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PANNONPOWERRŐL
A pécsi erőművet 1959-ben adták át. A mecseki szénre alapozott villamosenergia-termelést a 60-as
évek közepétől egészítette ki a baranyai megyeszékhely egyre terebélyesedő távfűtési hálózatának
hőenergiával történő ellátása. A magas hatásfokú, kapcsoltan villamos- és hőenergiát is előállító
erőműn több  alkalommal  is  rekonstrukciót  hajtottak  végre.  A vállalatot  egy  pénzügyi  befektető
társaság  privatizálta  1999-ben,  ekkortól  viseli  magán  a  Pannonpower  márkanevet  a
társaságcsoport,  amely  2007-ben  került  a  francia  tulajdonú  szakmai  befektető,  a  magyar
kormánnyal  2013-ban  stratégiai  megállapodást  kötött  energetikai  társaságcsoport,  a  Veolia
Energia Magyarország Zrt. (korábbi nevén Dalkia Energia Zrt.) többségi tulajdonába.

PÁLYÁZÓ ANYAG
A pályázat  megmutatja,  a  megújuló alapú villamos-  és  hőenergia-termelés  milyen  gazdasági  és
társadalmi előnyökhöz juttatta a baranyai megyeszékhelyet és közvetlen környékét, a tüzelőanyag-
váltásnak milyen környezet- és klímavédelmi aspektusai ismertek, és bemutatja, hogy a kialakított
szisztéma hosszútávon és  megbízhatóan  fenntartható.  Meggyőződésük,  hogy csak  a környezetet
legkevésbé  terhelő  energiatermelési  modell  lehet  versenyképes,  így  egy  ilyen  rendszer
üzemeltetésével  igyekeznek  hozzájárulni  Pécs  város  európai  zöld  fővárosi  törekvéseihez  és  az
ország gazdasági fejlődéséhez.

Pécs az első olyan hazai megyeszék-
hely,  amely  energia-  ellátását  teljes
egészében  megújuló  alapokra  he-
lyezte azzal, hogy a város keleti hatá-
rában  álló  erőmű  egy  évtized  alatt
fosszilis  tüzelőanyagokról  (döntően
szénről) biomassza tüzelésére állította
át energiatermelési rendszerét.  
A vállalás  nagyságát  jól  érzékelteti,
hogy a teljes egészében zöld távhővel
ellátott  távfűtési  rendszer  a  legna-
gyobbak közé tartozik az országban:
több  mint  31 ezer  lakás  és  mintegy
450  közintézmény  –  köztük  olyan
jelentős  épületek,  mint  a  Kodály

Központ, a Tudásközpont, vagy a PTE Klinikái – tartozik bele, a város teljes lakosságának csaknem
fele. Az erőmű az itthon óriásinak számító távfűtési rendszer hőenergiával történő ellátása mellett
éves  szinten  mintegy  550  GWh  villamosenergiát  is  előállít,  amivel  a  hazai  megújuló  alapú
villamosenergia-termelés zászlóshajójának számít. A magas hatásfokú, kogenerációs, azaz egyszerre
villamos-  és  hőenergiát  is  termelő  erőmű  nemcsak  Magyarországon,  hanem  egész  Európában
egyedinek számít.



FENNTARTHATÓ TÜZELŐANYAG-FORRÁS
A pécsi  erőmű két  megújuló blokkja éves szinten összesen mintegy 600 ezer  tonna biomasszát
használ  fel  tüzelőanyagként.  Ez a  mennyiség egyfelől  az  erőmű 80-100 kilométeres körzetében
termesztett  haszonnövények  melléktermékeiből,  másfelől  fűrészipari  és  erdészeti
melléktermékekből áll össze, így jobbára olyan anyagokból áll, amelyek egyéb célú felhasználása
nem biztosított. Az erőmű működése révén így korábban nem hasznosított termékekből (pl. szal-
mából, napraforgó-héjból, vagy erdei aljnövényzetből származó aprítékból) lett tüzelőanyag.
Ezek  használatának  nagy  előnye,  hogy  az  erőmű közvetlen  szomszédságából  származnak.
Emiatt elérhetőségük – és így Pécs város energiaellátása – nem függ sem az import tüzelőanyagok
árától, sem azok akár politikai, vagy egyéb okokból bizonytalanná válható elérésétől.
A fenntarthatóság a tüzelés másik „végén”, a keletkező melléktermékek hasznosításában is kézzel-
fogható. A biomassza-tüzelés során keletkező hamuban számos olyan anyag marad, amely tovább
hasznosítható. Ilyen anyag például a kálium, a foszfor és egyéb ásványi anyagok, amelyek a talaj
tápanyag-visszapótlásában  játszanak  kulcsszerepet.  Ezt  felismerve  a  biomassza-tüzelés  során
keletkező mellékterméket (hamut) visszajuttatják beszállítóiknak, akik a szántóföldre szórják azt ki,
biztosítva így a tápanyag-visszapótlást a talajba.

A biomassza alapú energiatermelés eredményei többek között
KLÍMAVÉDELEM
A biomassza-tüzelés szén-dioxid- semleges technológia. Ez azt jelenti, hogy a lágyszárú biomassza
elégetése során a légkörbe kerülő szén-dioxidot a következő évi termés a növekedése során újra
megköti, így az energiatermelés úgy valósul meg, hogy többlet-szén-dioxid nem kerül a légkörbe –
szemben  a  fosszilis  energiahordozók  eltüzelésével,  ahol  az  évmilliók  alatt  a  föld  mélyén
akkumulálódott CO2 kerül hirtelen vissza a légkörbe. 

MUNKAHELYTEREMTÉS
A mintegy 220 főt foglalkoztató pécsi erőmű tüzelőanyag-ellátása éves szinten további mintegy 400
embernek ad megélhetést, de a betakarítás időszakában ez még újabb 500 főnek jelent több hónapon
át tartó  alkalmi  munkát (ebben az időszakban tehát  összesen csaknem 900 ember foglalkozik a
tüzelőanyag  előkészítésével).  A  mezőgazdasági  melléktermékek  szántóföldi,  illetve  erdei
összegyűjtése,  bálázása  vagy  aprítása  és  rakodása  ugyanúgy  munkalehetőséghez  juttatja  –
elsősorban  a  vidéken  élő  –  lakosságot,  mint  a  kazlak  takarása,  őrzése  és  szállításra  való
előkészítése.

ÖSSZEGEZVE:
A Pannonpower két  biomassza- tüzelésű blokkja a hazai  megújuló  alapú villamosenergia-
termelésnek csaknem egyötödét adja,  amivel  jelentős  mértékben hozzájárul  hazánknak az
Európai Unió felé tett vállalásának teljesítéséhez, amely szerint Magyar ország 2020-ban a
primer energiafelhasználásának 14,65%-át meg újuló alapú energiatermelésből biztosítja.


