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A Veolia tevékenységi területei (2014)

Energia
Piacvezető a
környezetvédelmi
szolgáltatások
területén
o 5 kontinens
o 77 ország
o 23,4 milliárd EUR
árbevétel
o 187 000
alkalmazott

Hulladék

Víz
Szállítás

A VEOLIA Magyarországon
Dalkia Energia Zrt.
593 fő
38,4 milliárd Ft
árbevétel

SARPI Dorog Kft.
72 fő

Veolia Víz Zrt.
1 800 fő
41,5 milliárd Ft
árbevétel

Távhő termelés: Pécs, Dorog, 21 gázmotor 13 városban (Debrecen, Nyíregyháza)
Távhőszolgáltatás: Algyő, Cegléd, Celldömölk, Dombóvár, Dorog, Érd, Esztergom, Nyergesújfalu,
Szilaspark (Budapest), Tata, Zirc
Távhő tulajdon: 49% részesedés a PÉTÁV Kft.-ben (pécsi távhő szolgáltató)
·
·
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A Pannonpower megújuló projektjei
PANNONGREEN Kft.
VI. Blokk

MAVIR Zrt.

Fa
Hengeres fa
Erdei faapríték
Fűrészpor
Faipari melléktermék
Napraforgó héj

hő

PÉTÁV Kft.

biomassza

Pannon Hőerőmű
Zrt.

Szalma
Kukoricaszár

távhő

Pannon-Hő Kft.
II. Blokk
MAVIR Zrt.

31,000
háztartás és
közintézmény

A fatüzelésű erőmű (PANNONGREEN Kft.)
Közép-Európa legnagyobb biomasszatüzelésű erőműve; 2004-ben
barnamezős beruházásban valósult meg
Finanszírozás: 25% saját tőke + 75%
hitel (OTP Bank)

Technológia
Buborékolós fluidágyas (BFB)
kazán
49.9 MWe + 150 MWth
• Éves hő értékesítés: 300 TJ
• Éves villamosenergiaértékesítés: 320 GWh
Tüzelőanyag igény: 450 000 t/év
Tüzelőanyag összetétel: 33 %
erdészeti fa, 67% erdészeti, faipari
és mezőgazdasági melléktermék
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PANNONGREEN Kft.
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A szalmatüzelésű erőmű (Pannon-Hő Kft.)
2011- 2013 szalmatüzelésű új kazán
építése barnamezős beruházásban
84 millió € beruházás 100 %-ban
anyavállalati finanszírozásban

Technológia
Rostély-tüzelésű kazán (137 t/h)
Kazángyártó: DP (Dánia)
nemzetközi referenciákkal
Tüzelőanyag igény: 220.000 t/év
Tüzelőanyag összetétel: 100%
bálázható mezőgazdasági melléktermékek: szalma, kukoricaszár
Kapacitás: 35 MWe, 72 MWth
• Éves hőértékesítés: 1.000 TJ
• Éves villamosenergiaértékesítés: 180 GWh

Pannon-Hő Kft.
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A két megújuló projekt eredménye
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A két megújuló projekt eredménye
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Szennyezőanyag
kibocsátás
alakulása
Significantly decreasing
emission
values
Az erőmű éves szennyezőanyag kibocsátása
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A Pannonpower projektek sikerének titka
1. Megfelelő technika kiválasztása
Számos európai és Európán kívüli referenciával rendelkező
kazántechnológia
2. Tüzelőanyag piac kiépítése és biztosítása
A meglévő tüzelőanyag bázisra építette fel mindkét megújuló projektjét: fa,
mezőgazdasági melléktermékek (szalma, kukoricaszár stb.) a környékbeli
erdőgazdaságoknál illetve mezőgazdasági termelőknél rendelkezésre álltak
3. Finanszírozás biztosítása
100%-ban anyavállalati finanszírozás
4. Tapasztalattal rendelkező személyzet megléte
5. Nyitottság egy teljesen új üzleti modell bevezetésére
A Pannonpower az elsők között lépett be a megújulók piacára
Egy város hőtermeléséről és hőszolgáltatásáról, valamint a helyi
önkormányzat energetikai stratégiájáról vertikumban gondolkodni
Helyi önkormányzattal és a helyi távhőszolgáltatóval kötött hosszú távú
hővásárlási szerződés (2008-tól 22 évre 2030-ig)
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A Pannonpower projekteket hátráltató
tényezők
1. A biomassza piac oldaláról
Szalmapiac nem létezett a projekt előtt, ellátási láncot fel kellett építenünk (20062008)
Gazdák gondolkodásmódjának megértése
Gazdák pénzügyi lehetőségeinek és felszereltségének korlátai (bálázó gépek vásárlása)
Gazdák nagy részének csődje 2008-2009-ben
Ellátási lánc újraépítése

2. A technológia oldaláról
Ekkora léptékű biomassza technológia megépítésére nem volt szakmai tapasztalat
Magyarországon
A kazángyártó csődje a megvalósítás közben (2013. február 28.)

3. A gazdaság oldaláról
Projektfinanszírozás kedvezőtlen feltételei a projekt indulásakor
2010-ben a villamos energia kötelező átvételében politikai turbulenciák megjelenése
Távhő árszabályozás nem feltétlenül transzparens jellege
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Pécs az első zöld város Magyarországon
A két megújuló projektnek köszönhetően Pécs lett
az első magyarországi város, amely távfűtését
teljesen megújuló energiaforrásból biztosítja
Nagyban ennek eredményeként 2014-ben Pécs
városa különdíjat nyert a „100 százalékban
megújuló energia alapú távhő” címmel benyújtott
pályázatával az EU RES Champions League
versenyén
Pécs városa így jó eséllyel indul az „Európa Zöld
Fővárosa” címért 2017-ben (European Green
Capital Award)

2014 március: a kapcsolt
energiatermelés európai
szakmai szervezete, a
COGEN Europe a
piacfejlesztés kategóriában
a legjobbnak ítélte a
Pécsett átadott
szalmatüzelésű erőművet
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Befektetés megújuló alapú
távhőrendszerekbe

)

Beruházás távhő eszközökbe
-

-

-

-

A távhő termelés és távhő szolgáltatás nagyon tőke-intenzív tevékenység
- A használt eszközök hasznos élettartama jellemzően 20+ év (kazán,
vezetékrendszer)
- Az eszközök bekerülési értéke relatíve magas (üzembiztos működés, tartalék
kapacitások)
- A megújuló energiák használata (biomassza, geotermia) kiemelkedően magas
befektetési igényű
A távhő eszközökbe való beruházás jellemzően a távhő rendszer műszaki hatásfokát
és ellátásbiztonságát javítja:
– kevesebb tüzelőanyag felhasználás
– olcsóbb tüzelőanyag a hőenergia előállítására (biomassza, geotermia)
A távhő eszközökbe történő beruházás közös érdek
- Jó a fogyasztóknak: tartósan fenntartható az alacsony távhő ár
- Jó az önkormányzatoknak: beruházás az önkormányzati tulajdonban lévő távhőeszközökbe
- Jó az országnak: a hatásfok javulással csökken a CO2 kibocsátás, csökken a gázfüggőség, sok esetben munkahelyek jönnek létre
- Jó a távhő szolgáltatónak: távhő szolgáltatás versenyképes áron
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A megújuló alapú távhő árszabályozás
jelenlegi rendszere
A távhő szolgáltatók árbevétele két részből áll:
1. fogyasztóknak kiszámlázott díjak
2. fogyasztás-arányos ártámogatás
E két tételnek kell a felmerült (és elismert) költségeket maradéktalanul
fedeznie

-

Nyereségkorlát: a távhő szolgáltató adózás előtti eredménye nem haladhatja
meg az ármegállapítás során figyelembe vett könyv szerinti bruttó
eszközérték és a nyereségszorzatának mértékét (50/2011. (IX. 30.) NFM
rendelet 5 (1))
- a nyereségtényező alapesetben 2%
- új beruházások esetén 4,5%
→ Ez alapján a beruházás megtérülése nem függ a műszaki hatásfoktól, a
tüzelőanyag költségszinttől vagy az egyéb közvetlen költségektől, és
→ Egy beruházás megtérülési ideje 22 év
Ilyen feltételekkel egy szakmai befektető nincs ösztönözve a távhő eszközök
fejlesztésének megvalósításában, hiszen a beruházással elért gazdasági
előnyök elvesznek a befektető számára az ártámogatás lecsökkenésével
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Milyen szabályozásra lenne szükség?
Cél: távhőárak tartósan alacsony szinten tartása
Feltétel: magas hatékonysággal működő, olcsó tüzelőanyagot
felhasználó távhő termelő és elosztó rendszer.
Javaslat: a hatásfokot javító beruházások esetén az ártámogatás szinten
tartani amíg a beruházás megtérül, maximum 7 évig.

Ezt a javaslatunkat benyújtottuk a MEKH felé és a
Kormánnyal folytatott stratégiai együttműködés terén is
bemutattuk, mert a

Dalkia a távhőtermelés terén továbbra is
fejlődni kíván Magyarországon!
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
www.pannonpower.hu
www.dalkia.hu
www.veolia.com
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