
szennyvízelvezetése, szennyvíztisztítása. Az irányításával működő FCSM
szakmai javaslatai alapján jelentősen
megnövekedett Budapest csatornázottsága, megszűntek a tisztítatlan
szennyvízbevezetések a Dunába. A
Veolia-csoport vezetősége 2014-ben
a magyarországi Veolia országigazgatójává nevezte ki Palkó Györgyöt, aki
azóta már nem csak a víz üzletágért,
hanem a Veolia teljes magyarországi
tevékenységéért felel. A magas rangú
szakmai elismerésért szívből gratulálunk.

A Szegedi Vízmű Zrt. elkötelezett
aziránt, hogy a szakmai utánpótlás
nevelésében minél nagyobb szerepet
vállaljon. Ennek érdekében lehetőséget
biztosítottunk 25 év alatti pályakezdő
fiataloknak, hogy tanulmányaik végeztével, de még a munkaerőpiacra
lépésük előtt fejleszthessék kommunikációs képességeiket. A GINOP-6.1.5-17
„Munkahelyi képzések támogatása

MEGMÉRETTÉK
FELKÉSZÜLTSÉGÜKET A
PÉCSI ERŐMŰ TŰZOLTÓI
2019 tavaszán több tűzoltási és katasztrófavédelmi gyakorlaton is részt
vettek a Pannon Hőerőmű Zrt. pécsi
üzemi tűzoltói. A Baranya Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és
társszervezetei által szervezett gyakorlatokon megjelenő önkéntes csapatok különféle oltási és katasztrófa-elhárítási helyzetben mérhették
fel rátermettségüket.
Április elején tűzoltási gyakorlaton
vett részt Győre István és Lóga László,
amely során a Pécs határában található, jelenleg üresen álló laktanya
épületében gyakorolhatták a zárt téri
és talajszint alatti tűzoltás taktikai

nagyvállalatok munkavállalói számára” elnevezésű projekt megvalósításának részét képezte ez a képzés.
A kétnapos tréning során arra fókuszáltunk, hogy a résztvevők
• megismerjék azokat a munkáltatói szempontokat, amelyek
alapján a kiválasztás és majd a
betanulás alatt értékelhetik a
munkájukat,

lépéseit a jelentkező önkéntes szervezetek tagjai. Április közepén jelentkező üzemi tűzoltóink közül négyen
– Farkas Gergely, Farkas Zsolt, Győre
István és Lóga László – egy alapvető
vízkár-elhárítási és búvár tevékenységekre koncentráló gyakorlaton vettek
részt a Baranya megyei Palkonyán.
Lóga László részt vett a IV. Misina Tűzoltó Futóversenyen is, ahol teljes felszerelésben, palackkal a hátán nem
egész 6 perc és 24 másodperc alatt
futott fel a 438 lépcsőfokon.
Kollégáink szabadidejükben, önkéntes alapon jelentkeztek a fenti eseményekre, amelyek során elmélyíthették
az üzemi tűzoltói feladatok ellátásához szükséges tudásukat. Erőműveink
létesítményi tűzoltóinak felkészültsége alapvető fontosságú egy esetleges
kockázatos helyzet vagy baleset elhá-

azonosíthassák saját kommunikációs stílusukat, saját személyes
attitűdjeiket,
gyakorlatot szerezzenek az asszertív kommunikációban, szimulált
munkahelyi helyzetekben,
megtanulják, hogyan formálhatnak úgy észrevételt, fogadhatnak
kritikát vagy fogalmazhatnak meg
kérést stb., hogy az pozitív megítélést hozzon a számukra.

A Szegedi SzC Gábor Dénes Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájának frissen végzett vízügyi technikusai vettek
részt a tréningen, amely a HR osztály
munkatársainak
karriertanácsadásával, ezen belül önéletrajzírással és
állásinterjún történő szereplésre felkészítő ismeretekkel egészült ki. A diákok
örültek, hogy még az álláskeresésük
előtt részt vehettek egy ilyen fejlesztő programban, hiszen tanulmányaik
alatt ilyen ismereteket nem szerezhettek.

rítása során, ezért kiemelkedő teljesítmény, hogy mindennapi munkájukon és a kötelező gyakorlatokon
és képzéseken túl hasonló önkéntes
programokon is részt vesznek.
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„ZÖLD ÚT A JÖVŐBE”
XIX. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI
KONFERENCIA ÉS SZAKMAI KIÁLLÍTÁS
replő, Kubitsch Róbert, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
(MEKH) Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Osztály főosztályvezetőjének
véleményét és vízióját a távhő szektort illetően.
A NEMZETI KÖZMŰVEK (NKM)
JÖVŐKÉPE

Tapolca adott otthont a május 8-10.
között megtartott, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (MATÁSZSZ) által szervezett XIX.
Távhőszolgáltatási Konferencia és
Szakmai Kiállításnak, melyen társaságunk is képviseltette magát három, a Kereskedelmi Igazgatósághoz tartozó kollégával. Mint ahogy a
Veolia számára az egyik fő társadalmi felelősségvállalás a fenntartható
fejlődés előtérbe helyezése, úgy a
MATÁSZSZ szakemberei is egyetértenek abban, hogy nincs más út az
energetikai szektor számára, mint a
ZÖLD. Ezért a XIX. alkalommal megtartott szakmai konferencia struktúrája, előadásainak témái is e köré
a kérdés köré összpontosultak.
A konferenciát Dobó Zoltán, Tapolca
polgármestere, valamint Orbán Tibor,
a MATÁSZSZ elnöke nyitották meg.
Az ott töltött másfél nap alatt közel 17
neves és kiemelkedő szakember előadását hallgathatták meg a résztvevők.
Megismerhették továbbá társaságunk
számára jelenleg a legfontosabb sze-

szerek elavultságát. A szövetség elképzelései szerint ezekre a problémákra
a „párhuzamos fejlesztés tilalma” jelenthetne megoldást, ami annyit takar,
hogy ahol a távhőszolgáltatás hatékony, ott a leválást meg kellene tiltani
a felhasználóknak, azokon a helyeken
pedig ahol nem, ott a gázszolgáltatót
kellene erősíteni a központi szabályozás keretein belül.
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zentációját dr. Grabner Péter, a MEKH
energetikáért felelős elnökhelyettese.
A hivatal szerint meg kell vizsgálni azt a
jövőben, hogy az 1000 lakásszám alatti
távhőrendszerek mennyire méretgazdaságosak, illetve megszüntethetők-e,
kiváltva a távhőszolgáltatást házközponti fűtéssel, vagy összevonhatók-e
más távhőszolgáltató társaságokkal a
víziközművek átalakítása során szerzett tapasztalatok felhasználásával.

növekedést figyeltek meg a nyereséget elérő távhők tekintetében. Kovács
Gabriella gazdasági elemző szerint,
miután 2017-ben a távhők 50%-a ért
el 2% feletti nyereséget, a felmerülő finanszírozási problémákra nem a
támogatási rendszerben látja a hiányosságot, hanem a távhő gazdálkodásában, hivatkozva a bérnövekmény
kigazdálkodásának – több távhőtől
jelzett – nehézségére.

A MEKH törekszik a kapcsolt- és a zöld
energiatermelés hatékonyabb támogatására, aminek érdekében előkészületben van az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló,
7/2006. (V.24.) TNM rendelet módosítása, említette meg az elnökhelyettes.

VITA
MEKH KONTRA SZAKMA

Lázár Mózes NKM elnök-vezérigazgatói tanácsadó minőségében felvázolta az NKM azon jövőképét, mely az
energiaszektor három meghatározó
területének központosítását célozza
meg. Itt elsősorban a gázszolgáltatás, a villamosenergia-szolgáltatás,
valamint a távhőszolgáltatás szinergiájának hasznosságát említette meg
a gazdaságosság szemszögéből. Példaként említette meg az Oroszlány
Város Önkormányzata által felajánlott
Oroszlányi Szolgáltató Zrt-t, melyet az
összeolvadást követően - véleménye
szerint - hatékonyabban tud működtetni a Nemzeti Közművek.
AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE
A NEMZETI KÖZMŰVEKKEL
Dr. Fábián Zsolt, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének főtitkára
elsősorban az önkormányzatok nehézségeit emelte ki a távhőszolgáltatás üzemeltetésének területén, említve a központi árszabályozást, a 2%-os
mértékű nyereségkorlátot és a rend-

Kubitsch Róbert, a MEKH Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Osztályának
főosztályvezetője

AZ 1000 LAKÁSSZÁM ALATTI TÁVHŐK
SORSA
„El kell gondolkodni a távhőrendszerek
méretgazdaságosságáról” - kezdte pre-

SIKERES A
RENDSZERE

MEKH

ÁRTÁMOGATÁSI

A MEKH a 2012-2018. évi statisztikái
alapján meg van elégedve az ártámogatási rendszerrel. 2012-től folyamatos

Felmerült a résztvevők között, hogy a
kormány 10 évre ígérte meg a támogatási rendszer fenntartását, mely időszak 2022-ben lejár. Kubitsch Róbert
úgy nyilatkozott, hogy mivel a távhők
bevételeinek 30%-a támogatásokból
származik, jelentős változtatási tervekről nincsen tudomása.
Arra a kérdésre, hogy változni fog-e
az adatszolgáltatás mennyisége a
jövőben, a főosztályvezető válasza a
várakozásokkal ellentétben egy IGEN
volt; a változás iránya pedig nem feltétlenül a távhőszolgáltatók adatrögzítőinek fog kedvezi, ugyanis várhatóan további táblázatok bevezetését is
tervezi a MEKH.
A legnagyobb vitát kiváltó és legfontosabb kérdés minden jelenlévő számára a gázbeszerzések előtt a hivatal
által kiadott hirdetményben (a hivatal
által meghirdetett földgáz referencia
költség elemeiről és számítási módszeréről) meghatározott fajlagos molekula költség képletének „S” összetevője, azaz a Spread mértéke (0,83
EUR/MWh) volt tekintettel arra, hogy
a gázpiacon ennél jóval alacsonyabbak a megajánlások. Társaságunk
számára ez egy igen kardinális kérdés,
mert erőműveink az országban a leg-

jelentősebb gázfelhasználók közé tartoznak.
A hivatal főosztályvezetője megnyugtatta a szakma képviselőit, hogy tudnak a problémáról, de először szeretnék megkapni az összes megkötött
gázszerződést 2019.07.01-ig, és azok
alapján fogják kidolgozni a cselekvési
tervet az esetleges kompenzálásra.
TÁVHŐ ÖKOCÍMKE

Immáron negyedik alkalommal adták
át a Távhő Ökocímke „minősítéseket”,
amelyek megszerzésében a Veolia
Energia Magyarország Zrt. az élen jár.
A Távhő Ökocímke célja a fogyasztók
tájékoztatása a távhőrendszer környezetre gyakorolt hatásairól, ugyanakkor
elnyerése szakmai presztízsértékkel is
bír, hiszen jelzi a címke tulajdonosainak elhivatottságát és erőfeszítéseit,
melyet a klímabarát szolgáltatás és
energiahatékonyság növelése érdekében tesznek.
A Veolia tulajdonában álló Pannon
Hőerőmű Zrt. segítségével 2017-ben a
PÉTÁV kapta meg az egyetlen tiszta A,
azaz a „legzöldebb” besorolású ökocímkét. 2018-ban szintén nagyon jó
besorolással kapta meg az elismerést a
TATA ENERGIA Kft., a PROMTÁVHŐ Kft.,
valamint a Veolia Energia Magyarország Zrt. ceglédi távhőrendszere.
Az idei év nyertesei a FŐTÁV Kiserőmű
Kft. egyik hőkörzete, a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Kft., a T-Szol
Tatabányai távhőrendszer, a Cothec és
a VSZK lettek.
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DUPLA MAGYAR SIKER A VÁLLALATOK
NEMZETKÖZI SPORTVERSENYÉN
Idén június 26-30. között, Salzburgban
rendezték meg a Vállalatok Nemzetközi Sportversenyét. Vállalatcsoportunkat
mintegy 150 fővel a nemzetközi Veolia
Sportegyesület képviselte. A Veoliától
több mint 20 ország küldötte volt jelen
a rangos sporteseményen, amelyre 21
sportágban, csapatban vagy egyéniben,
női, férfi vagy vegyes kategóriákban lehetett nevezni. Sportegyesületünk versenyzői az ötnapos program során ös�szesen 92 érmet szereztek (32 arany, 31
ezüst, 29 bronz), ezzel megszerezve az
éremtáblázaton az első helyet.
Magyarországról két kollégánk, a budaörsi központban HR generalistaként
dolgozó Sándor Csilla és Kovács István,
a debreceni erőmű kazángépésze utazott Ausztriába a versenyre. Csilla vegyes összeállítású röplabdacsapata 21
csapat közül, mindössze egy elveszített
mérkőzéssel a 2. helyen végzett. István,
az atlétikai csapat tagjaként több távon
is indult, végül az 5000 m-es futásban
óriási hajrával szerezte meg az 1. helyet.
Azontúl, hogy magyar versenyzőink
szép eredményeket értek el, élményekkel telve érkeztek haza Salzburgból. Beszámolójukban az új emberekkel való
megismerkedés lehetőségét, a külföldi
barátságokat, az összetartozás érzését,
a jó hangulatú nyitó- és záróestet, valamint a közös programokat emelték
ki. Mindketten örömmel tapasztalták,
hogy a résztvevők nemzeti sokszínűsége és a mindennapok során a munkahelyen betöltött szerepeik különbözősége ellenére a versenyek során egy
csapatként, vállvetve küzdöttek a győzelemért.
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TÖBB MINT 2000 FA ÜLTETÉSÉHEZ JÁRULTAK HOZZÁ A
VEOLIA MUNKATÁRSAI
Több mint kétezer fát ültetnek a
Veolia által meghirdetett Air Quality

Challenge elnevezésű játékos kihívás

eredményeképpen. A világszintű környezetvédelmi kezdeményezés célja az
volt, hogy felhívja a Veolia dolgozóinak
figyelmét a légszennyezettség veszélyeire, és a környezetet kevésbé megterhelő közlekedési módok igénybe vételére sarkallja őket.
A Környezetvédelmi világnap alkalmából 2019. június 5-12. között hirdette
meg a Veolia az Air Quality Challenge
nevet viselő kampányát, amelyben arra
buzdította a munkavállalókat, hogy
vegyék fel a harcot a légszennyezéssel
szemben, és válasszanak egy környezetbarát közlekedési módot a napi munkába járáshoz, legalább egy napra, amit
fotóval is megörökítenek. Amennyiben

az elkészült képet feltöltötték az esemény saját Google+ csoportjába, a
Veolia vállalása szerint képenként egy
fát ültet partnere, az Up2Green közreműködésével, akik erdőtelepítési és agrárerdészeti programjaikkal segítenek
megfékezni az erdőírtások káros hatásait és javítani a helyi közösségek életkörülményeit a világ számos pontján.
A levegőtisztaság érdekében hirdetett nyolcnapos programmal 1450
Veolia-munkavállalót sikerült mozgó
sítani, összesen 20 országból. Magyarországon több mint húsz kollégánk töltött fel képet magáról munkába menet
a kihívás kapcsán, így ők is hozzájárultak az összesen 2042 fa elültetéséhez
a programhoz kapcsolódóan. A résztvevők a kihívás ideje alatt leggyakrabban
biciklivel, robogóval, rollerrel, tömegközlekedési eszközökkel vagy gyalog

Kis Gergely, Dröszler Andrea, Ujvári Tímea,
Pallagi Réka

jutottak el a munkahelyükre, de többen
telekocsival oldották meg a munkába
járást.
A Veolia számára kiemelten fontos a légszennyezés csökkentése, ezért bíztatja
munkavállalóit is arra, hogy térjenek át
a környezetet kevésbé megterhelő közlekedési módokra. Ösztönzésképpen a
Veolia kisorsolt három szerencsést a képet feltöltő kollégák közül, akik egy-egy
elektromos kerékpárt nyertek.

ETIKAI KÓDEX-OKTATÁSOK ORSZÁGSZERTE
Kovács István (a kép bal szélén) csapatával

Sándor Csilla (középső sor, balról a harmadik) csapatával

A Veolia üzletágai, a víz-, a hulladék- és
az energiagazdálkodás olyan területek,
melyek jelentős fejlesztési kihívásokat rejtenek. Mivel fő tevékenységét a
környezetvédelmi szolgáltatások képezik, a Veolia a környezetvédelemhez
és a gazdasági fejlődéshez egyaránt
hozzájárul. Ezen túlmenően törekszik
arra, hogy a természeti erőforrásokkal
folyamatosan és gondosan gazdálkodjon, különös tekintettel a klímaváltozás
elleni harcra, a környezetszennyezés
csökkentésére, a biológiai sokféleség
fenntartására és fejlesztésére, valamint a közegészségügy és a lakosság
jó közérzetének javítására. A Veolia
számos országban jelen van, így tudatában van felelősségének és annak
a fontos pozíciónak, amelyet az Etikai
Kódexében ismertetett szabályok és

értékek – mint szolidaritás, tisztelet, felelősségvállalás, innováció és
ügyfélközpontúság – közvetítésének
terén képvisel mind munkavállalói,
mind partnerei felé. Az Etikai Kódex
célja, hogy munkavállalói garantáltan
képviseljék a benne felsorolt értékeket
és feladataikat a vállalattal, illetve az
érintett partnerekkel szembeni jogaik
és kötelezettségeik teljes körű ismeretében lássák el. A folyamatosan
változó, összetett és multikulturális
világban ez az Etikai Kódex referenciaként szolgál valamennyi munkavállaló
számára.
Idén áprilisban és májusban országos előadássorozatra került sor annak
érdekében, hogy munkavállalóinkat
minél szélesebb körben ismertessük
meg az Etikai Kódex tartalmával, il-

letve felhívjuk a figyelmüket az abban
szereplő értékek, előírások és útmutatások fontosságára. Az eddigi 16 előadáson 645 munkatársunk vett részt,
9 városban: Pécsen, Ajkán, Debrecenben, Nyíregyházán, Szakolyban, Sárváron, Szegeden, Dorogon és Budaörsön.
A második félévben folytatódik az
előadássorozat, melynek állomásairól és időpontjairól a későbbiekben
adunk tájékoztatást.
Az Etikai Kódexet, valamint a mellékletét képező Korrupcióellenes Magatartási Kódexet nyomtatott formában
minden munkavállaló meg fogja kapni a második félév során, ugyanakkor
az Etikai Kódex a www.veolia.hu weboldal Társadalmi felelősségvállalás
menüpontjából is letölthető.
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NEMZETKÖZI MUNKAVÉDELMI KREATÍV
PÁLYÁZAT 2019
2019. szeptember 16-20. között rendezzük meg az Ötödik Nemzetközi Munkavédelmi Hetet. Ez az évente megrendezésre kerülő eseménysorozat, amely
mostanra vállalati kultúránk szerves
részévé vált, lehetőséget kínál számunkra, hogy megerősítsük a Veolia
rendíthetetlen elkötelezettségét a foglalkozási kockázatok elkerülése iránt.
Ezen kívül alkalmat teremt számunkra,
hogy cselekvésre sarkalljuk vezetőinket és beosztottjaikat az egészség- és
biztonságvédelem terén, hogy megvalósíthassuk egyik legfőbb célkitűzésünket: a „zéró balesetet”.
Mivel ez olyan kiemelkedő jelentőséggel bír munkavállalóink gyermekei
jövőjére nézve, a Nemzetközi Munkavédelmi Hét – a tavalyi évhez hasonló-

an – 2019-ben is a „Tegyünk egy jobb
jövőért!” téma köré épül. Tekintettel
a 2018. évi kreatív verseny hatalmas
sikerére, az idei rendezvénysorozat
keretében is meghirdettük a Nemzetközi Kreatív Pályázatot, „Az én befektetésem a jövőért” címmel. Ezzel a
versennyel szeretnénk gyermekeinket
arra ösztönözni, hogy mutassák meg
szüleiknek, mit tegyenek, és mit ne
tegyenek annak érdekében, hogy nap
mint nap épen és egészségesen térjenek haza a munkából.
A kreatív pályázatot ismét három korcsoport számára írták ki: a 3-6 éves
gyerekek naptártervet, a 7-12 évesek
pólótervet, a 13-17 évesek plakáttervet
készíthettek a munkavédelem témakörében. A múlt évhez hasonlóan idén

is sok pályázat, 42 alkotás érkezett a
gyerekektől. A magyarországi zsűrinek
egyáltalán nem volt könnyű dolga a
díjazottak kiválasztásakor, mivel nagyszerű alkotásokat és kabalaneveket
küldtek be a pályázók. Ennek köszönhetően két korcsoportban különdíjat
is kiosztottak a döntőbírák: a 3-6 éves
korosztályban az 5 éves Boros Milán
(édesanyja Fischl Nóra, a VEMO alkalmazottja) pályázatát LEGO-val jutalmazták. A 7-12 éves kategória különdíjasa - aki tavaly harmadik helyezést ért
el korosztályában – a 12 éves Kovács
Barnabás (édesanyja Dröszler Andrea,
a Veolia Waters Solutions & Technologies Magyarország Zrt. alkalmazottja),
akinek nyereménye egy tudományos
számítógép.

Fókuszban l Üzlet-szolgáltatások l Hatékonyság l Események l Veolia
7–12 éves korosztály

1. helyezett: Kerek Imola, 8 éves
Szülő: Kerek Kálmán (Veolia Energia
Magyarország Zrt.)
Nyereménye: okosóra

2. helyezett: Hegedűs Dóra Ditta,
12 éves
Szülő: Bárkányi Edit (Szegedi Vízmű
Zrt.)
Nyereménye: drón

3. helyezett: Molnár Botond, 12 éves
Szülő: Molnár István (Veolia Energia
Magyarország Zrt.)
Nyereménye: projektor

2. helyezett: Kovács Franciska, 17 éves
Szülő: Kovács Beáta (Veolia Energia
Magyarország Zrt.)
Nyereménye: VANS utalvány

3. helyezett: Szabó Nikolett, 13 éves
Szülő: Szabó Attila (Veolia Energia
Magyarország Zrt.)
Nyereménye: külső akkumulátor

13–17 éves korosztály

A PÁLYÁZAT MAGYARORSZÁGI DÍJAZOTTAI:
3–6 éves korosztály
1. helyezett: Meixner Borbála, 3,5 éves
Szülő: Meixner Barna (Veolia Energia
Magyarország Zrt.)
Nyereménye: elektromos kisautó
2. helyezett: Bánfi Virág, 3 éves
Szülő: Bánfi-Magony Mónika (Szegedi
Vízmű Zrt.)
Nyereménye: LEGO készlet
Megosztott 3. helyezett:
Bozsik Hunor, 6 éves
Szülő: Szuszics Renáta (Veolia Energia
Magyarország Zrt.)
Nyereménye: TARZAN Park belépő
Megosztott 3. helyezett:
Rigó Zsófia, 6 éves
Szülő: Rigó Tamás (Veolia Energia
Magyarország Zrt.)
Nyereménye: TARZAN Park belépő

1. helyezett: Kemecsi Zsófia, 14 éves
Szülő: Nagy Angéla (Veolia Energia
Magyarország Zrt.)
Nyereménye: hordozható bluetooth
hangszóró

Idén újdonság volt, hogy a munkavállalók számára is indult egy pályázat, melynek keretében a tavalyi nyertes kabalafigurának lehetett nevet javasolni. Erre a felhívásra összesen 44 névötlet érkezett. A pályázat díjazottjai: B
 ende-Marton
Gabriella (Veolia Energia Magyarország Zrt.), aki a SAFETOBIE nevet adta a kabalának és Joóné Steigler Zita (Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.), aki SALVEO névre keresztelte a figurát. Nyereményük egy-egy 40 000 Ft értékű utazási utalvány.

A gyermekkategóriák első helyezettjei és a díjazott kabalanévadók indultak a nemzetközi megmérettetésen is, melyen
Kerek Imola pólóterve a második helyezért érte el; nyereménye egy teleszkóp. Imolának ezúton is szívből gratulálunk!
Büszkék lehetünk arra, hogy tavaly is volt, és idén is van nemzetközi díjazottunk!
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A Veolia elkötelezte magát a fenntartható, környezetbarát technológiák és megoldások mellett.
Ezek minél szélesebb körben való hirdetésére is nagy hangsúlyt fektet, valamint arra, hogy minél
több embert bíztasson ezeknek a jógyakorlatoknak az alkalmazására. A Veolia munkatársainak
fenntartott GlobalComm oldalon is megtalálható La Lettre belső kiadvány cikkei között olvashatunk
a cégcsoporthoz tartozó vállalatok környezetkímélő megoldásairól. A korkorosgazdasag.hu oldalon
pedig a Veolia saját ötletei mellett általános, a mindennapi életünkben is alkalmazható praktikákat
és jógyakorlatokat lehet olvasni, melyekkel akár egyénileg is hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez. Alábbi összeállításunkhoz ezekből válogattunk néhányat.

INSPIRÁCIÓK A MŰANYAGMENTES
JÚLIUSHOZ

A kép forrása: facebook.com

Nyolc évvel ezelőtt vette kezdetét
a műanyagmentes július kampány.
A kezdeményezés alapötletével az
ausztrál Plastic Free Foundation állt
elő. A környezetvédelmi akció sikerének ékes bizonyítéka, hogy az ötletet
azóta 170 ország vette át.
A kezdeményes égetően fontos, hiszen
évente 300 millió tonna műanyagot
termelünk globálisan, amelynek mintegy fele egyszer használatos műanyag.
Vagyis egyetlen egyszer használjuk
őket, viszont évszázadokon át szennyezik a környezetünket. Ezek a plasztik
részecskék már tényleg mindenhol ott
vannak bolygónkon: a táplálékláncba

is beépültek és az óceánok legmélyén
is megtalálhatók.
A műanyagmentes július nem könnyű
kihívás, hiszen felgyorsult világunkban elképesztően hozzászoktunk a
plasztik által nyújtott kényelemhez.
Épp ezért, hogy segítsük a kihívás betartását, összegyűjtöttük a leghasznosabb tippeket. Fontos, hogy bár egy
hónapról van szó, akik becsületesen
végigcsinálják, rájönnek, hogy men�nyivel felszabadultabb és egészségesebb érzés a műanyagmentes lét, és
a későbbiekben is készségesen alkalmazzák ezt a fajta bolygóvédő szemléletrendszert.
o
Ne vásároljanak PET palackos
ásványvizet! Az egyik legszükségtelenebb dolog. Az ásványvizekben 22szer annyi mikroműanyag található,
mint a csapvízben. Ha úton vannak,
mindig legyen Önöknél egy kulacs,
amit bármikor újra tudnak tölteni hűs
csapvízzel.
o
Ne vásároljanak előre csomagolt élelmiszereket! Talán ez az egyik
legnagyobb kihívást jelentő dolog,
hisz nagyon sok üzletben nincs csemegepult. Ez viszont remek lehetőség
arra, hogy felfedezzék, milyen tejbol-

tok és hentesüzletek vannak a lakókörnyezetükben.
o
Kérjék a saját bögréjükbe az
elviteles kávét! Ha útközben szeretnek
kortyolni, akkor pedig érdemes kinevezni egy termoszt kimondottan erre a
célra.
o
Amennyiben házhoz rendelnek ételt, ne rendeljenek olyan helyről,
ahol köztudottan műanyagba csomagolnak! Sajnos ez sem egyszerű, hiszen
a legtöbb cég költséghatékonyságra hivatkozva csomagolja ételeit műanyag
dobozba.
o
Ne kérjenek szívószálat! Bár
sok helyen automatikusan adnak az
italokhoz szívószálat, szóljanak a rendelésnél, hogy nem élnek a lehetőséggel. Legyenek figyelmesek és gondolkozzanak előre!

A kép forrása:
responsiblewaterscientists.wordpress.com
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Franciaország
A Veolia szerepe a Cannes-i Filmfesztiválon
Minden évben megrendezik a cannes-i
filmvesztivált, ahol természetesen a
Veolia is ott van a résztvevők között.

Nem kisebb szerepre vállalkozik évről
évre, mint hogy újrahasznosítja a fesztiválon keletkezett hulladékot, beleértve a
vörös szőnyeget is. A 2 kilométer hosszú
vörös szőnyegen túl a fesztivál során ös�szegyűlt fém és műanyaghulladékot is
újrahasznosítják.
A Veolia segítségével több tonna használt szőnyeget küldenek Carros városába, ahol azokat egy arra specializálódott
egységben felaprítják, majd polipropilén-granulátummá alakítják, amelyet
egyaránt fel tud használni akár az autóipar vagy az építőipar, hiszen többek
között útjelző táblák vagy ipari csomagolóanyagok is készülhetnek belőle. Ennek segítségével a hírességek útvonalát
kijelölő vörös szőnyegek nem a hulladéklerakóban végzik, hanem a hétköznapi
emberek számára is hasznos eszközök
formájában élnek tovább.
Néhány dolog, amiről a szervezők a Veolia segítségével gondoskodnak a fesztivál
ideje alatt:
– amint a (szelektív) hulladékgyűjtők
megtelnek, azokat haladéktalanul elszállítják, a nap 24 órájában,
– a fesztivál során keletkezett fém-,
műanyag-, és alumíniumhulladékok
egészét újrahasznosítják,
– a résztvevőket és a szervezőket a rendezvény kezdetétől ösztönzik arra, hogy
minél kevesebb hulladékot termeljenek,
– az étkezőkből hátramaradt szerves
hulladékot külön gyűjtik be, amelyből a
későbbiekben biogáz előállítása lehetséges.

A kép forrása: Guillaume Horcajuelo (MTI/EPA)

Csehország
ERKO prémium sör újrahasznosított
vízből
ERKO a neve annak a szupertiszta, újrahasznosított vízből készülő sörnek,
amely a Veolia Water Solutions MEMSEP és az ížová Sörfőzde együttműködésének egyedülálló eredménye. Az
újrahasznosított vízből készített sör
ötlete a sörgyárak számára előkészített
víz kezelése során merült fel. Az itt alkalmazott membrántechnológia (ultrafiltráció, fordított ozmózis) segítségével
– amelyet a Veolia-csoporthoz tartozó
VWS MEMSEP is használ – desztillált víz
állítható elő.
A sörfőzde a Veolia mobil víztisztító berendezése által előállított újrahasznosított vizet használta, melynek minősége
megfelel a csehországi szabványnak.
A kezelt vizet elszállították az ížová
Sörfőzdébe, ahol kiváló láger sört főztek
belőle. A projekt célja nem a söreladás
volt, hanem hogy felhívja a figyelmet a
projekt környezetvédelmi szempontjaira, amely a körkörös gazdaság alapelve-

it kívánta népszerűsíteni, és ledönteni az
újrahasznosított termékek használatának, sok esetben, mentális gátját.

A kép forrása: rawpixel.com
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