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Ellátásbiztonság 
A jelenleg tapasztalható rendkívül alacsony befektetői 
hajlandóság a konvencionális termelésbe, a növekvő 
időjárásfüggő megújuló-részaránnyal együtt már akár 
középtávon is áramkimaradásokat, instabilitást okoz-
hat az európai villamosenergia-rendszerekben. Jelenleg 
több EU-tagállam alkalmaz vagy tervez alkalmazni vala-
milyen kapacitásmechanizmust annak érdekében, hogy 
a jövőben is rendelkezésre álljon a megfelelő mennyi-
ségű kapacitás az igények kielégítésére.

A villamos energia ellátásbiztonságának kezelése 
várhatóan nemzeti hatáskörben marad, de a nemzeti 
szinten bevezethető szabályozói eszközökkel (pl. kapaci-
tás-mechanizmusokkal) szemben is elvárás a diszkrimi-
nációmentesség, mely erős regionális versenyhez vezet.

A földgázellátás biztonságát Magyarországon jelen-
leg a hosszú távú földgázvásárlási szerződés garantálja. 
Ugyanakkor az egyre növekvő határkeresztező kapaci-
tások és az egyre likvidebb európai földgázhubok több 
lehetőséget biztosítanak a forrásdiverzifikációra.

Európában földgáztároló kapacitásokból túlkínálat 
van. A tárolás kiváltására számos rugalmas lehetőség 

Az MVM Csoport új stratégiája – a tulajdonosi elvá-
rásokat is tükrözve – továbbra is támogatja a nem-
zeti energiapolitika megvalósítását, az energiaellátás 
biztonságát és a klímapolitikai célkitűzések elérését, 
valamint figyelembe veszi az Energiaunió formálódó 
irányvonalait is, miközben piaci szemléletével az ered-
ményességet és növekedést helyezi a középpontba, így 
változó környezetben is biztosítja az MVM Csoport 
sikerességét.

SzabáLyozáSI környEzEt
Az EU energiaszektorra vonatkozó szabályozása 2015 
óta az Európai Bizottság által meghirdetett Energiaunió 
pillérei (energiabiztonság, integrált európai energiapiac, 
energiahatékonyság, dekarbonizáció, K+F+I) mentén 
halad a kitűzött célok (energiabiztonság, fenntartható-
ság, versenyképesség) elérése felé. A tagállamok moz-
gástere szűkül az energiapiacokat érintő szabályozás 
terén, egyre több kérdés európai szinten dől el.

Az Európai Bizottság jelenleg is a villamosenergia- 
piaci szerkezet „újratervezésén” dolgozik. A New Mar-
ket Design célja a belső villamosenergia-piac működésé-
nek javítása, az energia hatékony elosztása, a fogyasztók 
versenyképes ellátása. A villamosenergia-piac új szabá-
lyozási keretrendszerével szemben elvárás egy olyan 
piaci alapú rendszer megteremtése, amely hatékonyan 
támogatja az EU éghajlatváltozási és energetikai célkitű-
zéseinek megvalósítását. Ennek érdekében a jogszabály-
csomagnak erősítenie kell a regionális együttműködést, 
figyelembe kell vennie a technológiai fejlődést, valamint 
ösztönöznie kell a rugalmassági megoldásokba történő 
beruházásokat (rugalmas termelés, hálózatfejlesztés, 
keresletrugalmasság és tárolás). Szintén fontos szem-
pont, hogy a megfelelő jelzésekkel (elsősorban árjelzés-
sel) és ösztönzőkkel elő lehessen mozdítani a szükséges 
beruházásokat, maradéktalanul integrálva mindeközben 
az egyre növekvő arányú megújuló energiaforrásokat.

Regionalizálódó energiapiacok 
A piacok – EU-irányelvek által elvárt és ösztönzött – 
szo  rosabb fizikai és kereskedelmi összekapcsolásával 
a verseny tovább éleződik, regionális vagy akár európai 
szintre helyeződik át. 

Ezt hivatottak ösztönözni az európai rendszerüze-
meltetők szervezeteinek (ENTSO-E és ENTSO-G) ki-
dolgozás alatt álló üzemi és kereskedelmi szabályzatai, 
amelyek a 2009/72/EK irányelv mentén, az európai szin-
ten összehangolt működést, illetve tervezést segítik elő. 

A piaci szereplőknek fel kell készülniük az egyre foko-
zódó régiós versenyre. Csak azok a társaságok maradhat-
nak sikeresek, amelyek hatékonyan képesek működni az 
új környezetben, illetve rugalmasan képesek kezelni a vál-
tozásokat, legyenek azok piaci vagy szabályozási alapúak.

Az összekapcsolt energiahálózatok új szerepkörö-
ket is hozhatnak. A rendszerszintű irányítás hosszú és 
középtávú tervezésének feladatai lokális szereplőktől 
– az Európai Bizottság tervei szerint – egyre inkább 
regionális szintre emelkedhetnek.

Klímapolitika 
Világszerte mind jobban előtérbe kerül a klímavédelem, 
az EU-s és tagállami célok várhatóan tovább fognak 
szigorodni, a megújulóenergia-termelési támogatások 
pedig – ugyan az érett technológiák esetében egyre 
csökkenő mértékben – továbbra is fennmaradnak.

A fenntarthatóság, a karbonmentes energiatermelés 
– részben a párizsi klímapolitikai megállapodás (COP21) 
hatására – egyre nagyobb hangsúlyt kap a nemzetközi 
politikában különböző együttműködési megállapodások 
révén, de még egyes befektetők, finanszírozók körében is.

Magyarországnak jelentős megújuló kapacitásokat kell 
kiépítenie, hogy teljesíteni tudja az EU felé tett vállalásait. 

Ehhez megfelelő támogatást jelenthet az újonnan beve-
zetendő, piaci alapú (aukciós) METÁR-rendszer. Pozití-
vum, hogy a METÁR várható bevezetése már egy olyan 
helyzetben történik, amelyben – a technológiai fejlődés 
hatására és a költségek csökkenésének köszönhetően – 
az újonnan kiépülő megújuló kapacitások fajlagosan egyre 
kisebb mértékű támogatásra szorulnak. 

a piaci környezet dinamikus alakulása, a technológia gyors ütemű  
fejlődése, valamint az európai uniós és hazai szabályozási környezet  
változásai jelentős hatást fejtenek ki az energetikára. a hagyományos  
üzleti modellekkel egyre nehezebb fenntartani az eredményességet,  
új szereplők lépnek be a piacra, és új típusú kihívások merülnek fel.  
a változásokhoz a nagyobb energetikai vállalatoknak is alkalmazkod
niuk kell, ha versenyben akarnak maradni, megfelelő választ adva  
pedig nyertesei is lehetnek az átalakulásnak. az mvm Csoport ennek  
szellemében alkotta meg új stratégiáját, amely 2020ra határozza  
meg a vállalatcsoport vízióját, és az addig tartó időszakra vonat ko  
zóan jelöli ki a legfontosabb stratégiai irányokat.

Forrás: AMBrosEtti áBráJA AlAPJáN MVM zrt. 

Forrás: MAgyArország MEgúJuló ENErgiA HAszNosítási  
csElEkVési tErVE, EurostAt

2. ábra: MEgúJulók részAráNycélJAi A VillAMosENErgiA-tErMElésBEN

1. ábra: Az ENErgiAszEktort ériNtő FoNtosABB szABályozásVáltozások, illEtVE időrENdJük
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jelent meg, mint például a tőzsdei beszerzés, az opti-
malizált portfolió és a rugalmas szállítási szerződések. 
Ugyanakkor – figyelembe véve geopolitikai helyzetün-
ket is – el lá tás biz ton sá gi szempontból elengedhetetlen, 
hogy az ország rendelkezzen megfelelő mennyiségű, jól 
menedzselt, megfelelő műszaki állapotban lévő tárolói 
kapacitással.

PIaCI környEzEt
Az európai energiapiacokon a megújuló energiaforrá-
sok térnyerése, az energiahatékonyság növekedése, 
a forrásdiverzifikációs törekvések, illetve a viszonylag 
lassú gazdasági növekedés egymás hatásait erősítve 
vezettek csökkenő fogyasztáshoz és alacsony nagyke-
reskedelmi árakhoz.

Az elmúlt években az energiafogyasztás jelentősen 
csökkent Európában: az EU 28 tagországának teljes 
energiafelhasználása 10%-kal csökkent 2009 és 2014 
között. Ezen belül a földgázfelhasználás 14%-kal, a vil-
lamosenergia-felhasználás pedig 6%-kal csökkent.

Középtávon villamosenergia-fogyasztás növelő hatá-
sa lehet az e-mobilitás elterjedésének, hosszabb távon 
pedig a hatékonysági, illetve kényelmi szempontok miatt 
előnyös háztartási villamos fűtés elterjedése is várható, 
amely egyúttal csökkentené a földgáz mint primerener-
gia-forrás iránti igényeket.

Mind földgáz, mind pedig villamos energia oldalon 
a kínálat várhatóan bővülni fog a fizikailag is össze-
kapcsolt rendszereknek, a megújuló energiaforrások-
nak, a nemzetközi szinten jelentősen növekvő LNG 
kapacitásoknak, illetve palaolaj/-gáz kitermelésének 
köszönhetően. A különböző technológiák fejlődésének, elterje-

désének köszönhetően az energiapiacokon átalaku-
lóban van a centralizált modell, azonban továbbra 
is fontos szerepe lesz a rugalmas kapacitásoknak és 
a zsinórtermelésnek az ellátásbiztonság garantálása 
érdekében. A megújuló technológiák a decentralizált 
termelés irányába mutatnak, amit egyéb technológiai 
fejlesztések is támogatnak, így például az okosmérés, 
az okoshálózatok, a pontosabb előrejelzések, a javuló 
flexibilitás, valamint az energiatárolás gyors fejlődése.

Konvencionális villamosenergia-termelés
A villamosenergia-ellátás biztonsága érdekében tovább-
ra is fontos szerepe lesz a konvencionális termelésnek. 
Az ENTSO-E minden hosszú távú víziójában jelentős 
szerepet kap a konvencionális energiatermelés, el-
sősorban az atomerőművek zsinórtermelése, illetve 
a földgázerőművek rugalmas kapacitásai, amelyek nagy 
szerepet játszhatnak a megújulók kiszabályozásában.

Az európai piacra várhatóan jelentős hatással lesz 
a német atomerőművek fokozatos bezárása és ezzel 
párhuzamosan a széntüzelésű erőművek kivezetése. En-
nek köszönhetően alaperőművi kapacitáshiány léphet fel 
Európában, és már középtávon felértékelődhet a zsinór-
termelés, illetve a rugalmas kapacitások. Ugyanakkor 
csak a legalább regionális szinten versenyképes terme-
lési kapacitások maradnak gazdaságosan fenntarthatóak. 
A kieső kapacitások megújulókkal csak úgy pótolhatók, ha 
mellettük jelentős mennyiségű és rugalmasan szabályoz-
ható földgáztüzelésű erőművet léptetnek a rendszerbe.

Megújuló villamosenergia-termelés
A megújulóenergia-termelés jelentősége megkér-
dőjelezhetetlenné vált, egyre nagyobb részét fedezi 
európai viszonylatban is a villamosenergia-fogyasz-
tásnak, költsége folyamatosan csökken, a támoga-
tások (átalakulva és fajlagosan csökkenve ugyan, de) 
fennmaradnak, a klímatudatosság egyre erősödik. 
A lokális megújulóenergia-termelés a fogyasztói pon-
tokon már rövid távon (és állami támogatás nélkül) is 
versenyképes lehet.

Jól jellemzi a megújuló technológiák fejlődését, 
hogy 2000 óta a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 
14-szer változatott a nap- és 5-ször a szélerőművi 
termelési hosszú távú előrejelzésein, mindannyiszor 
jelentősen felfelé módosítva azokat.

Számos elemzés és előrejelzés egyértelműen a meg -
újulók további előretörését várja. Így például az Euró-
pai Bizottság 2016. július végén publikált referencia-, 
tehát legvalószínűbb szcenáriója alapján a megújulók 

Forrás: ENtso-E 2030 VisioNs, scENArio outlook & AdEquAcy ForEcAst

3. ábra: Az ENtso-E Hosszú táVú Víziói

Forrás: EuroPEAN coMMissioN, Eu rEFErENcE scENArio 2016

4. ábra: A VillAMosENErgiA-Mix AlAkulásA 2050-ig Az EuróPAi Bizottság rEFErENciAszcENárióJA szEriNt

A különböző technológiák fejlődé  
sének, elterjedésének köszönhetően 
az energiapiacokon átalakulóban 
van a centralizált modell.

<

Az MVM Csoport új  
stratégiája piaci szemléletével  
az eredményességet és növe kedést 
helyezi a középpontba, így  
változó környezetben is biztosítja  
a társaságcsoport sikerességét.

<
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részaránya 2030-ig meghaladhatja a 40%-ot a villamos-
energia-termelési mixben. Jelenleg a megújulók részará-
nya 27,5% az EU 28 tagállamában, ezen belül a nap- és 
szélerőművek termelése 11,5%. Az európai hálózatra 
kapcsolt naperőművek összesített beépített teljesítmé-
nye 2016-ban elérte a 100 GW-ot, a szélerőműveké 
pedig a 142 GW-ot.

A megújuló villamos energia teljes életciklusra vetí-
tett költségének jelentős csökkenését elsősorban a tö-
meges elterjedésükből adódó méretgazdaságos előállí-
tásuk, illetve a technológia ütemes fejlődése támogatja 

(így például hatékonyabb anyaghasználat, optimalizált 
üzemeltetés, pontosabb időjárás-előrejelzés).

Az utóbbi időszak drasztikus áresésén túl az IEA 
Climate and Energy tanulmányának becslése szerint 
a fo  to vol ta ikus napelemek beruházási költségei 2030-ig 
nagyságrendileg a felükre csökkennek a 2015-ös szinthez 
képest.

A napelemek beruházási költségeinek folyamatos 
csökkenése a lakosság számára is elérhetővé teszi 
e technológiát, így azok már valós kiegészítő alternatí-
vát jelentenek a lakossági villamosenergia-igények ellá-
tására, különösen a jelenlegi elszámolási mechanizmus 
által támogatottan (nettósított elszámolás). A hazai 
megújulóenergia-termelés növekedését így várhatóan 
a METÁR-rendszeren túlmenően a lakosság körében 
már hazánkban is egyre jobban elterjedő háztartási 
méretű naperőművek kiépítése is támogatja. A MEKH 
adatai szerint 2015-ben az összesített beépített telje-
sítményük elérte a 127 MW-ot, ami 1 év alatt 87%-os 
növekedést jelent.

Új üzleti megoldások, innováció
Több olyan energetikai technológia ért el arra a fejlett-
ségi szintre, hogy akár mélyreható változásokat hozhat 
az ágazatban. A legfontosabb felfutó technológiák/
üzleti modellek között említhető az e-mobilitás, ún. 
okos (smart) technológiák, a villamosenergia-tárolás, 
valamint nagymennyiségű adatok (big data) feldolgozá-
sa, kezelése és felhasználása a hatékonyság növelése 
érdekében. 

Az e-mobilitás a villamos energia iránti kereslet le-
hetséges növekedési forrása, jövőbeni alakulását az 
akkumulátorok árcsökkenésének üteme és az új jár-
művek vonatkozásában szigorodó CO2-kibocsátási 
határértékek határozzák majd meg. 

Az elmúlt években a technológia jelentős fejlődésen 
ment keresztül. Az elektromos autók előállítási költsé-
gének 30–40%-át kitevő akkumulátorok kilowattórára 
vetített költsége ma már 200 USD alatt van, s a je  len  legi 
tendenciák alapján 2020-ra 100 USD alá esik. Ennek 
köszönhetően a globálisan értékesített elektromos 
autók mennyisége jelentős növekedést mutat, és 2015-
ben meghaladta a félmillió értékesített autót. 

Az európai uniós szabályozás támasztotta kötele-
zettségeket, valamint a piac fejlődésének gyors ütemét 
figyelembe véve az elektromos gépjárművek száma 
a következő 5–10 évben eléri a kritikus szintet, melyet 
követően a technológia már piaci alapon is megtérülő, 
profittermelő üzleti tevékenységet tesz lehetővé.

vErSEnytárSak

Csökkenő belépési korlátok,  
új versenytársak
A technológiai fejlődés, a szabályozási változások, va-
lamint a csökkenő belépési korlátok miatt a verseny 
erőteljesen fokozódik.

A gyorsabb helyzetfelismerésnek és rugalmasság-
nak, valamint az alacsony belépési korlátnak köszön-
hetően az európai megújuló beruházások jelentős 
hányadát különböző struktúrákban (specializált ener-
getikai cégek, magánbefektetők, pénzügyi alapok stb.) 
új belépők szerezték meg a közműcégekkel szemben.

Új típusú versenytársak, illetve lehetséges part-
nerek jelennek meg az európai földgáz- és villamos-
energia-piacokon: szakmai befektetőként jelentős 
olaj- és gázipari vállalatok, fejlődő országbeli tőke-
erős energetikai cégek, IT-, illetve egyéb technológiai 
vállalatok, valamint innovatív startupok, pénzügyi 
befektetőként pedig kockázati tőkebefektetők, vala-
mint nyugdíjalapok.

Néhány példa a közelmúltból: portfólióbővítés 
céljából a francia olajipari cég, a Total megvásárolta az 
akkumulátorokat gyártó szintén francia Saft vállalatot. 
A Total hosszú távú célja, hogy a három legnagyobb 
szereplő között legyen az európai napenergia-piacon, 
növelje a jelenlétét a villamosenergia-kereskedelem-
ben és az energiatárolásban, illetve vezető szerepet 
töltsön be a bioüzemanyag-piacon. A norvég Statoil 
egy skóciai offshore szélerőműhöz tervez lítiumionos 

Forrás: iEA, gloBAl EV outlook 2016, MVM zrt.

7. ábra: Az ElEktroMos JárMűVEk száMA A VilágoN, illEtVE Az Előállítási költségük JElENtős részét 
kitEVő AkkuMulátorok áráNAk Eddigi és VárHAtó VáltozásA 

Forrás: MEkH

6. ábra: A HAzAi HáztArtási MérEtű kisErőMűVEk kAPAcitásA

Forrás: iEA, NExt gENErAtioN WiNd ANd solAr PoWEr, 2016

5. ábra: A NAP- és szélErőMűVEk tElJEs élEtciklusrA VEtítEtt költségE (lcoE)

A technológiai fejlődés,  
a szabá lyozási változások és 
a csökkenő belépési korlátok miatt 
a verseny erőteljesen fokozódik.

<
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akkumulátorparkot létesíteni a világon egyedülálló 
beruházásként, illetve az E.ON-nal partnerségben 
épít egy 1,2 milliárd EUR költségvetésű balti-tengeri 
szélerőműparkot. A Google több mint 2,5 milliárd 
USD-t fektetett a megújuló energiákba, az okos-
otthon-megoldások piacának központi szereplője-
ként pozícionálja magát. A GE, a C3 Energy, az IBM 
és sok más cég kínál már big data alapú megoldáso-
kat, amelyek többek között leállás-előrejelzéseket, 
ügyfél-szegmentációt és keresletoldali elemzéseket 
végeznek.

Új stratégiai irányok
A megváltozott piaci környezethez a tradicionális köz-
műszolgáltatók is megpróbálnak stratégiájukban és 
tevékenységi portfóliójukat tekintve reagálni. Az iparág 
meghatározó vállalatai jelentős eszközállomány és ki-
terjedt tevékenység birtokában elsőként portfóliójuk 
és szervezetük dinamikájának növelését tűzték ki cé-
lul. A stratégiai akciók célja a verseny megkövetelte 
hatékonyságnövekedés, valamint az új kihívások tá-
masztotta rugalmassági elvárásoknak való megfelelés 
(pl. döntéshozatali folyamatok gyorsítása, valamint 
ügyfélközpontú, hatékony szervezet kialakítása). Mind-
emellett szintén jellemző egyrészről a tradicionális, 
másrészről pedig az új üzletágak, illetve a növekedési 

potenciállal rendelkező üzleti területek különböző ke-
zelése, esetleges szétválasztása. 

A szervezeti megújuláshoz kapcsolódva gyakori 
elem a vállalat arculatának megújítása, ezzel is hang-
súlyozva a növekedési területek függetlenedését 
a tradicionális tevékenységektől. Hasonló lépéseket 
láthatunk a német RWE és E.ON vállalatoknál, akik 
a működési költségcsökkentés mellett leválasztották 
tradicionális üzletágaikat. Az RWE esetében mind-
ezen felül egy új márkanév mögé csoportosították 
a magas növekedési potenciállal rendelkező tevé-
kenységeket.

A hatékonyságnövelésen felül a vállalatok stratégiai 
kezdeményezései a megváltozott környezet által ke-
letkező új üzleti területeket is megcélozzák. Ezeknek 
elsődleges mozgatórugója az értékláncban tapasztalha-
tó változás, mely leginkább a konvencionális termelési 
üzletágak csökkenő profitabilitásában és az értéklánc 
közvetlen fogyasztói kapcsolattal rendelkező felének 
felértékelődésében érhető tetten. Utóbbi az új ter-
mékek, szolgáltatások bevezetése mellett a K+F+I 
tevékenységek irányába történő fordulást is jelenti. 
A K+F+I kiemelkedően fontos elem, hiszen szinte ki-
vétel nélkül minden vállalat elindult az innováció mint 
vállalati képesség fejlesztésének irányába mind üzleti, 
mind technológiai területen.

az mvm jövőkéPE
A 2016–2020 időszakra vonatkozó stratégia részeként 
az MVM Csoport vezetése – összhangban a tulajdonosi 
elvárásokkal – meghatározta azt a víziót, ami iránymu-
tatásként tud szolgálni a következő években. 
„Az MVM regionálisan is versenyképes, jövő- és ügy-
félorientált vállalatcsoport, amely folyamatos innováció 
mellett felelős, fenntartható és biztonságos energiaellá-
tást és energetikai szolgáltatásokat nyújt partnereinek.”
•	 Regionális,	mert meghatározó és erősödő magyar-

országi pozíciói mellett növekvő nemzetközi jelen-
léttel is rendelkezik.

•	 Versenyképes, mert működési hatékonyságban ver-
senytársai között a legjobbak közé tartozik, stabil 
pénzügyi alapokra épít, valamint motivált, elkötele-
zett és magasan képzett munkavállalókkal dolgozik.

•	 Jövőorientált, mert környezetét és belső működését 
a várható változásoknak megfelelően proaktívan 
alakítja, és dinamikus, piacorientált szervezeti fel-
építéssel és kultúrával rendelkezik. 

•	 Ügyfélorientált, mert a háztartások, az intézmények 
és a vállalkozások számára egyaránt megfizethető 
árú energiát kínál, illetve megismerve és megértve 
ügyfelei igényeit, számukra értéknövelt, rugalmas 
és testre szabott szolgáltatásokat fejleszt és nyújt.

•	 Innovatív, mert az energetikai technológiák fejlesz-
tése, az új ötletek felkarolása és finanszírozása, va-
lamint a kapcsolódó üzleti megoldások bevezetése 
terén kiemelkedő szerepet tölt be.

•	 Felelős,	mert tevékenysége során kiemelt figyelmet 
fordít munkavállalóira, partnereire, ügyfeleire, és 
elkötelezett társadalmi környezete iránt.

•	 Fenntartható, mert élenjáró a környezettudatos és 
alacsony karbonkibocsátással járó energiatermelés-
ben, legyen szó akár a nukleáris, akár a megújuló 
technológiákról.

•	 Biztonságos, mert a folyamatos energiaszolgálta-
tás biztosítása mellett nagy figyelmet fordít a hazai 
energiaellátás hosszú távú stabilitására.

Forrás: MVM zrt.

9. ábra: A közMűszolgáltAtók úJ PiAci VErsENytársAi és lEHEtségEs PArtNErEi

Forrás: EWEA, PlAtts PoWErVisioN, éVEs JElENtésEk, VállAlAti HoNlAPok, MVM zrt.

8. ábra: A trAdicioNális közMűcégEk A FElFutó MEgúJuló ENErgEtikAi szEktorBAN Az Eu-BAN

Az MVM regionálisan is 
verseny képes, jövő és ügyfél
orientált vállalatcsoport, amely 
folyamatos innováció mellett 
felelős, fenntartható és bizton ságos 
energiaellátást és energetikai 
szolgáltatásokat nyújt partnereinek.
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innovatív technológiai és üzleti ötletek professzionális 
támogatását. A vállalatcsoport elindította belső és külső 
tudásközpontjának, akadémiai kapcsolatrendszerének 
kiépítését, melynek keretében az MVM együttműködési 
megállapodást kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel, 
hogy tovább erősítsék a gazdaság és a felsőoktatás kap-
csolatát, különösen a kutatás, a fejlesztés és az innováció 
területén. 

Az MVM stratégiai együttműködési megállapodást 
kötött a Megyei Jogú Városok Szövetségével. A part-
nerségi szerződés célterületei a megyei jogú városok 
innovatív energetikai fejlesztése, az e-mobilitás infra-
strukturális feltételeinek megteremtése, az önkormány-
zatok tulajdonában álló ingatlanok, közintézmények 
energetikai célú felülvizsgálata, valamint olyan társadalmi 
programok támogatása, melyek segítik a városi közös-
ségeket, hogy jobban megismerjék az energiahatékony-
ság növelésének innovatív módszereit, technológiáit, 
valamint a megújuló energiaforrások igénybevételének 
konkrét formáit, megoldásait.

Az EU-s szabályozás alakításában való részvétel, 
valamint a szabályozási folyamatok figyelemmel kísérése, 
a partnerkapcsolatok ápolása, illetve a regionális terjesz-
kedés elősegítése érdekében külképviseletet alapított 
az MVM Brüsszelben, valamint a szlovák EU-elnökség 
idejére Pozsonyban. Szintén a külgazdasági kapcsolatok 
erősítését szolgálja a moszkvai képviselet. A nemzetközi 
szerepvállalás további pillérjét jelenti a svájci leányvál-
lalatként alapított MVM International is.

A stratégia teljes megvalósítása révén az MVM egy 
versenyképes, dinamikus, jövő-, piac- és ügyfélorientált 
vállalatcsoporttá fog válni, mely stabil eredménytermelő 
képességével nemcsak a hazai, hanem a regionális piacon 
is meghatározó szereplő lesz.

az mvm StratégIaI CéLjaI
Összhangban a megfogalmazott vízióval, az MVM célja, 
hogy 2020-ig megduplázza az EBITDA-ját, elérve így a 200 
milliárd forintos EBITDA-célt. Ennek elérése érdekében 
hat stratégiai célt határozott meg a társaság felső vezetése, 
melyek egyaránt szolgálják a jelenlegi pozíciók megvédését 
és az új növekedési területekre történő belépést.

Működési kiválóság fejlesztése
Az eredményes működés fenntartásának érdekében 
az MVM átfogó működési kiválósági programot indít, 
melynek célja az OPEX csökkentése és a CAPEX op-
timalizálása, ezzel egy időben pedig a teljesítményszint 
fenntartása vagy növelése (pl. termelési rendelkezésre 
állás, illetve kihasználtság növelése, hatékonyság javítá-
sa). A működési kiválósági program a kedvezőtlen árkör-
nyezet mellett azért is szükséges, hogy lépést lehessen 
tartani az európai közműszolgáltatók egyre erősödő 
versenyében, hiszen a vállalatok többségénél jelenleg 
hasonló programok futnak. A költségek csökkentése 
mellett további cél, hogy üzletorientált, rugalmas szer-
vezete és vállalati kultúrája legyen az MVM Csoportnak.

Partnerség az ellátásbiztonság 
megvalósításának támogatásában
A magyarországi villamosenergia-ellátásban – egyes for-
gatókönyvek szerint – 2020-ra jelentős kapacitáshiány 
kialakulása várható. Az MVM-nek – a többi piaci szerep-
lőhöz hasonlóan – aktívan részt kell vennie a jogalkotó 
által kezdeményezett egyeztetéseken, hogy hosszú tá-
von is fenntartható, a villamosenergia-ellátás biztonságát 
garantáló magyar ellátásbiztonsági koncepció alakuljon 
ki, amely mentén egyensúlyt lehet teremteni a szükséges 
hazai kapacitások és az import kívánatos mértéke között. 

A koncepció kialakítása során azonban nem lehet figyel-
men kívül hagyni a keresletet befolyásoló fejlesztéseket, 
így például az energiahatékonyság javulását, az elektromos 
járműveket, valamint a megújuló villamosenergia-terme-
lést. Mindezek mellett olyan új technológiák lehetséges 
elterjedését is figyelembe kell venni, mint az energiatá-
rolás vagy a fogyasztóoldali befolyásolás (demand side 
response) lehetősége. A koncepció kidolgozásának szak-
mai támogatása mellett az MVM-nek kiemelt szerepet kell 
betöltenie annak megvalósításában is.

Értéklánc integrálása 
Az MVM célja, hogy az energiapiac teljes értékláncát 
lefedje, növelve egyúttal végfelhasználói portfólióját. 
Ennek eredményeként optimalizáltan, a szinergiákat 
kihasználva, hatékonyabban és kedvező áron tudja 
a cégcsoport eljuttatni termékeit, illetve szolgáltatásait 
a fogyasztókhoz, miközben megerősíti jelenlegi pozíció-
ját, és jelen tud lenni a növekedési területeken.

Megújulóenergia-termelésben  
való részvétel növelése 
Hozzájárulásként Magyarország megújuló energetikai 
céljainak teljesítéséhez, egyúttal energiatermelési pi-
aci részesedésének megtartása érdekében, az MVM 
célja a magyarországi új centralizált és lokális megújuló 
kapacitások meghatározó részének kiépítése és üze-
meltetése profitábilis módon. 

A napelem-technológia folyamatos fejlődése, haté-
konyságnövekedése, illetve árcsökkenése, valamint az 
ország jelentős napenergia-potenciálja miatt várhatóan 
ez a technológia fogja képezni az MVM megújuló port-
fóliójának fő részét, de kis vízerőmű- és biomasszaerő-
mű-projektek is versenyképesek lehetnek helyi szinten. 
A különböző megújuló technológiák gyors fejlődése és 
a piaci, szabályozási körülmények változása miatt folya-
matosan figyelemmel kell kísérni további, hazánkban 
potenciálisan szerepet játszó megoldásokat is. 

Innováció proaktív támogatása  
és energetikához kapcsolódó 
szolgáltatások értékesítése
Az MVM olyan innovációs ökoszisztéma kialakításán dol-
gozik, mely kiemelt figyelmet szentel az új üzleti ötletek 
összegyűjtésének, lehetővé teszi a korai szakaszban lévő, 
válogatott ötletek inkubálását, továbbá mintaprojektek 
létrejöttét eredményezi, valamint kockázati tőke típu-
sú beruházásokat végez még azelőtt, hogy a termékek 
kereskedelmi alapon bevezethetők lennének. Az MVM 
emellett kiemelt szerepet kíván szánni az energetikához 
kapcsolódó szolgáltatásoknak, professzionális és ver-
senyképes műszaki és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat 
kíván nyújtani csoporton belül és kívül is.

Regionális terjeszkedés
Az MVM stratégiai célja, hogy nemzetközileg is megha-
tározó energetikai társasággá váljon. A regionális ter-
jeszkedés felvásárlások útján és organikus fejlődéssel is 
megvalósulhat. Kiterjedhet a villamosenergia- és a föld-
gázpiac mellett a műszaki és kivitelezési szolgáltatásokra 
is, hiszen mindegyik területen vannak már pozíciói az 
MVM Csoportnak. A cél, hogy – megfelelő akvizíciós 
céltársaságok elérhetősége esetén – a szinergiákat is 
kihasználva további növekedést érjen el a társaságcso-
port, fenntartva eredményes működését.

EddIg ELért ErEdményEk
Az MVM Csoport új stratégiájának megvalósítása men-
tén már 2016-ban is számos lépést teljesített, mind 
a meglévő pozíciók védelme, mind pedig az új növeke-
dési területekre történő belépés tekintetében. 

A magyar villamosenergia-termelési piacon meglévő 
pozíciók fenntartása érdekében megvásárolta a Csepeli 
Erőművet, mely nemcsak az MVM piaci pozíciója szem-
pontjából fontos erőmű, hanem jelentős mértékben 
hozzájárul az ellátásbiztonság fenntartásához is.

Az MVM meghatározó részesedést szerzett a Rába 
Energiaszolgáltató Kft.-ben, az akvizícióval a társaság-
csoport új üzleti területen bővíti szolgáltatásainak körét, 
a telephelyi komplex energetikai szolgáltatások piacán.

Szintén jelentős előrelépés volt a megújulóenergia-
termelés terén a pécsi 10 MW-os fotovoltaikus erőmű 
üzembe helyezése, melyet várhatóan több telep helyen 
is hasonló projektek követnek, elősegítve a meg  úju ló -
energia-termelésben való növekvő részvételt.

Az MVM lépéseket tett az innováció proaktív tá-
mogatásának elősegítésére is. Megalapította a Smart 
Future Labet, a csoport innovációs inkubációval és 
akcelerációval foglalkozó vállalatát, amely megkezdte 

illusztráció
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< oVit–ErBE koopEráCió:  
EgyüttMűködés, fEjlEsztés, BőVítés

dr. koroM NorBErt lAJos 
Fotó: lugosi Péter

–	Megválasztása	után	röviddel	„roadshow-ra”	indult,	
amely	során	meglátogatta	az	MVM	OVIT	minden	nagy	
telephelyét.	Milyen	benyomásokat	szerzett	a	cégről,	
az	ovitos	munkavállalókról?	Az	eddigi	tapasztalatok	
alapján	melyek	az	OVIT	fő	értékei?	
– Az rögtön látszik, hogy hatalmas tartalékok vannak 
a cégben. Nagyon komoly potenciállal rendelkezik mind 
szakmai, mind emberi téren. Azt is láttam ugyanak-
kor, hogy a kommunikáció hiánya borzasztóan el tudja 
bizonytalanítani az embereket, pedig egy-két jól elhe-
lyezett mondat, egy-két megfelelő időben megtartott 
beszélgetés gyakorlatilag a problémák zömét megoldja, 
még mielőtt tulajdonképpen keletkeznének. Nagyon 
pozitívan csalódtam a roadshow-k alapján. Sokkal hekti-
kusabb cégre számítottam, ehhez képest azt lehet mon-
dani, hogy csak fazonírozásra és bizonyos új metodika 
bevezetésére van szükség ahhoz, hogy ez egy valóban 
sikeres és prosperáló cég tudjon lenni, és az előtte álló 
nagy feladatoknak meg tudjon felelni a közeljövőben. 

–	A	látogatások	kiemelt	témája	volt	az	ERBE-OVIT	
szervezeti	közelítésének,	a	két	cég	az	eddiginél	szo-
rosabb	együttműködésének	megkezdése,	hiszen	ez	
nagyon	sok	szakterületet	és	munkavállalót	érint	mind-
két	cégnél.	Mi a	célja	ennek,	és	várhatóan	milyen	po-
zitív	hozadéka	lesz?
– Ez a folyamat három alapvető célt tűzött ki maga 
elé. Mindhárom cél külön-külön is értelmezhető, de 
igazából akkor van értelme, ha együtt tekintünk rájuk. 
Az első: adott két cég, amelyek működési területe töb-
bé-kevésbé lefedi egymást. Bár az eredeti cél és szán-
dék, a funkciók nem egyeztek meg, de az idők során 
szépen egymásra folyt a két cég tevékenysége. Nagyon 
sok a párhuzamosság, és ez több szempontból is káros 
mindkét cég számára. Felesleges luxus ilyen párhuza-
mos rendszereket fenntartani, miközben a hatékonyság, 
a piaci pozíciók romlanak azáltal, hogy egymás ellen 
versenyeznek. Ezt mindenképpen kezelni kellett. Ez az 
egyik fontos elem. 

A másik fontos megállapítás, hogy a szervezetek 
felépítéséből adódóan számos olyan terület volt, ahol 
itt vagy ott hiány mutatkozott, lyukak voltak a struk-
túrában, a képességekben. Ezek a lyukak azonban 
úgy alakultak, hogy ami az egyiknél nagyon szeré-
nyen vagy nem is volt jelen, az a másiknál már kiépült, 
és teljesen jól működik. Ilyen például klasszikusan 

az mvm ovIt zrt. április 30ai közgyűlése dr. korom norbert Lajost vá
lasztotta a társaság új vezérigazgatójává, aki 2015 novemberétől az mvm 
ErbE zrt. vezérigazgatói pozícióját is ellátja. az új vezérigazgatót komoly 
kihívás fogadta, mert az mvm Csoport megújult stratégiájához illesz
kedően – a csoportszinten meglévő szinergiák maximális kihasználása 
érdekében – megkezdődött az mvm ovIt és az mvm ErbE szervezeti 
közelítésének, egy eddiginél szorosabb együttműködés kialakításának 
folyamata. a cél, hogy a két társaság közös fejlesztésével egy, a szakmai 
tudását tekintve megkerülhetetlen, innovatív műszaki szolgáltató bázis 
épüljön fel. az előtte álló feladatokról kérdeztük dr. korom norbert Lajost.

Jelenleg Magyarországon […] 
nincs olyan cég, […] amely képes 
lenne azt az integrátori feladatot 
ellátni, amit a Paks II.projekt 
magyar beszállítói hányadának 
koordinálása jelent. Erre jelen 
pillanatban kizárólag az ERBE
OVIT konglomerátum képes.

<

* Lengyel Enikő, kommunikációs osztályvezető, OVIT Zrt.
Mayer György, Energiaforrás, főszerkesztő

Az interjút készítette: Lengyel Enikő, Mayer György *
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a projektmenedzsment. Ez az OVIT-nál folyamatos 
gondot jelentett már évek óta – sőt megkockáztatom 
már ennél régebb idő óta –, az ERBE-nél viszont ki-
alakult már egy nagyon komoly, ütőképes és magasan 
kvalifikált gárda erre a feladatra. Tehát dőreség lett 
volna, ha ezt a piacról próbáljuk meg beszerezni, amikor 
a testvércégnél rendelkezésre áll ez a kapacitás. 

A harmadik mindennek az eredője és mindennek 
az alapja: ez a Paks II.-projekt. Jelenleg Magyarorszá-
gon, de megkockáztatom, Közép-Európában nincs 
olyan cég, szervezet, cégcsoport, amely képes lenne 
azt a feladatot ellátni, amit a Paks II.-projekt magyar 
beszállítói hányadának koordinálása jelent. Erre jelen 
pillanatban kizárólag az ERBE-OVIT konglomerátum 
képes. Ahhoz azonban, hogy ezt hatékonyan és profi 
módon tudja menedzselni, további jelentős fejlesz-
tésekre, bővítésre van szükség. Ennek az alapja kell, 
hogy legyen a közös fejlesztés folyamata, hiszen két 
szeparált, egymástól függetlenül működő cég párhu-
zamos fejlesztése nem fogja tudni azt az eredményt 
hozni, mint egy ilyen nagyon tudatosan elhatározott, 
összehangolt modernizálás és bővítés.  

–	Hogyan	kezdődik	a	közös	munka,	van-e	már	konkrét	
elképzelés	arról,	hogy	valósul	meg	a	szoros	együtt-
működés?	
– Egy pozitív példát máris tudok említeni. Indul a 
Buda pest–Esztergom vasútvonal villamosítása, ebben 
a projektben vasút-villamosítási és vontatási alállomás-
átépítési megbízatásokat nyertünk el. Az alállomás-
tervezési és -kivitelezési projektrészben az ERBE és 
az OVIT szakemberei közösen fognak együtt dolgozni. 
Minden esély megvan a sikeres teljesítésre. Azt vá-
rom, hogy ez a közösen szervezett projekt is a szo-
ros együttműködés és kooperáció szükségességét és 
eredményességét fogja alátámasztani. 

–	Hogyan	tovább,	melyek	lesznek	a	következő	terü-
letek,	ahol	a	közös	munka	elindul?
– Azt szeretném, hogy év végére valamilyen szinten 
minden területen meginduljon a közös munka. Hang-
súlyozom, itt nem jogi integrációról van szó. Minden 
ERBE-munkavállaló továbbra is ERBE-munkavállaló 
és minden OVIT-munkavállaló továbbra is OVIT-
munkavállaló marad. Nem szűnik meg a két cég, csak 
az eddigieknél szorosabbra fűzzük a koordinációt. En-
nek érdekében a működési folyamatok, a szervezeti 
struktúrák egymáshoz közelítése fog megtörténni.

–	A	MVM	Csoport	májusi	TOP	200	vezetői	értekezle-
tén	bemutatták	az	új	MVM	Csoport	stratégiát,	milyen	
lépések	történtek	azóta	a	stratégia	OVIT-ra	történő	
leképezése	érdekében?
– Intenzív munka kezdődött, hogy az MVM csoport-
szintű stratégiáját lebontsuk az OVIT és az ERBE szint-
jére. Kettős a feladatunk, hiszen a két cégnek külön-
külön is meg kell felelnie ezeknek az elvárásoknak. 
A munka folyik, év végére meglesz a leképezett cég-
stratégia, amely minden elemében az MVM Csoport 
stratégiájára támaszkodik.

–	Mindezek	ismeretében	várhatóan	minként	alakul-
hat	az	OVIT	idei	éve?	Milyen	jelentősebb	projektek	
várhatóak	az	évben?
– Az idei év nagyon kettős. Ha a számokat nézzük, 
akkor a korábbiakhoz képest gyengébb évet zárhatunk 
majd. Ugyanakkor, ha a veszteséget okozó projek-
teket vizsgáljuk, akkor egyértelműen látszik, hogy 
a többletköltség mind a múltból eredeztethető, ko-
rábbi hibákból generált. Ilyen a tatabányai projekt, 
a jordániai projekt, a GSM-R-projekt, valamint – bár 
ez a munkavállalók számára egy pozitív dolog – volt 
egy a vártnál magasabb mértékű béremelés, amely 

további 340 millióval terhelte meg az OVIT költség-
vetését. Ha ezeket a többletköltségeket nem néznénk, 
akkor az OVIT üzemi eredménye kifejezetten jó lenne, 
terven felül produkálna a cég. Ugyanakkor tudomásul 
kell venni, hogy ezek olyan múltbeli dolgok, amelyeket 
egyszer rendezni kell. Úgy tűnik, ez az év lesz, amikor 
erre sor kerül. Kicsit úgy tekintek erre az évre, hogy 
elérünk a medence aljára, elrugaszkodunk a padlóról, 
és elindulunk felfelé. Abban bízom, hogy a jövő év 

már nem ilyen lesz. Úgyhogy ezért is az a célom, hogy 
lehetőség szerint idén minden, úgynevezett „beteg” 
projekt vonatkozásában döntési helyzetbe tudjunk 
kerülni, és meg tudjuk vonni a végszaldót arra vonat-
kozóan, hogy valójában mekkora terhet jelent mindez 
a cégnek. 

–	Az	előzetes	tervek	szerint	fél	év	elteltével,	vagyis	
2017	elején	 ismét	hasonló	 interaktív	roadshow-ra	
indul,	mivel	az	a	szándéka,	hogy	a	kollégákat	minél	
inkább	bevonja	a	cégnél	zajló	folyamatokba,	és	minél	
inkább	megismerje	véleményüket.	Mit	gondol,	milyen	
visszajelzéseket	és	kérdéseket	fog	akkor	kapni?
– Alapvetően fontos cél számomra az, hogy a dol-
gozók rendelkezzenek azokkal az információkkal, 
amelyek őket, a munkájukat érintik. A roadshow azt 
szolgálta, hogy megfelelő információkat juttassunk el 
a hozzájuk. Ezért gondolom, hogy félévente szükség 
van ennek a megismétlésére, és ez akkor is hasznos, 
ha egyébként semmilyen nagy változás nem következik 
be a cég életében. Nyilvánvaló, hogy az első találkozó 
egyfajta bemutatkozás volt, de abban bízom, hogy a 
jövőbeni megbeszéléseken megnyílnak a kollégák, és 
egyre több konkrét kérdést és megoldandó problé-
mát fognak jelezni. Ez egy visszatérő „szlogen”, amit 
mindig elmondtam: én egymagam nem fogom tudni 

Az OVITERBE 
kooperáció egy eszköz,  
egy lehetőség arra,  
hogy az MVM Csoport 
műszaki szolgáltatásait 
megújítsuk.

<
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A jövőre vonatkozóan felvázoltunk egy modellt, amely 
azt szolgálja, hogy középtávon legyen egy nemzetközi 
szinten is piacképes, modern és pénzügyileg stabil, 
műszaki szolgáltatást nyújtó bázis, amelyik képes arra, 
hogy a magyar energetikai beruházásokat „vezérhajó-
ként” menedzselje. Ezzel párhuzamosan képesnek kell 
lennie arra is, hogy a régióban bármilyen energetikai 
beruházásnál, fejlesztésnél a siker esélyével pályáz-
zon. Ennek formája egy jól működő EPC központ, és 
erre kell ráépülnie számos kiszolgáló szervezetnek. 
Az OVIT legnagyobb erőssége, hogy van gyártási, ter-
vezési és kivitelezési kapacitása is. Ez mai szemmel 
felfogható az elmúlt 20 év „téves üzletpolitikájának” 
eredményeként is, mert a 2000-es évek elején már 
át kellett volna alakítani a céget EPC-modellre, ahol 
ezeket a tevékenységeket alvállalkozókkal végeztették 
volna el. Ma viszont így, szerencsére, rendelkezésre 
áll egy olyan konglomerátum, amely képes az ötlettől 
kezdődően végigmenedzselni egy teljes energetikai 
projektet. Ma ezt az adottságot próbáljuk előnyünkre 
fordítani. És természetesen igyekszünk kihasználni azt 
is, hogy a meglévő személyi állomány – az OVIT 1600 
és az ERBE 250-260 szakembere – képes megfelelni a 
megváltozott kihívásoknak is, amelyek a jövőben itthon 
leginkább a Paks II.-projektben fognak kicsúcsosodni.

kitalálni, hogy mitől lesz jobb nekik, vagyis szükséges 
a párbeszéd. Egyébként fontos, hogy a dolgozókat a 
jelenlegi feladataikkal, munkakörülményeikkel kap-
csolatos információkon túl az előzmények is érdeklik, 
hiszen számos, akár 10 évre visszatekintő és azóta 
meglévő kérdést is felvetettek. Arra ügyeltem, hogy 
mindig őszintén mutassam be a lehetőségeket, elkép-
zeléseket. A roadshow-kal azt céloztam meg, hogy az 
azonos területen, szervezeti egységekben dolgozókat 
szólítom meg, ezt szolgálta, hogy ezeken a rendez-
vényeken általában 50-60-an vettek részt, így kiala-
kulhatott a kezdeti tartózkodó magatartás után egy 
közvetlenebb és őszinte párbeszéd.

–	Amennyiben	két-három	év	múlva	ismét	leülünk	az	
OVIT-ERBE	együttműködésről	beszélgetni,	mivel	len-
ne	elégedett?	Vagyis	egyszerűbben	fogalmazva,	mik	
a	rövid,	majd	aztán	későbbre	kitekintve	a	hosszabb	
távú	célkitűzései?
– Az OVIT-ERBE kooperáció egy eszköz, egy lehetőség 
arra, hogy az MVM Csoport műszaki szolgáltatásait 
megújítsuk. Nem az egyetlen és nem kizárólagos esz-
köz, de gyakorlatilag azt tudjuk megállapítani, hogy 
ha nem fejlesztjük, és nem újítjuk meg a csoport szol-
gáltatásait, az rövid időn belül piacvesztéssel járhat. 

< Az MVM inforMAtikA zrt. 
10 éVEs történEtE

MVMI Zrt. Kommunikáció

illusztráció
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•	 2005 nyarán holdinggá alakult az MVM Csoport, ekkor körvonalazódott egy különálló 
informatikai társaság megalapítása.

•	 2006 elején megalakult az MVMI Zrt. Kollégáink egy része korábban az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. informatikáját üzemeltette. 
Ma 2016-ban az MVMI Zrt. 180 szolgáltatást biztosít, közel 30 tagvállalat számára. 

•	 Az MVMI Zrt. két központi számítóközpontban, közel 200m2 alapterületen, 60 rackben 
elhelyezett számítástechnikai eszközökön nyújtja informatikai szolgáltatásait. A paksi 
telephelyen működő számítóközpontunk az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén, 
az ország egyik legvédettebb helyén található.

•	 2015-ben cégünk bevezette az MVM-társaságcsoport privátfelhő-szolgáltatását, 
a Mátrixot. Ezzel a társaságcsoporton belül is elérhetővé vált a felhőszolgáltatás 
előnyeinek többsége.

Számokban

Felhasználók 6271 db

Fizikai szerverek 107 db

virtuális szerverek 795 db

Felhasználóknál használt informatikai eszközök 12 086 db

Szolgáltatások 184 db

tárolt adatmennyiség 19 tb

 2006 2007 2016

Székely	Attila,	az	MVMI	Zrt.	vezérigazgatója	a	társaság	meg-
alakulásának	10	éves	évfordulója	alkalmából	adott	interjúban	

elmondta,	hogy	2009-ben	a	cég	árbevételben	és	létszámban	jóval	kisebb	
volt,	mint	most.	
2010-ben	vezették	be	az	új	árazási	modellt,	finomodtak	a	keretszerződé-
sek,	bevezették	az	SLA-mérőrendszerek,	és	szigorodtak	a	belső	működési	
szabályok.	A	be		ruházás	területén	is	szigorúbb	szabályozás	kezdődött.	Attól	
kezdve	növekedtek	a	fejlesztési	igények,	évről	évre	az	ÉCS	két-három-
szorosát	fordította	az	MVMI-beruházásokra.	
A	cég	létszámváltozásáról	a	vezérigazgató	úr	elmondta,	hogy	a	kezdeti	idő-
szak	100	fő	körüli	létszáma	mára	két	és	félszeresére	nőtt.	A	megalakuláshoz	
viszonyítva	pedig	napjainkban	már	négyszer	annyi	az	új	munkatársak	száma.	
Ezzel	kapcsolatban	megjegyezte,	hogy	elég	sok	minden	adott	egy	új	mun-
kavállaló	számára	mind	anyagilag,	mind	képzésben,	mind	tudásban,	mind	
eszközparkban,	hogy	az	iskolából	kikerült	szakemberként	nagyon	jó	szakmai	
tapasztalatokra	tegyen	szert.
Arra	a	kérdésre,	hogy	milyennek	képzeli	el	10	év	múlva	az	MVMI-t,	Székely	
Attila	azt	válaszolta,	hogy	egy	húszéves	MVMI-t	úgy	képzel	el,	hogy	az	állami	
szféra	vállalatainak	nyújtott	IT-szolgáltatásokkal	stabil	külpiaci	részesedéssel	
rendelkezik.	Számokban	kifejezve	ez	maximum	500	főt	és	30–40	milliár-
dos	árbevételt	jelent,	szerinte	ez	egy	szép	húszéves	évfordulót	adhatna.

10 évES az mvm InFormatIka zrt.
InTERJú-RÉSZLET	SZÉkELy	ATTILáVAL
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az mvmI zrt. tELEPhELyEI
Az MVM Csoport informatikai szolgáltatójaként három 
telephelyen működünk, Pakson, az atomerőműben ta-
lálható a telephelyünk, székhelyünk Paks városban, míg 
Budapesten az MVM Zrt. székházában egy fiókteleppel is 
rendelkezünk. A mindennapos munkához elengedhetet-
len, hogy folyamatosan kapcsolatban legyünk egymással 
a különböző helyszínek között is. Dolgozóink közül sokan 

munkaidejük egy részét utazással töltik, hogy eljussa-
nak a má  sik telephelyen dolgozó kollégáikhoz vagy egy 
megbeszélésre. Van, aki a munkahétből két napot az 
egyik, hármat a másik telephelyen tölt. Az utazgatások 
egy részét videokonferencia használatával váltjuk ki, ami 
majdnem olyan hatékony, mint a személyes jelenlét. 
A kü  lönböző telephelyen lévő kollégák tájékoztatására 
is sok esetben vesszük igénybe ezt az eszközt. 

Az	MVMI	központja	a	Vasút	
utcai	székhelyen	van,	itt	tevé-
kenykedik	a	társaság	dolgozói-
nak	mintegy	fele.	
A	kétszintes	irodaházban	az	
összes	szervezeti	egység	jelen	
van,	a	HR,	a	gazdasági	terület,	
a	logisztika,	valamint	az	összes	
informatikai	terület,	fejlesztés,	
üzemeltetés,	IT-biztonság.	
A	 megbeszélésekre	 három	
tárgyalóban	 van	 lehetőség.	
Ebben	az	irodaházban	tartjuk	
heti	 rendszerességgel	 felső	
vezetői	értekezleteinket.
Az	ügyfélszolgálatunk	is	eb-
ben	az	épületben	fogadja	a	be-
jelentéseket.

A	társaság	kisebb	része	az	MVM	Paksi	Atomerőmű	Zrt.	
területén	biztosítja	az	IT-infrastruktúrát	és	végzi	a	bázisüze-
meltetést.	Ezen	a	telephelyen,	az	ország	egyik	legvédettebb	
helyén	található	a	paksi	számítóközpont	is.	

A	122	m2	nagyságú	gépteremben	30	rackszekrényben	
87	db	szerver	áll.	Az	átlagosan	24	fokos	helyiségben	a	ki	-
épített	strukturált	hálózati	végpontok	száma	meghaladja	
a	tízezret.

Az	anyavállalat	székházában	működik	a	fióktelepünk.	Több	tagvállalattal	együtt,	de	
külön	emeleten	végzik	feladataikat	dolgozóink,	akik	itt	is	üzemeltetnek,	fejlesztési	
és	szolgáltatási,	valamint	IT-biztonsági	feladatokat	látnak	el.
Hat	desktopos	és	négy	hálózatos	munkatársunk	is	az	MVM-székházban	dolgozik.	
Budapesti	számítóközpontunk	107	m2	alapterületű.	

Ebben	az	átlagosan	22	fo-
kos	gépteremben	30	rack-
szekrényben	sorakoznak	
a	szerverek,	pontosan	55	
db.	Számos	partnerünkkel	
budapesti	tárgyalóinkban	
találkozunk.



Üzletmenet ...................................................................................................... [23][22] ......................................................................................................Üzletmenet

bEvEzEtéS
Az MVM Csoport az 1995–96-ban történt privatizáció 
során elveszítette a közvetlen felhasználókkal kiépített 
kapcsolatrendszerét. Ennek részbeni visszaszerzésére 
a versenypiaci modell 2003. január 1-i bevezetése után 
vált lehetővé. Az üzleti potenciál kiaknázása mellett, 
többek között ezért is alapította a tulajdonos az MVM 
Partner Energiakereskedelmi Zrt.-t 2002 őszén. 

A társaság hagyományosan jelentős részesedéssel 
bír a villamosenergia-nagykereskedelmi piacon, és az 
elmúlt évtized során jelentős kiskereskedelmi portfoliót 
is kiépített. A fent említett csoportszintű stratégiai célt 
szem előtt tartva 2016-ban újraindította a szabadpiaci 
földgáz kiskereskedelmi tevékenységét. 

az mvm Csoport egyik stratégiai célja, hogy a meghatározó 
nagykereskedői pozíciói mellett számottevő részesedéssel 
rendelkezzen a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is. 

< A földgázfogyAsztók 
fElé is nyitott  
Az MVM pArtnEr

Szentirmai Tamás, Rigó Gábor *

a hazaI FöLdgázFogyaSztáS
Az MVM szakmai lapjában, az Energiaforrás 2016. 1. 
számában megjelent egy cikk a hazai földgázellátás for-
rásoldali lehetőségeiről, ezért ebben az anyagban csak 
a fogyasztói és azon belül a számunkra releváns, nem 
lakossági szegmens változásait vizsgáltuk. 

Kiindulásként vessünk egy pillantást a teljes magyar-
or szá gi földgázfogyasztásra, amely 2009–2014 között 
csökkenő tendenciát mutat. 2015-ben minimális növe-
kedés ta   pasz talható, amely egyelőre nem tekinthető 
trendforduló nak.

(Az EUROSTAT legfrissebb adatszolgáltatása csak 
2014-ig tartalmaz adatokat, ezért a diagramon a 2015. 
évi érték nem jelenik meg.)
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A földgáz fogyasztók felé is nyitott az MVM Partner 
 
 
Szerzők:  
Szentirmai Tamás, értékesítési igazgató, MVM Partner Zrt. 
Rigó Gábor, értékesítés fejlesztési menedzser, MVM Partner Zrt. 
 
 
 

Az MVM Csoport egyik stratégiai célja, hogy a meghatározó nagykereskedői pozíciói 
mellett számottevő részesedéssel rendelkezzen a közvetlen fogyasztói értékesítés piacán is.  
Az MVM csoport az 1995-96-ban történt privatizáció során elveszítette a közvetlen 
felhasználókkal kiépített kapcsolatrendszerét. Ennek részbeni visszaszerzésére a versenypiaci 
modell 2003. január 1-i bevezetése után vált lehetővé. Az üzleti potenciál kiaknázása mellett, 
többek között ezért is alapította a tulajdonos az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-t 2002 
őszén.  
 
A társaság hagyományosan jelentős részesedéssel bír a villamos-energia nagykereskedelmi 
piacon és elmúlt évtized során jelentős kiskereskedelmi portfoliót is kiépített. A fent említett 
csoportszintű stratégiai célt szem előtt tartva 2016-ban újraindította a szabadpiaci földgáz 
kiskereskedelmi tevékenységét.  
 

1. A hazai földgáz fogyasztás 

Az MVM szakmai lapjában, az Energiaforrás 2016. 1. számában megjelent egy cikk a hazai 
földgázellátás forrásoldali lehetőségeiről, ezért ebben az anyagban csak a fogyasztói és azon 
belül a számunkra releváns, nem lakossági szegmens változásait vizsgáltuk.  
 
Kiinduló pontként vessünk egy pillantást a teljes magyarországi földgáz fogyasztásra, amely 
2009-2014 között csökkenő tendenciát mutat. 2015-ben minimális növekedés volt 
tapasztalható, amely egyelőre nem tekinthető trendfordulónak. 
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* Szentirmai Tamás, értékesítési igazgató,
MVM Partner Zrt.

Rigó Gábor, értékesítésfejlesztési menedzser,  
MVM Partner Zrt.

illusztráció
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1. ábra Magyarország földgáz felhasználása adatok Mrd m3; (forrás: Eurostat) 

 
 
 
 
2015-ben a nem lakossági felhasználás 4,455 milliárd m3 értéket ért el az alábbi lekötési 
kategóriák szerint: 
 

 
 

2. ábra Nem lakossági szegmens fogyasztása 2015-ben; adatok 1000 m3 (forrás: Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) 
 

2. Európai kitekintés 
Lengyelország kivételével hasonló visszaesés vagy stagnálás jellemzi a legtöbb európai, 
környező országot is. 

 

60 242 
549 336 

712 665 
3 132 764 

20 m3/óra alatti fogyasztók 
21-100 m3/óra közötti fogyasztók 
101-500 m3/óra közötti fogyasztók 
500 m3/óra feletti fogyasztók 

2. ÁBRA:  MAGYARORSZÁGON A NEM LAKOSSÁGI SZEGMENS FÖLDGÁZ  FELHASZNÁLÁSA  

EuróPaI kItEkIntéS

3 
 

 
 

3. ábra Néhány európai ország földgáz fogyasztásának változása 2009-2014 között, 
adatok Mrd m3; Forrás: Eurostat 
 

3. Versenytársak  
A piac változásával a végfelhasználók egyre nagyobb értéket képviselnek, a cég 

kiskereskedelmi piacra történt belépése követi a piac és az ügyfelek elvárásait, megfelel az 
iparági gyakorlatnak. A jelentős piaci szereplőket áttekintve azt láthatjuk, hogy egyre inkább 
üzleti modellé vált a villamos-energia és a földgáz együttes értékesítése (pl. E.ON, MET, 
Telekom, illetve utóbbi kettő közös vállalata az E2, RWE, CEZ, EdF). 
 

4. Földgáz kereskedelmi tevékenység az MVM Partner Zrt.-n belül (2010-2014) 
Az MVM Partner Zrt. részére a Magyar Energia Hivatal 2010. január 28. napján adta ki 

34/2010. határozatszámmal a Földgáz-kereskedelmi működési engedélyt, amely alapján a 
társaság az akkor hatályos jogszabályi előírásokhoz igazodóan a 2010. július 1. napjával 
kezdődő 2010/2011-es gázévben megkezdte földgáz értékesítési tevékenységét. A földgáz-
kereskedelmi tevékenység végzése céljából kialakításra került a Földgáz-kereskedelmi 
Üzletszabályzat, a jelenleg hatályos változat 2012. szeptember 1. napjával lépett hatályba. 

A vállalat 2010. július 01 napjától 2014. július 1. napján 6.00 óráig végzett földgáz-
kereskedelmi tevékenységet, majd ezt követően a feladat az MVM Csoporton belüli 
átszervezések hatására elkerült a társaságtól. 

 
5. MVM Csoporton belül kialakításra kerülő földgáz-kiskereskedelmi üzletág előkészítése 

Az MVM Csoportban részben a gázkereskedelem területén bekövetkezett változások 
hatására 2015. második felében merült fel újra, hogy az MVM Csoporton belül a főleg földgáz-
nagykereskedelmi tevékenységre és a többségében nagyfogyasztók (főként >10 millió m3/év) 
kiszolgálására berendezkedett Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) mellett szükség van egy, 
az MFGK által ellátott ügyfeleknél kisebb éves fogyasztással bíró nagyvállalati (>1 millió m3/év), 
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3. ÁBRA:  NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA  2009 - 2014 KÖZÖTT  

vErSEnytárSak 
A piac változásával a végfelhasználók egyre nagyobb ér-
téket képviselnek, a cég kiskereskedelmi piacra történt 
belépése követi a piac és az ügyfelek elvárásait, megfelel 
az iparági gyakorlatnak. A jelentős piaci szereplőket át-
tekintve azt láthatjuk, hogy egyre inkább üzleti modellé 
vált a villamos energia és a földgáz együttes értékesítése 
(pl. E.ON, MET, Telekom, illetve utóbbi kettő közös 
vállalata az E2, RWE, CEZ, EdF).

FöLdgázkErESkEdELmI 
tEvékEnySég az mvm PartnEr 
zrt.n bELüL (2010–2014)
Az MVM Partner Zrt. részére a Magyar Energia Hivatal 
2010. január 28. napján adta ki 34/2010. határozatszám-
mal a Földgáz-kereskedelmi működési engedélyt, amely 
alapján a társaság az akkor hatályos jogszabályi előírá-
sokhoz igazodóan a 2010. július 1. napjával kezdődő 
2010/2011-es gázévben megkezdte földgáz-értékesítési 
tevékenységét. A földgáz-kereskedelmi tevékenység 
végzése céljából kialakították a Földgáz-kereskedelmi 
Üzletszabályzatot, a jelenleg hatályos változat 2012. 
szep tember 1. napjával lépett hatályba.

A vállalat 2010. július 1-től 2014. július 1. 6.00 óráig 
végzett földgáz-kereskedelmi tevékenységet, majd ezt 
követően a feladat az MVM Csoporton belüli átszerve-
zések hatására elkerült a társaságtól.

mvm CSoPorton bELüL kIaLakítandó 
FöLdgázkISkErESkEdELmI üzLEtág 
ELőkéSzítéSE
Az MVM Csoportban részben a gázkereskedelem terüle-
tén bekövetkezett változások hatására 2015 második felé-
ben merült fel újra, hogy az MVM Csoporton belül a fő  leg 
földgáz-nagykereskedelmi tevékenységre és a többségében 
nagyfogyasztók (főként >10 millió m3/év) kiszolgálására 
berendezkedett Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) 
mellett szükség van egy, az MFGK által ellátott ügyfelek-
nél kisebb éves fogyasztással bíró nagyvállalati (>1 millió 
m3/év), a középvállalati (0,2–1 millió m3/év) és kisvállalati 
(<0,2 millió m3/év) fogyasztók és a közintézmények ki-
szolgálására berendezkedő földgázkereskedőre. A feladat 
végrehajtására az MVM Csoport meglévő tagvállalatai 
közül értelemszerűen az MVM Partner Zrt. merült fel, 
lévén (I.) egyrészt hatályos földgáz-kereskedelmi működési 
engedéllyel, (II.) másrészt a villamosenergia-kereskedel-
mi és -értékesítési területen széles körű tapasztalattal és 
portfólióval, valamint jól képzett szakembergárdával ren-
delkezett, amely elővetítette a villamos energia és a földgáz 
párhuzamos értékesítésében rejlő szinergiák kihasználásá-
ból adódó előnyök adta kedvező lehetőségeket.

A fenti előzményeket követően 2016. január közepén 
született meg a döntés az MVM Partner Zrt. földgáz-
kiskereskedelmi tevékenységének újraindításáról, a fo -
gyasztók ellátását a 2016/2017-es gázév kezdetétől, azaz 
2016. október 1-én 6.00 órától kezdődően.

Tekintettel arra, hogy az MVM Partner Zrt.-n belül 
nem állt rendelkezésre a szükséges árazási/portfolióke-
zelési kompetencia, és ennek kialakítása a speciális szak-
értelem igénye miatt hónapokig tartott volna, az a döntés 
született, hogy az üzleti tervben kitűzött tervek elérése 
érdekében az MFGK többszintű közreműködést biztosít.

Az értékesítés megkezdését 2016. március hónapra 
ütemezték, az éles indulás az előzetes terveknek meg-
felelően 2016. március 17-én kezdődött.

továbbI tErvEk, FELadatok
Tekintettel arra, hogy a földgáz-kiskereskedelmi piaci te-
vékenység újrakezdéséről van szó, a korábban kialakított 
folyamatok részben újra alkalmazhatóak. A régebben új 
piaci szereplőként sikeresen megvalósított stratégiához 
hasonló utat kíván a társaság követni, amely szerint 
egy organikus fejlődést tervez végrehajtani. A szerve-
zeti modell viszont eltér a korábbitól, mert az MVM 
Partner úgy alakította ki új szervezetét és folyamatait, 
hogy minden típusú szolgáltatást egy kézből kapjanak 
az ügyfelek, ennek megfelelően egykapus kiszolgálást 
alakított ki a társaság. Legyen szó villamos energiáról, 
földgázról vagy akár energetikai szolgáltatásokról, az 
ügyfél a megszokott, dedikált kapcsolattartójához tud 
fordulni bármilyen gondjával, kérdésével vagy kérésével.

Az üzletág újraindítása először a közép- és nagyvállalati 
ügyfélkörben kezdődött, valamint a jelentős fogyasztású 
ügyfelekre és a közintézményekre, a közbeszerzéses el-
járás alá tartozó partnerekre terjedt ki. A kis- és közepes 
vállalatok szegmensében (KKV-szektor) 2016 októberé-
ben indult el az értékesítés.

Az MVM Partner néhány éven belül a földgáz terüle-
tén is jelentős piacrészesedést kíván elérni.

Az MVM Partner Zrt. jelentős villamosenergia-kiske-
reskedelmi portfoliója, piaci részesedése és ügyfélbázisa 
kiváló alapot ad arra, hogy a földgáz-kiskereskedelem-
ben szintén sikeres legyen. A meglévő ügyfélkapcsolat 
kihasználható a földgáz értékesítésére is, a földgáz és 
a vil  lamos energia, valamint a kapcsolódó energetikai 
szolgáltatások értékesítése kölcsönösen erősítik egy-
mást és az ügyfélkapcsolatot. A több lábon állás, a belső 
szinergiák kihasználása és az ügyfelek magasabb szintű 
kiszolgálása az üzleti eredményességben is jelentkezik.

Az értékesítés klasszikus mondása szerint az elégedett 
vevő visszatér, és szívesen vásárol a bevált kereskedelmi 
partnerétől. A társaság a jövőben is arra törekszik, hogy 
az ügyfél-elégedettségi felmérések, az elégedett vevők ezt 
minél jobban visszatükrözzék.

2015-BEN A NEM lAkossági FElHAszNálás 4,455 Milliárd M3 értékEt 
ért El Az AláBBi lEkötési kAtEgóriák szEriNt

lENgyElország kiVétEléVEl HAsoNló VisszAEsés VAgy stAgNálás 
JEllEMzi A lEgtöBB EuróPAi, körNyEző országot is

2. ábra: NEM lAkossági szEgMENs FogyAsztásA 2015-BEN; AdAtok 1000 M3 (forrás: Magyar EnErgEtikai és közMű-szabályozási Hivatal)

3. ábra: NéHáNy EuróPAi ország FöldgázFogyAsztásáNAk VáltozásA 2009–2014 között, AdAtok Mrd M3 (forrás: Eurostat)
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< Az MVM oVit Első  
CsEhországi  
AlálloMási MunkájA

Kulcsár Attila, Pohl András * 

2015 elején a hradec konzorcium tagjaként 400 kvos alállomási 
munkát nyertünk Csehország északnyugati részén. a nyertes 
konzorcium két cseh cégből, valamint a klement a.s. és az mvm 
ovIt zrt. társulásából áll. a klement a.s. korábbi csehországi 
távvezetéki munka során dolgozott már együtt az mvm ovIt zrt.vel, 
akkor – ahogyan most is – az építészeti kivitelezésben vett részt.

* Kulcsár Attila, projektmenedzser,
Alállomás projektmenedzsment szakfőmérnökség,  
MVM OVIT Zrt.

Pohl András, projektmenedzser,  
Alállomás projektmenedzsment szakfőmérnökség,  
MVM OVIT Zrt.

Az MVM oVit részéről Az utolsó siMítások Előtt

A jelenlegi beruházás célja, hogy a cseh átviteli há-
lózat üzemeltetője (ČEPS a.s.) megvédje hálózatát 
a Németországból a nem szándékolt hurokáramlás 
miatt érkező villamos energiától, amely Közép- és 
Kelet-Európa felé áramlik. A ČEPS a.s. ezért 4 db 
fázistoló transzformátor beépítése mellett döntött 
a német–cseh határkeresztező vezetékeket fogadó 
Hradec 400/220 kV-os alállomásában. 

A munka zöldmezős kivitelezésből és a meglévő 
20 db 400 kV-os mező közül kettő rekonstrukciójából 
tevődik össze. Az eredeti terjedelem szerint az MVM 
OVIT a kivitelezés során földelőhálózatot épített, 
primer szerelést végzett, valamint acélszerkezetet 
szállított és szerelt fel.

A megrendelő 2015 őszén döntött az opciós rész 
lehívásáról. Az opciós rész tartalma a 4 fázistoló 
transzformátor összeszerelése, valamint csatlakozta-
tása a mezőkhöz. Az MVM OVIT vállalási terjedelme 
így kibővült.

<
A CEPS a.s. […]  
4 db fázistoló  
transzformátor  
beépítése mellett  
döntött.
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Az építészeti munkák 2015. április elején kezdőd-
tek. Az MVM OVIT júniusban kezdte építeni a föl  -
delőhálózati gerincet, amelyet az itthoni gyakorlattól 
eltérően több réteg tűzihorganyzott acélszalagból 
kellett összekötegelni, majd hegeszteni. Az alkalma-
zott keresztmetszeti méretek mind a ge  rinc, mind 
a készülékek acélszerkezeteihez történő felállások 
tekintetében szintén jelentősen mások, mint Magyar-
országon. A kötések helyét a rozsdásodás elkerü-
lésének érdekében bitumenes festés után kátrány-
papírral kell befedni. A készülékek kezelési helyeit 
a földelőgerincen kívül még külön egyenpotenciálra 
hozó keretföldeléssel is ellátták. A földelés kiépítése 
kapcsán mintegy 12 500 méter különböző kereszt-
metszetű acélszalagot fektettek le.

A feladatunk része volt az acélszerkezetek szál-
lítása és felállítása is. A projekt keretében a Ter-

melési Igazgatóság 112 tonna horganyzott acél-
szerkezetet szállított a helyszínre. A portálokat és 
a gyűjtősíntartókat a Távvezeték és az Alállomási 
Üzletigazgatóság munkatársai állították fel. Ezeket 
a szerkezeteket nem előre betonozott oszlopcsonkra, 
hanem a helyszínen öntött kehelyalapokba állították 
be, majd több lépcsőben bebetonozták. A közel 23 
méter magas portálkapuk tömege egyenként megkö-
zelítőleg 15 tonna. Érdekesség, hogy a megrendelő 
elzárkózott attól, hogy az acélszerkezetek duplex 
felületvédelemmel ellátva legyenek a helyszínre szál-
lítva, így a felállítást követően helyszíni festést kellett 
elvégeztetni.

A készüléktartó acélszerkezetek tőcsavarokon 
állnak, ám jelen esetben a felszerelés részét képezte 
a tő  csavarok előregyártott alapokba történő befú-
rása, beragasztása és szintezése is.

HrAdEc AlálloMás A BőVítés Előtt

A transzformátor szerelése kapcsán 2 db TAMINI 
gyártmányú, 850 MVA teljesítményű, 420/420 kV-os 
fázistoló transzformátort szereltünk össze. Az egység 
egy különálló soros és egy gerjesztő transzformátorból 
áll, egymással kommunikáló, de önálló hűtésvezérlő, 
fokozatkapcsoló, hajtás- és monitoringrendszerrel. 
Az egységeket önálló olajterű sínhíd köti össze.

A transzformátorok mérete jóval nagyobb, mint 
amit a hazai kivitelezésben megszoktunk. Egy transz-
formátor hossza közel 12 m, a különálló hűtőkkel 
felszerelve több mint 22 m. Szállítási súlya: 300 t, 
teljes súlya: 445 t, a feltöltött olaj mennyisége 115 t 
transzformátoronként. A transzformátorok egysé-
genként, tengeren érkeztek Olaszországból Hollan-
diába. Az Elba folyó egy közeli kikötőjében kerül-
tek közúti szállító járművekre, majd az alállomási 
helyükre. A szállítás során figyelembe kellett venni 

a folyók vízállását is, ami több alkalommal okozott 
nehézségeket.

Egy egység tartozékait 18 ponyvás kamion szállí-
totta a helyszínre, és a teljes felszereléshez 10 hétre 
volt szükség. Ezen belül 22 napnyi olajkezelés, közel 
25 munkanap technológiai szerelés és 15 munkanap 
szekunder szerelés, nyomvonalépítés, kábelfektetés 
volt szükséges. Az olajkezeléshez a saját Micafil be-
rendezésünket használtuk.

A kiépített új mezősorok felső átfeszítéssel csatla-
koznak a meglévő alállomásban már eddig is üzemelő, 
Németországból jövő távvezetékekhez. A felső át-
feszítést a Távvezetéki Üzletigazgatóság építette ki. 
Az újonnan létesült csőgyűjtősínekre csatlakoznak 
– részben eltérően a hazai elrendezésektől – a Sie-
mens, Trench, ABB és SERW gyártmányú nagyké-
szülékek.

A transzformátorok  
mérete jóval nagyobb, 
mint amit a hazai 
kivitelezésben megszoktunk.

<
PriMEr szErElés FolyAMAtBAN
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Az MVM OVIT részéről a transzformátor, vala-
mint a primer szerelési munkák augusztus hónapban 
lezárultak. A cseh partnerek még tovább folytatják 
az ő terjedelmükbe tartozó két transzformátor sze-
relését. A bővített mezők és a transzformátorok 
üzembe helyezése ez év végén és jövő év elején 
várható.

A 2015-ös kezdés óta eltelt egy évben sok hasznos 
tapasztalatot gyűjtöttünk a külföldi kivitelezés terén. 
A kez  deti hűvös fogadtatását követően a megbízónkkal 
és a mellettünk párhuzamosan dolgozó cseh kivitele-

A folyamatos távollét, a feszített munkatempó, 
a külföld okozta nyelvi és helyismereti 
nehézségek ellenére sikerrel helyt álltunk, 
melyet a megbízónk többször is elismert.

< zőkkel is jól működő munkakapcsolatot alakítottunk 
ki. Ehhez elengedhetetlen volt, hogy az MVM OVIT 
személyi állománya egy csapatként állt neki a felada-
tok elvégzésének. A folyamatos távollét, a feszített 
munkatempó, a külföld okozta nyelvi és helyismere-
ti nehézségek ellenére sikerrel helyt álltunk, melyet 
a megbízónk többször is elismert.

Reméljük, hogy a hradeci munkavégzéssel vég-
legesen kivívjuk a csehországi kollégák elismerését, 
és a jövőbeni – remélhetőleg sikeres – pályázatokat 
követően kételyek nélkül fogadnak majd bennünket.

Portálállítás t451 JElű trANszForMátor
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Magyarország nemzeti energiastratégiája szerint az egyik 
fő cél a hazai energiafogyasztási igények új, innovatív 
technológiák alkalmazásával való biztosítása és a célzott 
szemléletformálás.

Egy ebből a célból létrehozott magyarországi pro-
jektet valósít meg a KOM Központi Okos Mérés Zrt. 
a de  rogációs kvótakiosztásból származó támogatásból, 
a magyar állam által benyújtott és az Európai Bizottság 
által jóváhagyott Nemzeti Terv alapján. A KOM Központi 
Okos Mérés Zrt. a MAVIR Zrt. 100%-os leányvállalata. 
Célja, hogy harmonizálja az okosmérés, okoshálózat, 
okosváros témakör kezdeményezéseit, támogassa 
a kü  lönböző iparágak és kompetenciák közötti szinergiák 
kialakítását, elősegítse a kérdéskör szakmai fejlődését.

A projekttársaság közreműködésével, az Intelligens 
Hálózat Mintaprojekt megvalósításával a következő hó-
napok során több tízezer mérési végpontra kerül okos-
fogyasztásmérő, amely a fogyasztóknak és a rendszerirá-
nyítónak egyformán értékes információkkal szolgál majd.

A mintaprojekt legfőbb célkitűzése felmérni egy 
nemzeti szintű okoshálózat létrehozásának lehetősé-

< A központi 
intElligEns hálózAt 
MintAprojEkt

Berczelly Réka *

* Berczelly Réka, szóvivő, Központi Okos Mérés Zrt.

nyugatEurópában pozitív fogadtatásra leltek a mindenkori aktuális fo
gyasz  tási adatokat kimutató mérőórák, hiszen ezek közvetve a 2020 ra 
kitű zött, uniós energiatakarékossági célok elérését is elősegíthetik. 
az aktuális fogyasztást hűen tükröző információs ada tokat kínálja az 
okosmérés (smart metering) technológiája. az adatok továbbítására és 
fogadására egyaránt alkalmas szerkezetek a rend szer irányító, a szolgáltató 
és a végfelhasználó számára is egzakt fo gyasz tási információkkal 
szolgálhatnak, így optimalizálható az ener gia felhasználás. a magyar 
kormány 2011ben egy egyedülálló, kísér leti intelligens hálózati mintaprojekt 
megvalósításáról döntött azért, hogy átfogó kép álljon rendelkezésre 
az okosmérés hasznáról hazánk ban is. a központi okos mérés zrt. 
(kom zrt.) a mavIr zrt. leány vállalataként kezdte meg az adatgyűjtést.

geit. A fel  mérést úgy végzi a KOM Zrt., hogy – össz-
hangban az Európai Unió és a Nemzeti fejlesztési terv 
céljaival – lehetőséget nyújtson az okoshálózat jövőbeni 
nemzeti szintű kiterjesztésére vonatkozó gazdasági meg-
fontolások vizsgálatára, valamint az okoshálózat egyes 
komponenseivel kapcsolatos üzemviteli tapasztalatok 
értékelésére. 

Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt célja olyan, el-
sősorban villamosenergia-, földgáz- és vízmérési infra-
struktúra kialakítása és tesztelése, amely hozzájárulhat 
az energiarendszer – fenntarthatóság, versenyképesség 
és ellátásbiztonság együttes figyelembevételével tör-
ténő – modernizálásához, a felhasználók energiahaté-
konyságának és takarékosságának növeléséhez, valamint 
a rendszerszabályozási problémák kezeléséhez.

Az úttörő megoldás feleslegessé teszi, hogy az el-
osztói engedélyeseknek embereket kelljen kiküldeniük 
a mechanikus mérőórák leolvasásához. Úgy is fogalmaz-
hatunk, hogy a megszakítatlan nyomonkövethetőség 
miatt a becslésekre építő díjszedés napjai meg vannak 
számlálva.

illusztráció
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A projekt megvalósításához szükséges helyszínek 
meghatározása érdekében a KOM Zrt. pályázatot hir-
detett az alábbi partnerkategóriákban:
nn  fővárosi, piaci alapon működő társaságok;
nn  fővárosi energiakereskedők;
nn  vidéki önkormányzatok;
nn  infrastruktúra-üzemeltetők;
nn  elektromosjármű-töltőállomások és háztartási mé-

retű kiserőművek tulajdonosai, üzemeltetői.

Földrajzi szempontból a magyarországi mintaprojekt 
úgy valósul majd meg, hogy a főváros, illetve az egyes 
elosztórendszer-üzemeltetők területéhez tartozó vidéki 
városok és falvak a fogyasztói szokásokra és eloszlásra 
vonatkozó releváns információkhoz juthassanak. 

A hamarosan induló tesztidőszakban több mint 
húszezer okosmérő adatgyűjtése kezdődik meg, melyek 
között a villanyórákon kívül víz- és gázórák is lesznek.

A pályázat nyertes városai/önkormányzatai: Miskolc, 
Nyíregyháza, Kecskemét, Paks, Pécs és Budapest egyes 
kerületei, pl. Józsefváros, XVIII. kerület és Óbuda. Így 
kerülnek okos-mérőberendezések többek között a VIII. 
kerületi Tücsöklak bölcsődébe vagy a Budapesti Műszaki 
Egyetem campusára. 

Az önkormányzatokon kívül piaci szereplők is benyújt-
hatták pályázatukat, így például okosmérőkkel szereli fel 
a KOM a Sugár üzletközpontot, a budapesti Roosevelt 
Irodaházat, de a Római Irodaház is „okosra” vált.

küLFöLdI taPaSztaLatok
Az okosmérők bevezetését illetően a külföldi tapaszta-
latok meglehetősen kedvezőek. A Nyugat-Európában 
telepített rendszerek felhasználói körében szinte nullára 
csökkentek a számlareklamációk és a rendszerszintű 
veszteség is. Amellett, hogy a megfigyelések szerint 
egy-három százalékos energiamegtakarítás várható 
az okosóráktól, az egy napon belüli fogyasztási gör-
bék is „lankásabbak” lettek. A csúcsidőszaki fogyasz-
tás dinamikája helyenként akár 10%-ot is visszaesett. 
Az erőforrások felhasználása egyenletesebbé és így 
kiszámíthatóbbá vált.

A Sydney-i Operaház például kiugróan magas, 62,5%-   os 
energiamegtakarítást ért el azzal, hogy monitorozni tudta 
saját fogyasztási adatait. Magyarországon azért nem várha-
tó ilyen mértékű megtakarítás, hiszen egy átlagos magyar 
fogyasztó éves villamosenergia-fogyasztása 2000 kWh, 
miközben például a skandináv országokban 30 ezer, de 
Franciaországban is 18 ezer kWh az érték. 

Miért lenne jó, ha nem csak a telefonunk, tévénk 
lenne okos? Az okosmérőknek a fogyasztás mennyisé-
gétől független előnye, hogy egy megfelelő informatikai 
rendszer esetén akár valós időben is forintra pontosan 
tudja követni az áramvételezés részidős költségeit, így 
aztán nem fordulhat elő, hogy meglepetést okoz a kö-
vetkező áramszámla. 

Könnyebbé válhat a mérőórával kapcsolatos ügy-
intézés, de a főbérlő-albérlő viszonyt is sokkal egysze-
rűbben lehet így kezelni: a folyamatos monitorozásnak 
köszönhetően pontosan meg lehet határozni, hogy 
kinek, mikor, mi után mennyit kell fizetnie. A külföldi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a számlareklamációk 
szinte nullára csökkentek. 

Ám nemcsak az áramfogyasztást, hanem a vízfo-
gyasztást is figyelhetjük az okosmérők segítségével. 
Amennyiben ilyen készülékeket használunk majd, vár-
hatóan megannyi alkalmazással, különböző tarifákkal 
egészül ki a rendszer. Egy okos, telefonos alkalmazás-
ból vagy webről is elérhető vízóra használatával az is 
feltűnhet, ha már minden családtag elment otthonról, 
de valamiért mégis folyamatosan forog az óra. Gyanús 
tünete lehet ez például egy csőtörésnek vagy egy nyitva 
maradt csapnak, kerti csap esetében elfagyásnak. Az pe -
dig már csak egy kis szoftveres fejlesztés kérdése, hogy 
az üres lakást érzékelő mozgásszenzorok és a folyamatos 
vízfogyasztást érzékelő vízóra adatsorai összeérjenek, és 
a lakás tulajdonosa telefonján riasztást kapjon a potenci-
ális csőtörésről, amikor még nem hatalmasodott el a baj.

tudatoSSág: zöLdEbb jövő
A fogyasztók mellett a szolgáltatóknak is számos elő-
nyük származhat a technológia alkalmazásából. Okos-
mé rő órákkal nincs szükség a mérőóra helyszíni le-
olvasására, hiszen az adatok azonnal továbbítódnak 
a központnak. Nem kell tehát leolvasókat engednünk 
a házba. Az a probléma is kiküszöbölhető, hogy egy 
fogyasztó túl nagy tartozást halmozzon fel: ha valaki nem 
fizet a szolgáltatásért, a mérőórát a távolból is azonnal 
ki tudják kapcsolni. Az előrefizetős órák is jóval haté-
konyabban használhatók: az ügyfél pontosan láthatja, 
mikor mennyit fogyaszt, mennyi van még hátra az adott 
hónapban, s így könnyebben tud tervezni. 

További előny, hogy a szolgáltatók azonnal értesül-
nek arról, ha valamilyen üzemzavar történik – legyen 
az például áramkimaradás. Ilyen esetben nemcsak azt 

tudják majd meghatározni, hogy a város mely részén 
lépett fel hiba, hanem azt is, hogy egyedi vagy nagyobb 
problémáról van-e szó. A javítási munkálatokat már 
ennek fényében tudják megkezdeni, ami így sokkal gyor-
sabban vezethet eredményre. 

Önmagában egy okosmérő nem spórol az energi-
ával, csakis akkor, ha fogyasztói tudatossággal, odafi-
gyeléssel párosul. 

A KOM Zrt. például irodaházakat is felszerel okos-
mé rőberendezésekkel. Az irodaházak bérlői általában 
átalánydíjat fizetnek az üzemeltetőnek, ám ha pontosan 
látnák a fogyasztási adatokat, az mind a bérlőnek, mind 
az üzemeltetőnek jól jönne, hiszen egy-egy irodaház 
esetében kötelező érvényű az energiahatékonyság, amit 
visszaméréssel bizonyítani is kell.

Az okosmérésnek az e-mobilitásban, azaz az egyre 
terjedő elektromos közlekedésben is jelentős a szerepe, 
hiszen ma úgy ösztönzik többek között a villamos meg-
hajtású autók vételét, hogy ingyen tölthetik környezetkí-
mélő autóikat a tulajdonosok. De azt a villamos energiát 
valakinek meg kell fizetni. Egy ilyen e-kútra telepített 
okosmérőóra megadja a választ olyan kérdésekre, me-
lyek tudatában energiahatékonyabban működhetnek 
ezek a jövőbe mutató megoldások.

Az okosmérés a zöldebb jövőhöz is hozzájárul, 
mégpedig azzal, hogy pontosabb képet tud adni az al-
ternatív energiaforrások rendszerbe illeszthetőségéről, 
kezdve a háztartási méretű kiserőművektől a nagyobb 
naperőművekig. 

A KOM Zrt. 2017 áprilisáig ütemezetten felszereli 
partnereihez az okosmérőket, indul tehát a tesztidő-
szak, melynek lejártával az adatokat és a tapasztalatokat 
átadják a kormánynak, hogy dönthessen: bevezeti-e 
Magyarországon széles körben az okos-mérőberende-
zéseket, a zöldebb, energiatakarékosabb jövő zálogát.

•	 a	versenyképességhez
•	 az	energiafogyasztás	csökkentéséhez	

–	a	decentralizált	energiatermelés	
fejlesztéséhez

•	 a	megújuló	energiaforrások	rendszerbe	
illeszthetőségének	optimalizálásához

•	 a	közlekedés	villamosításához
•	 a	hagyományos	villamosenergia-

termelés	hatékonyságának	növeléséhez
•	 az	ellátásbiztonság	növeléséhez

A	nEMZETI	TERVVEL	öSSZHAngBAn	
A	MInTAPROJEkT	kERETÉBEn	
MEgVALóSuLó	REndSZER	HOZZá	
FOg	JáRuLnI:

illusztráció
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Az üzemidő-hosszabbítás – a biztonság iránti el-
kötelezettségen túlmenően – egy sajátos üzemeltetői 
attitűdöt is megkövetel. Egyfelől az üzemidő meg-
hosszabbítás előtérbe helyezi a jellemző öregedési 
jelenségek ismeretét, ezek monitorozását, a korábban 
nem tapasztalt öregedési jelenségek felismerésének 
képességét, valamint a jó üzemeltetői gyakorlat és 
tapasztalatok átvételét. Másfelől a biztonságos és 
gazdaságos továbbüzemelés megvalósításához olyan 
üzemeltetői szemléletre van szükség, amely az alkal-
mazott műszaki eszközök, módszertanok és ellenőr-
zési folyamatok mindenre kiterjedő, teljes rendszerét 
eredményezik.

Az engedélyezett üzemidő elteltével a blokkokat 
csak akkor lehet üzemben tartani, ha műszaki-bizton-
sági állapotuk lehetővé teszi. Ezt jogszabályok szerint 
lefolytatott eljárásban kell igazolnia az atomerőműnek, 
ami sokrétű, rendkívül komplex feladatot takar. Megha-
tározó része ennek a biztonsági funkciót ellátó, illetve 
befolyásoló rendszerek, rendszerelemek öregedési 
folyamatainak feltárása és kézben tartása. 

< MEgújuló 
AtoMErőMű

Prancz Zoltán * tanulmányt készíttetett az üzemidő meghosszabbítá-
sának lehetőségéről” – kezdi Kovács Ferenc az általa 
vezetett üzemidő-hosszabbítási projekt bemutatását. 
A vizsgálat megállapította, hogy nincs olyan műszaki 
akadály vagy biztonsági korlát, amely az üzemidő 50 évre 
történő kiterjesztését akadályozná. Ezen túlmenően 
az is megállapítást nyert, hogy a blokkok továbbüze-
meltetése költséghatékony beruházás, hiszen ekkora 
ráfordításból egyetlen más megoldással sem lehetne 
ilyen mérvű termelőkapacitást létesíteni, és húsz évre 
szavatolni a folyamatos villamosenergia-termelést.

Egy, a versenyszférában született mondás szerint „a jövő legnagyobb félelme,  
hogy olyanok leszünk, mint amilyenek vagyunk”. Szellemesen mutat ez rá 
a megújulás kényszerítő szükségességére. Lehet ma valaki akár a legjobb, ám 
ha nem fejlődik, nem lép előre, a holnap által támasztott kihívások mérlegén 
híjával találtathat. hasonlóképpen elmondható ez az immár több mint harminc 
éve üzemelő Paksi atomerőműről is. az indulásakor csúcstechnikát képviselő 
műszerezettség, illetve műszaki megoldások idővel óhatatlanul is elavulnak, 
meghaladottá válnak, ugyanakkor a villamosenergiatermelés hatékonysága és 
biztonságossága iránti igény fokozódik. mindez elkerülhetetlenné teszi az erőmű 
modernizálását, az időről időre megvalósítandó műszaki fejlesztéseket. az atom
erőmű is folyamatosan megújul tehát: a mai létesítmény már sok szempontból 
nem ugyanaz, mint amelyet több mint három évtizede üzembe állítottak. az aláb
biakban négy meghatározó jelentőségű innovációt mutatunk be olvasóinknak.

A hazai villamosenergia-termelés több mint ötven szá-
zalékát biztosító, négy reaktorblokkal üzemelő Paksi 
Atomerőmű első blokkja 1982-ben kezdte meg műkö-
dését, majd az elkövetkező években lépett be a további 
három. A blokkok eredetileg engedélyezett üzemideje 
30 év, amely 2012-től kezdődően járt volna le. A neve-
zetes dátum közeledtével több szempontból is egyre 
aktuálisabb kérdésként merült fel az üzemidő-hosszab-
bítás. „Az ország villamosenergia-ellátása biztonságának 
fenntartása érdekében az erőmű 2002-ben – a nem-
zetközi tendenciákat követve – megvalósíthatósági 

Az üzemidőhosszabbítás  
– a biztonság iránti  
elkötelezettségen túlmenően – 
egy sajátos üzemeltetői  
attitűdöt is megkövetel.

<

* Prancz Zoltán, auditor, 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Fotó: Bodajki ákos
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Az öregedéskezelés tárgyát képező rendszerelemek 
meghatározása két lépésből áll. Először a rendszerek 
fent meghatározott terjedelmét kell kijelölni, majd ebből 
a teljes terjedelemből kell a passzív, hosszú élettarta-
mú szerkezeteket, rendszerelemeket kiválasztani. Ezek 
korlátozzák az erőmű élettartamát, így ezek tartoznak 
az üzemidő-hosszabbítás terjedelmébe. Az aktív bizton-
sági funkcióval rendelkező rendszerelemek a karbantartás 
és a karbantartás hatékonyságának ellenőrzésére beve-
zetett programok, illetve szükség esetén a felújítások és 
tervezett cserék körébe tartoznak, amelyeket az illetékes 
szakemberek az üzemidő-hosszabbítástól függetlenül is 
végeznek, s annak eredményeiről, tapasztalatairól a ható-
ságnak rendszeres jelentésekben számolnak be.

A fenti eljárás alapján megállapított öregedéskezelési 
terjedelembe blokkonként mintegy 25 ezer rendszerelem 
tartozik, ezek esetében kell hatékony öregedéskezelési 
programokkal rendelkezni. E rendkívül nagyszámú rend-
szerelem öregedéskezelése egyesével nem valósítható 
meg, így differenciált, fokozatos megközelítést alkalmaz-
tak az adott szerkezet vagy rendszerelem biztonsági je-
lentősége, valamint az adott öregedési folyamatnak az 
erőmű élettartamát korlátozó jellege, jelentősége szerint. 
Ennek megfelelően a rendszerelmeket két kategóriába 
osztották fel. Meghatározták egyrészt a nuk  leáris bizton-
ság szempontjából kiemelt fontossággal bíró rendszer-
elemeket, másrészt az olyan rendszerelemhalmazokat, 
amelyekben a rendszerelemek vagy építési szerkezetek 

hasonló konstrukciójúak és anyagúak, azonos közegben 
működnek, emiatt hasonló módon öregszenek, és így 
elegendő közös programmal kezelni őket. A kiemelt 
fontosságú rendszerelemekre egyedi öregedéskezelési 
programokat dolgoztak ki, míg a másik csoportnál öre-
gedéskezelési csoportokat képeztek.

Az üzemidő-hosszabbítás megalapozásának másik 
fontos szegmense annak igazolása, hogy a rendszerele-
mek állapota lehetővé teszi a továbbüzemelést. 

Az atomerőmű rendszerei és építési szerkezetei álla-
potának ellenőrzése már az üzembe helyezéstől kezdve fo-
lyik. Az erre vonatkozó ellenőrzési programok, időszakos 
ellenőrzések rendszere egyaránt magában foglalja a ron-
csolásos és a roncsolásmentes vizsgálatokat. Az elmúlt 
évek során a vizsgálatok műszaki színvonala folyamatosan 
fejlődött, úgy az eszközök, mint az eljárások tekintetében. 
A vizsgálatok az Európai Vizsgálatminősítő Testület (ENIQ) 
által javasolt módszerek szerint folynak és minősítettek. 

A rutinszerű és az atomerőművi gyakorlatnak megfe-
lelő állapot-ellenőrzés ellenére, a hatósággal egyeztetett 
terjedelemben és módszerrel külön vizsgálatokra is sor 
került az összes kiemelten fontos rendszerelem és építési 
szerkezet állapotának értékelése céljából. E vizsgálatok 

főként olyan szerkezeti helyeken történtek meg, amelyek 
nem részei az időszakos ellenőrzéseknek, de az élettar-
tamot korlátozó öregedési folyamatok elemzése alapján 
az egyszeri vizsgálat szükségesnek látszott. E vizsgálatok 
mintavételezéses és mikroroncsolásos technikák alkal-
mazásával történtek annak igazolására, hogy a beépített 
szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak (például 
folyáshatár, szakítószilárdság, törési szívósság) jelenlegi 
értékei a tervek szerinti megkövetelt értékeket megha-
ladják még a tervezett üzemidő-hosszabbítás időszaká-
ban is. Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható 
volt, hogy az atomerőmű építési szerkezetei és berende-
zései a továbbüzemeltetésre alkalmas állapotban vannak, 
hibamentesek, az anyagjellemzők értékei a megkövetelt 
értékek felett vannak.

Az üzemidő-hosszabbítás megalapozásának további 
fontos eleme azon rendszerelemek és öregedési folya-
matok felülvizsgálata, amelyek esetében az atomerőmű 
biztonságát a meghosszabbított üzemidőre az öregedési 
folyamatok hatásainak számításos elemzésével kell, illet-
ve lehet igazolni. Egyes öregedési folyamatok elemzését 
a tervező elvégzi, és igazolja, hogy a tervezett üzemidő 
alatt megmarad a rendszerelem integritása, funkciója. 

Ilyenek az eróziós-korrózió, a fáradás vagy a ne  utron-
besugárzás által kiváltott ridegedés-elemzések. Ezeket 
az elemzéseket a tervező a körülményekre, a terhek-
re és hatásokra tett feltételezések alapján végzi el az 
adott műszaki követelményeknek megfelelően, figye-
lembe véve a célként kitűzött üzemeltetési időszakot. 
Az elemzésekből megállapított élettartamkorlátok, 
illetve az elemzések maguk is érvényüket veszítik, il-
letve veszíthetik, ha az üzemidőt a tervezetten túl 
meghosszabbítják és/vagy a körülmények jellemzői 
és a terhelési ciklusok gyakorisága megváltozik. Ezért 
az üzemidő-hosszabbítás megalapozása keretében el 
kellett végezni ezen elemzések felülvizsgálatát, ha le-
het, érvényességük kiterjesztését, azaz igazolni kellett, 
hogy azok megállapításai, következtetései érvényesek 
maradnak a meghosszabbított üzemidőre is. Az elem-
zések körét a tervező által elvégzett elemzések, a mai 
elvárásokat is tükröző Végleges biztonsági jelentés, va-
lamint a nemzetközi gyakorlat alapján, több mint har-
minc – amerikai, orosz, spanyol – atomerőmű hasonló 
elemzéseinek áttekintése után határozták meg, különös 
tekintettel a pak  si sajátosságokra és egyedi problémák-
ra. Összesen 33-féle elemzést végeztek el, mint például 

A dolog lényege egyszerű:  
ha valamilyen módon  
csökkenthető a főjavítások  
– s ezzel az üzemszünetek – 
hossza, akkor több idő  
marad az üzemelésre,  
így több villamos energiát 
lehet termelni.

<
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a reaktortartály nyomás alatti hősokkelemzését, a gé-
pészeti, tartó- és daruszerkezetek kifáradáselemzését, 
a korlátozott időre érvényes környezetállósági vizsgála-
tokat, továbbá az anyagtulajdonság időbeli változásának 
értékelésére irányuló célvizsgálatokat. Az elemzések 
az 50 éves meghosszabbított üzemidőre, még további 
10 év biztonsági tartalék figyelembevételével készültek, 
és igazolták a meghosszabbított üzemidő megvalósít-
hatóságát.

Kovács Ferenc a munkák jelenlegi állását így foglalja 
össze: „2008-ban elkészítettük az 1–4. blokkra a terve-
zett üzemidőt húsz évvel meghaladó üzemeltethetőség 
feltételeinek megteremtésére irányuló programot, és 
benyújtottuk az Országos Atomenergia Hivatalhoz mint 
az innovációt engedélyezni jogosult független hatósághoz. 
Ezt a hatóság 2009-ben, határozatban rögzített feltételek-
kel elfogadta, így megkezdődött a programban előirány-
zott feladatok végrehajtása. Az egyes blokkok tervezett 
üzemidőn túli üzemeltetéséről a hatóság a blokkonként 
benyújtandó engedélykérelem alapján dönt. Az 1–2. blokk 
esetében már megtörtént, a 3–4. blokknál folyamatban 
van az üzemidő meghosszabbításának engedélyezése.”

A blokkoknak nemcsak az üzemidejét, de a hatásfokát 
is lehetséges növelni. Az ezredforduló tájékán zárult le 
az a projekt, amelynek eredményeként az eredetileg 
egyenként 440 megawattos blokkok teljesítménye 470 
megawattra nőtt. Azután a teljesítménynövelési projekt 

keretében ezt a teljesítményt további 30 megawattal 
növelték. Azonban jelenleg is zajlik egy fejlesztés, amely-
nek révén további hatásfoknövelés érhető el, ami turbi-
nánként 4,62 megawatt teljesítménynövekményt ered-
ményez: a nagynyomású turbina hétfokozatúvá alakítása. 

A turbina a villamosenergia-termelés egyik központi 
berendezése. A reaktorban zajló nukleáris reakciók so-
rán keletkezett hő segítségével felhevített gőz energiáját 
(entalpiáját) alakítja forgási energiává, egyszersmind 
meghajtja a generátort (ami viszont már a forgási energi-
át alakítja villamos energiává). A Paksi Atomerőmű négy 
blokkjában nyolc, a Turboatom által gyártott K-220-
44-1M, illetve K-220-44-3M típusú turbina üzemel. 
A nagynyomású turbinák jelenleg hatfokozatúak, ami 
azt jelenti, hogy tengelyeiken hat sor lapátozás található. 
„Ezeket a turbinákat eredetileg vegyes szabályozásra 
tervezték, ami elsősorban egy menetrendtartó erőmű 
üzemét teszi gazdaságosabbá. Azonban az atomerőmű 
gyakorlatilag alaperőműként üzemel, így a paksi tur-
bináknál a működésében egyszerűbb, tisztán fojtásos 
szabályozást alkalmazzák. Mindez azt eredményezte, 
hogy a nagynyomású ház 1. fokozata utáni térrész el-
vesztette az eredeti, nyomáskiegyenlítési funkcióját, és 
a turbina üzeme szempontjából csak veszteséget jelent. 
A veszteség csökkentése érdekében ebbe a térrészbe 
a tur  binaátalakítások idején egy terelőgyűrűt építettek 
be. Néhány éve született meg az az ötlet, hogy a tur  bina 

belső átalakításával ebbe a térrészbe egy pluszfoko-
zatot építsenek be, amivel az egész turbinának javul 
az energetikai hatásfoka” – vázolja fel a jelenlegi újítás 
alapgondolatát Jakab Albert, a Rendszertechnikai Osz-
tály Üzemellenőrzési Csoportjának vezetője. Hasonló 
átalakítást a lovisai erőműben is terveztek, de ott más 
alapokon, és más beszállítóval kötöttek szerződést, így 
a Pakson tervezett átalakítás teljesen egyedi a VVER-
440-es blokkok között.

Az új fokozat beépítésén alapul tehát a turbinák mű-
szaki-gazdaságossági mutatói növelésének komplex meg-
oldása. Ez lényegében a nagynyomású ház átömlőrésze 
hatásfokának és teljesítményének növelését takarja, ami 
a konstrukciós paraméterek és a termo-gázdinamikai 
paraméterek optimalizálásának, valamint az átömlőrész 
áramlási veszteségei csökkentésének eredményeként va-
lósul meg. Az átalakításhoz új, hétfokozatú nagynyomású 
forgórésznek és a nagynyomású ház új belső elemeinek 
a le  gyártása, majd beépítése szükséges. Gazdasági szem-
pontból nagyon fontos, hogy a nagynyomású öntvényház 
változatlanul marad, csupán a belső szerkezetének kialakí-
tását kell módosítani, illetve a belső elemeket kell teljesen 
újakra cserélni (a nagy  nyomású ház belső szerkezetének 
új kialakítása megfelel a nagynyomású megcsapolások 
eredeti kiosztásának). A tervezés alapvető – és a kivi-
telezést jelentősen egyszerűbbé tevő – kiinduló szem-
pontja volt, hogy az innováció ne igényelje a gőz kezdeti  

(a turbinákba belépő) paramétereinek, a turbina, a gép-
alap és a segédberendezések konstrukciós sémájának, 
valamint a turbina és a hőcserélő berendezések struk-
turális sémájának a megváltoztatását. Ugyancsak fontos 
szempont, hogy a végrehajtandó átalakítás nem változtat-
ja meg a turbinák manőverezési tulajdonságait, emellett 
a turbinákhoz kapcsolódó generátorok is alkalmasak ma-
radnak (továbbfejlesztés nélkül is) a többletteljesítmény 
megtermelésére. Az említett szempontok teljesülését 
– ahol ez lehetséges volt – megalapozó mérésekkel is 
alátámasztották. Az átalakítás eredményének kimérését 
– a turbinaretrofithoz hasonlóan – az Üzemellenőrzési 
Csoport tagjai a turbinagyár képviselőivel közösen végzik.

A fejlesztés gazdaságosságát előzetes megtérülési 
számítással igazolták: a beruházás néhány éven belül 
megtérül. A kivitelezés a 2. blokkon kezdődik, annak 
ez évi főjavításán, majd évenként kerül sor az 1., a 3. és 
a 4. blokk turbináira.

Két legyet ütünk egy csapásra – mondhatnánk az 
üzem közbeni karbantartás (vagy szabatos megnevezé-
sét használva: biztonsági rendszerelemek üzem közbeni 
karbantartása) kapcsán, hiszen az innováció elsődleges 
céljai a biztonság növelése és a főjavítások hosszának csök-
kentése. „Olyan világtrendről van szó – mondja Vilimi 
András műszaki főszakértő, az innováció koordinálásának 
felelőse –, amely alól ma egyetlen piaci alapon működő 
atomerőmű sem vonhatja ki magát.” A dolog lényege 
egyszerű: ha valamilyen módon csökkenthető a főjavítá-
sok – s ezzel az üzemszünetek – hossza, akkor több idő 
marad az üzemelésre, így több villamos energiát lehet 
termelni. Ezáltal nő az atomerőmű rendelkezésre állási 
mutatója (load factor), ami a működési hatékonyságának 
egyik legfontosabb mérőszáma (a mutatót éves átlagra 
számolják, az adott időszakban megtermelt és a névleges 
villamos teljesítmény alapján elvileg megtermelhető villa-
mos energia mennyiségének hányadosaként). Az elmúlt 
években a nukleáris iparban több párhuzamos kezde-
ményezés szolgált a tervezett főjavítások hosszának és 

Az új fokozat beépítésén  
alapul tehát a turbinák  
műszakigazdaságossági  
mutatói növelésének  
komplex megoldása.

<
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a nem tervezett leállások bekövetkezési valószínűségének 
csökkentésére. Például az Amerikai Egyesült Államokban 
a 80-as évek végétől a 2000-es évek elejére a karbantar-
tási idők hosszát közel harmadára szorították le.

A nemzetközi trendeknek megfelelően a Paksi Atom -
erőmű szakemberei is megkezdték a főjavítások hosszá-
nak csökkentését célzó lehetőségek vizsgálatát. Egy kissé 
mélyebbre hatolva a szakmai részletekbe elmondható, 
hogy a főjavítási idő csökkentésének elsődleges területe 
a kritikus úton lévő feladatok időigényének és mennyisé-
gének a csökkentése. Az üzemeltető célja a karbantar-
tási, állapotfenntartási munkák hálótervét minél inkább 
a reaktormunkák ideje alatt megvalósítani. Az ideális 
megoldások esetén a főjavítás kritikus útját a: 
nn  blokkleállás, lehűtés;
nn  reaktorszétszerelés; 
nn  zónaátrakás;
nn  reaktor-összeszerelés;
nn  blokkindítás, tesztek és próbák

munkafolyamatai határozzák meg. Minden egyéb kar-
bantartási, állapot-ellenőrzési feladat a felsoroltakkal 
párhuzamosan kellene, hogy megtörténjen. Ennek ma-
ximális megközelítése akkor lehetséges, ha a blokkok 
főjavításainak munkavolumenét az alábbi két lehetőség-
gel élve csökkentik:
nn  a karbantartási munkák, a berendezések megbízha-

tóságát sokkal szigorúbban ellenőrző, állapotfüggő 
karbantartási metodika bevezetésével részben el-
hagyhatók, 

nn  a karbantartási munkák egy része az üzemelés közben 
– a blokk működő állapotában – is elvégezhető. 

Az üzem közbeni karbantartás mint innováció tehát 
ez utóbbi lehetőség vonalán halad. Alapvető kérdés 
azonban, hogy milyen feltételek mellett szabad a szó-
ba jöhető rendszereket üzem közben karbantartani, 

vagyis miképpen garantálható, hogy a nukleáris biztonság 
e rendszerek karbantartása közben is megfelelő marad-
jon. A karbantartások átütemezhetőségének elsődleges 
feltétele, hogy a nukleáris biztonság ne sérüljön, azaz 
a biztonsági rendszerek üzem közbeni karbantartása 
ne okozzon nagyobb zónakárosodási valószínűségi koc-
kázatot, mint az az eset, ha álló reaktor mellett végzik 
el a biztonsági rendszer üzemképtelenségével járó kar-
bantartási munkáit. 

Az elvi biztosítékot az atomerőműnek az a tervezési 
sajátossága jelenti, hogy az üzem közben karbantartani 
kívánt biztonsági rendszerek háromszoros redundanci-
ával rendelkeznek. Ezeket a rendszereket lényegében 
tehát megháromszorozták: három párhuzamos, de 
a funkciójukat egyenként is ellátni képes rendszerként 
építették ki. Ilyen módon elvi lehetőség nyílik egy rend-
szer kivételére a blokk üzemelése közben is, mivel kettő 
még mindig rendelkezésre áll a blokkon esetleg bekö-
vetkező üzemzavari helyzetek kezelésére. (A biztonsági 
rendszerek üzem közbeni rendelkezésre nem állásával 
kapcsolatban a Műszaki Üzemeltetési Szabályzat meg-
engedi a három redundáns ág helyett két biztonsági 
rendszerrel történő működést kampányonként harminc 
napig. Amennyiben csak egy biztonsági rendszer áll ren-
delkezésre, azonnal meg kell kezdeni a blokkleállítást.)

Szigorú biztonsági elemzésekkel, illetve a lehetséges 
üzemállapotok modellezésével az atomerőmű szakem-
berei bemutatták az Országos Atomenergia Hivatalnak, 
hogy a tervezett újítások nyomán nemhogy nem sérül, 
de kifejezetten javul a nukleáris biztonság. A biztonság 
értékelésének valószínűségi eszköze a Végleges biztonsági 
jelentésben tervezési alapként meghatározott ún. kezdeti 
események következményeit elemző, az erőművi kom-
ponens meghibásodási kockázatokat figyelembe vevő 
„hibafamodell” (Probabilistic Safety Assessment, PSA). 

Egy	 év	 telt	 el	 azóta,	 hogy	 a	 Paksi	 Atomerőmű	
a	VVER-440	típusú	blokkok	közül	a	világon	elsőként	
kiterjesztette	az	eredetileg	12	hónapos	üzemeltetési	
ciklusát	15	hónapra.	Az	eddigi	tapasztalatokról	Czibula	
Mihályt,	a	C15	kiemelt	projekt	vezetőjét	kérdeztük.

•	 Hol tart most a projekt?
•	 Hosszú,	eseményteli,	tapasztalatokban	és	él	-

ményekben	gazdag	út	vége	felé	járunk.	Augusz	tus	
végén	a	sorban	utolsóként	a	4.	blokk	is	megkezd-
te	15	hónapos	működését,	 így	már	az	erőmű	
minden	egysége	a	hosszabb	üzemet	kiszolgálni	
képes	saját	tervezésű	üzemanyaggal	üzemel.	ko-
moly	szakmai	siker	ez	számunkra,	az	atomerőmű	
történetének	egyik	legkomplexebb	és	leginno-
vatívabb	átalakítását	végeztük	el.

•	 Milyenek az eddigi tapasztalatok?
•	 A	2.	blokk	üzeme	szeptember	2-án	túllépte	a	365.	

effektív	napot,	minden	nap	új	rekordot	állítva	fel	
a	VVER-440	reaktor	folyamatos	üzemben	tartha-
tóságát	illetően.	A	Reaktorfizikai	Osztály	által	ter-

vezett	üzemanyag	az	elvárásainknak	megfelelően	
működik,	képes	lesz	a	kampány	végéig	a	névleges	
hőteljesítményt	biztosítani	a	reaktorban.	A	féléves	
értékelés	alapján	kijelenthető,	hogy	minden	várt	
hozadék	időarányosan	teljesülni	látszik,	az	eddigi	
évi	4	főjavítás	helyett	2016-tól	a	C15	hatására	
csak	3	alkalommal	állnak	le	az	erőmű	reaktorai	
fűtőelemcserére.	Ennek	köszönhetően	a	tavalyi	
rekordévhez	képest	is	nagy	valószínűséggel	növe-
kedni	fog	a	megtermelt	villamos	energia	mennyisé-
ge,	kevesebb	lehet	a	karbantartásokhoz	köthető	
radioaktív	és	nem	radioaktív	hulladék,	a	kollektív	
dózis,	csökken	a	kiégett	fűtőelemek	mennyisége.

•	 Mik a további feladatok?
•	 A	gép	forog,	azonban	a	hatóság	a	C15-öt	meg-

engedő	határozatában	előírta,	hogy	összesen	
hat	15	hónapos	kampányt	követően,	2018	nya-
rán	össze	kell	állítanunk	egy	átalakításértékelő	
jelentést,	amivel	egyidejűleg	módosítható	az	
üzemeltetési	engedély.	A	munkánk	az	engedély	
megszerzésével	zárul.

15	HónAPOS	CIkLuSBAn	ÜZEMEL	AZ	MVM	PAkSI	ATOMERőMű	MInd	A	4	REAkTORBLOkkJA

A PSA modellek alkalmasak arra, hogy meghatározzák 
egyes rendszerelemek vagy komplett rendszerek üzem-
képtelenségének zónakárosodási valószínűségre vonat-
koztatott hatását. A Paksi Atomerőmű jelentős időre 
visszanyúló PSA-elemzésekkel rendelkezik. A tapasz-
talatok lehetővé teszik az üzemelő blokkok valamennyi 
üzemállapotának modellezését. A már létrejött modellek 
megfelelő alapot biztosítanak az üzem közbeni karban-
tartással járó változások kezelésére. A kockázatelemző 
szoftverek fejlődése dinamikus PSA-modellek elkészítését 
is lehetővé tette. Ilyen például a Risk Watcher kocká-
zatmonitorozási szoftver, amelyet a Paksi Atomerőmű 
alkalmaz. A program segítségével akár online állapítható 
meg az aktuális üzemállapotnak megfelelően a zónakáro-
sodási valószínűség, de lehetőség nyílik akár hipotetikusan 
megadott konfigurációk elemzésére is.

Egyebek mellett azért jelenthető ki, hogy a tervezett 
újítások nyomán nemcsak nem sérül, de kifejezetten 
javul a nukleáris biztonság, mert a karbantartási munkák 
ilyen módon egyenletesebben oszlanak el az év során. 
Ebből fakadóan kevésbé képződnek munkacsúcsok, így 
javul a munkák tervezhetősége, csökken a munkater-
vezők, a munkairányítók és a végrehajtók terheltsége, 
valamint több idő és erőforrás áll rendelkezésre az 
egyes munkák független ellenőrzésére.

„A főjavítások hosszának csökkentése miatt évente 
átlagosan 7,3 nappal, azaz 0,5%-kal nő a rendelkezésre 
állás és ezáltal a megtermelt villamos energia mennyisége. 
Ugyanakkor a karbantartási munkák egyenletesebb elosz-
lásának következtében nő a saját állománnyal elvégezhető 
munkák mennyisége, ezáltal csökkennek a kar   bantartási 
szolgáltatási költségek” – összegez Vilimi András, immár 
a termelékenység szempontjából, a következő gondo-
lattal zárva a projekt bemutatását: „Mivel az üzem köz-
beni karbantartások bevezetéséhez nem kapcsolódott 
atomerőművi berendezést érintő műszaki átalakítás, 
a pénzügyi ráfordítások lényegében a biztonsági elemzé-
sek költségeit takarják. Ezek megtérülése viszont a be  -
vezetést követően az első üzem közbeni karbantartás 
által megtakarított főjavítási napon megtörténik.”

Az atomerőmű modernizációja, megújulása jel-
lemzően lassú, menet közben nem látványos folya-
mat, amelynek során a cél mindig ugyanaz: a nukleáris 
biztonság megőrzése, növelése mellett maximalizálni 
a ter  melést. Míg az előbbi szigorú kötelezettség, addig 
az utóbbi kívánatos lehetőségeket jelent. A biztonság 
elsődlegessége miatt az újítások itt nem egyik napról 
a má   sikra születnek, hanem évek hosszú munkája, mély-
reható elemzések és a hatósággal történő együttműkö-
dés nyomán valósulnak meg. 
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Kass Veronika, beruházási szakértő

Kovács Ákos, beruházási csoportvezető, Magyar Földgáztároló Zrt.

< FEjLESztéSI Irányok  
A MAgyAr föld- 
gáz tároló zrt.-nél

Erdélyi Lajos, Kass Veronika, Kovács Ákos *

Az üzemek közül a két nagyobb Hajdúszoboszlón 
és Zsanán található. A jelenleg 1,640 millió m3 névle-
ges mobilgáz-kapacitású hajdúszoboszlói tároló napi 
kitárolási kapacitása 19,8 millió m3, míg a betárolási 
kapacitás napi 10,3 millió m3. A zsanai tároló napi kitá-
rolási kapacitása 28 millió m3, napi betárolási kapacitása 
17 millió m3, mobilgáz-kapacitása 2,170 millió m3. 

A két kisebb üzem közül a pusztaedericsi létesítmény 
a Dunántúl egyetlen földgáztárolója, ezzel fontos szere-
pet játszik az ország nyugati részében a nagynyomású ve-
zetékrendszer hidraulikai egyensúlyának fenntartásában. 
A jelenlegi névleges mobilgáz-kapacitás 340 millió m3. 
A napi kitárolási kapacitás 2,9 millió m3, míg a betárolási 
kapacitás napi 2,5 millió m3. A kardoskúti tároló mobil-
gáz-kapacitása 280 millió m3, kitárolási kapacitása napi 2,9 
millió m3, napi betárolási kapacitása pedig 2,15 millió m3.

A föld alatti gáztárolók rendkívül fontos szerepet 
játszanak a hazai földgázellátó rendszerben.

A jövőt tekintve a földgáztárolók hosszú távú ren-
delkezésre állása is az egyik alappillére a Magyar Föld-
gáztároló Zrt. (társaság) fejlesztési stratégiájának, mely 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) 10 éves földgázellátó rendszeri stratégiájának 
is szerves része.

Elengedhetetlenül fontos tehát, hogy a tárolói esz-
közparkok rendelkezésre állását folyamatosan megőriz-
zük, illetve a változó műszaki feltételeknek megfelelő 
technológiai megoldásokat alkalmazzunk a törvényi el-
várásoknak, szabványoknak való megfelelés érdekében.

A földgáztárolók nyáron az importföldgázt és a hazai 
termelést letárolják, majd télen a betárolt földgázt nagy 
rugalmassággal „adják vissza” az ellátórendszerbe ki-
egyensúlyozva az ország földgázfelhasználását elsősorban 
a környezeti hőmérséklet változásának függvényében.

A hazai földgázellátó rendszer jövőbeli működése 
továbbra is a tárolók ezen kiemelt helyzetét támaszt-
ja alá. Ennek kielégítéséhez az elkövetkező 5 évben 
társaságunknak elsősorban a tárolók rendelkezésre 
állását szolgáló rekonstrukciós munkákat kell elvégezni. 

E munkák alapvető céljai a következők:
nn  élettartam jellegű technológiai cserék és felújítások 

a technológiai rendszeren,
nn  jogszabályi környezet változásából eredő munkák,
nn  üzemeltetési rugalmasság növelése,
nn  költségcsökkentő beruházások elvégzése,
nn  illetve az önálló tárolóműködés biztosításához szük-

séges fejlesztések.
Kapacitásbővítési munkákat a társaság nem tervez.

rEkonStrukCIóS munkák
A tárolói rekonstrukció célja a kiépített tárolói kapaci-
tások hosszú távú megőrzése mind a mobil, mind pedig 
a csúcskapacitás terén.

Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló
A tárolón az utóbbi években folyamatosan zajlott a dön-
tően felszíni és felszín alatti létesítményeket érintő re-
konstrukciós program. A munkák eredményeként a táro-
ló csúcskapacitása 19,8 Mm3/nap. E kapacitás hosszú távú 
megőrzésére folyamatosan indítunk egy- és többéves, 
a felszíni létesítményeket (gyűjtés-elosztás, gázelőké-
szítés, kompresszorozás és segédüzemi létesítmények) 
érintő ugyancsak átfogó rekonstrukciós programot.
nn  Az egyik legnagyobb kapacitású tárolónk biztonságos 

működésének egyik alapvető feltétele, hogy az igen nagy 
értéket képviselő (egyedi gyártású) – mind besajtolási 
és kitermelési ciklusban működő – kompresszorok 
előírt időszakos nagyjavítását elvégezzük. Ennek hiá-
nyában megfelelő mennyiségű gáz besajtolása és a téli 
csúcskapacitás biztosítása nem látszik biztonságosnak.

nn  Folyamatos felújításra szorulnak az üzemeltetés köz-
ben elhasználódott kitermelő- és besajtolókutak is, 
melyek elhanyagolásával a tároló kapacitása folyama-
tosan leépülne.

nn  A kutak és a felszíni technológia, de alapvetően 
a tárolóréteg védelmében szükséges a főfolyamati 
és segédüzemi rendszer folyamatos felújítása.

a magyar Földgáztároló zrt. magyarország legnagyobb keres
kedelmi földgáztároló vállalataként négy föld alatti gáztároló  
létesítményt üzemeltet, tart karban és fejleszt folyamatosan,  
amelyek összesen 4,43 milliárd m3 mobil gázkapacitással 
és 53,6 millió m3 napi kitárolási kapacitással rendelkeznek. 

zsANAi FöldAlAtti gáztároló – BEFutósori látkéP
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Zsanai Földalatti Gáztároló
A Zsanai Földalatti Gáztároló az Magyar Földgáztároló 
Zrt. zászlós hajója, mind a tároló fizikai adottságait, 
mind méreteit tekintve. Ez a tároló a társaság legfia-
talabb, ezáltal a legkorszerűbb, legújabb technológiát 
felvonultató tárolója. A jelenlegi ellátási igények a táro-
lók számára a rugalmasság növelését teszik első számú 
feladattá, így ezen módosítások elvégzését és a tároló 
korábbi fejlesztési ütemekben létesült berendezéseinek 
rekonstrukcióját folyamatosan végezzük:
nn  A földtani adottságokból adódóan a legrugalmasabb 

tárolónk, komoly hozamú és igen nagy költséggel 
megépült kúthálózattal, melynek karbantartása és 
felújítása szükséges a tárolási volumen megőrzése 
érdekében.

nn  A rekonstrukciós munkák fontos feladata a műsze-
rezettség és irányítástechnika szinten tartása.

nn  A kompresszorok és meghajtó villanymotorjaik reví-
ziós javításai, valamint a gázelőkészítő berendezések 
előírásszerű felújítása folyamatosan szükségszerű 
feladat.

Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló
nn  A kutak életkora magas, így a biztonságos kút-

üzemeltetés érdekében az esetlegesen felmerülő 
termelőcső és a hozzá tartozó szerelvények tömí-
tetlenségének kezelésére szükség szerint beren-
dezéses kútmunkálattal termelőcsőcserét hajtunk 
végre. 

nn  A kompresszorok és meghajtó villanymotorjaik idő-
szakonkénti nagyjavítását a gyártó is előírja, így ezek 
elvégzése szükséges.

nn  Mivel a „legidősebb” hazai föld alatti gáztárolóról van 
szó, így a besajtolási és kitermelési technológiához 
kapcsolódó rekonstrukciós feladatok elvégzése el-
engedhetetlen.

A tárolón a hosszú távú rendelkezésre állást szolgáló 
munkákat végezzük el:
nn  A rendelkezésre állás érdekében a kompresszor-

üzemben, gázelőkészítő technológián és segédüze-
mekben szükséges (üzemóra szerinti nagyjavítások, 
fokozatok közti hűtés) felújításokat végezzük.

Kardoskúti Földalatti Gáztároló
A tárolón 2001 közepén elfogadott, a kitörés miatt 
szükségszerűvé vált felszín alatti és alapvető fontosságú 
felszíni rekonstrukciós munkák folynak.
nn  A felszíni és felszín alatti létesítmények hosszú távú 

rendelkezésre állása érdekében a kompresszorüzem-
ben, gázelőkészítő technológián és segédüzemekben 
szükséges (üzemóra szerinti nagyjavítások, fokozatok 
közti hűtés) felújításokat végezzük.

található. Mindegyik gép villamos meghajtású, melyet 
állandó fordulatszám-szabályozású 6 kV feszültségű 
GANZ típusú motorok biztosítanak, melyek teljesít-
ménye egységenként 1,84 MW.

A betárolórendszer korszerűsítését már az MVM-
portfólióba kerülés előtt a német tulajdonos is tervezte.

E technológia elmúlt években történt felülvizsgálata 
megmutatta, hogy a technológia leggyengébb pontja 
a fő- és segédüzemi hűtőrendszer, ami környezetvédel-
mi, üzemeltetési, költséghatékonysági és hatásfokjavítási 
megfontolásokból korszerűsítésre szorul. A  tároló 
kitárolótechnológiáján végrehajtott élettartam-növelés 
törekvéseket célszerű folytatni, és kiterjeszteni a be  saj-
tolótechnológia hűtési rendszerére is, hiszen a nyitott 
körös vízhűtő típus üzemkészségének határán van. Ezen 
felül a meghajtómotor folyamatos teljesítményszabá-
lyozásának hiánya miatt a legtöbb üzemállapotban gaz-
daságtalanul lehet üzemeltetni. A korábban üzemelő 
hűtési rendszer felújítása nem gazdaságos, működési 
elve miatt szükségessé vált a típusváltás.

A	projekt	előkészítése
Az előző megfontolások alapján a besajtolótechnológia 
hűtési rendszerének korszerűsítésére megvalósíthatósá-
gi tanulmány készült 2015-ben abban a szellemben, hogy 
a hűtési rendszer korszerűsítése úgy valósuljon meg, 
hogy a korábban tervezett kompresszorcsere lehetősé-
ge továbbra is fennálljon, biztosítva ezzel a továbblépés 
lehetőségét a korábban megfogalmazott célként. A ta-
nulmányterv végleges verziója alapján ugyancsak 2015-
ben elkészültek a kiviteli tervek is, és annak megfelelően 

kialakították a projekt megvalósítási fázisait – összesen 
3 db –, mellyel összhangban meghatározták a projekt 
megvalósításához szükséges közbeszerzési csomagokat:
I.  csomag – Besajtolórendszer felújító jellegű munkái: 

megtörtént a rekonstrukciós feladatokat összegzése, 
illetve a tároló területén kialakítottak egy, a projekt 
megvalósíthatóságát támogató felvonulási területet.

II.  csomag – Léghűtők és nyomástartó edények be-
szerzése: költséghatékonysági okokból úgy dön-
töttünk, hogy a beépítésre kerülő főbb egysége-
ket/berendezéseket (2 db főfolyamati léghűtő,  
4 db segédüzemi léghűtő, 3 db szeparátor) külön 

A jelenlegi ellátási igények 
a tárolók számára a rugalmasság 
növelését teszik első számú 
feladattá, így ezen módosítások 
elvégzését és a tároló korábbi 
fejlesztési ütemekben létesült 
berendezéseinek rekonstrukcióját 
folyamatosan végezzük.

<a tárSaSág kIEmELt ProjEktjEI
Jelenleg két kiemelt, nagy értékű projekt fut a társaság 
életében, az egyik a „Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló 
hűtési rendszer rekonstrukciója”, míg a másik a „Haj-
dúszoboszlói Földalatti Gáztároló gázhűtő telepítése”.

Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló –  
a hűtési rendszer rekonstrukciója

Előzmények
A Pusztaedericsi Földalatti Gáztároló (tároló) esetében, 
mint minden hasonló technológiai létesítmény esetében 
két technológiai üzemállapotot különböztetünk meg, 
a besajtolást és a kitárolást, ezeknek persze vannak 
közös technológiai elemei, olyan létesítmények, melyek 
mindkét üzemmenetben részt vesznek.

A tároló életében az elmúlt években az élettartam-
növelő rekonstrukciós beruházások kizárólag a ki  tá  ro-
ló technológiát érintették, míg a betárolótechnológia 
vonatkozásában jelentős átalakítást terveztünk az aláb-
biaknak megfelelően.

Pusztaedericsen 5 db Maschinebau Halberstadt 
2 HB-6K-400 típusú, 6 hengeres, kétfokozatú, kétha  tá sú 
dugattyús kompresszor biztosítja a földgáz tárolórétegbe 
történő besajtolását, illetve szükség esetén kitárolás-
kor a nyomásfokozást. Két egységet az „A” gép    házban 
1979-ben, három egységet a „B” gépházban 1991-ben 
telepítettek. Az öt gép műszaki paramétereit tekintve 
azonos, a különbség a gépek szívó-, illetve nyomóoldali 
csonkok kialakításában, illetve a biztonsági rendszerben 

A PusztAEdEricsi Föld AlAtti gáztároló
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eljárás keretében szerezzük be, vállalva ezzel a pro-
jekt során több koordinációs, illetve egyeztetési 
feladatot.

III.  csomag – Léghűtők és szeparátorok telepítése: a be-
szerzett léghűtők, nyomástartó edények telepítése 
a kiviteli terveknek megfelelő csőkapcsolati és tech-
nológiai változtatásokkal, ez magában foglalt egy új 
üzemmódot is (hűtés a kitárolási ciklus végén), ami 
azt jelenti, hogy az új főfolyamati léghűtőket gépi hű-
tésként lehet használni az expanziós gázelőkészítés 
hatékonyságának fokozására.

A projekt kivitelezése a besajtoló rekonstrukciós mun-
kákkal kezdődött meg, 2015. január 05-i dátummal, és 
2015. május 22-én fejeződtek be az utolsó munkálatok. 
E fázisban a tároló telephelyén egy úgynevezett „felvo-
nulási terület” jött létre, amely célja, hogy a projekttel 
kapcsolatos előgyártási munkálatok a gázelő készítő 

folytattak le. Ennek hatására az új eljárás miatt a lég-
hűtők telepítésének kivitelezési munkálatai a tervezett 
2015. június 1-i kezdés helyett csak 2015. szeptember 
30-án kezdődhettek meg, azonban a célként kitűzött 
véghatáridő 2016. május 15. nem változhatott, ugyanis 
az veszélyeztette volna a tároló 2016. évi betárolá-
si rendelkezésre állását. Mivel a projekt elvégzésére 
rendelkezésre álló idő a fenti okból kifolyólag 11,5 hó-
napról 7,5 hónapra csökkent, az eredeti elképzeléstől 
eltérő ütemben kellett megvalósítani a kivitelezést. Ez 
csak úgy volt lehetséges, hogy társaságunk felvállalta 
a kockázatot, és elfogadta, hogy a kitárolási időszak 
végén a magas szállítóvezetéki nyomás esetén nem lesz 
lehetőségünk a kompresszor távvezeték felé történő, 
kiadás célú nyomásfokozására. A kockázat mértékének 
csökkentése érdekében az illetékes kollégák az FGSZ-
szel a kitárolási időszak végén folyamatosan kapcso-
latban álltak, és egyeztették a kritikus paramétereket.

A	projekt	megvalósítása
2015. szeptember 30-án a generálkivitelező átvette 
a munkaterületet, és kezdetét vehette a projekt ki-
vitelezése. Mivel a tároló ebben az időszakban már 
megkezdte a kitárolást, illetve a kivitelezés teljes idő-
tartama alatt így üzemelt, a munkavégzés területét 
robbanásveszélyes környezet miatt leválasztották az 
üzemelő technológia területéről, mind fizikailag kerí-
téssel, mind az arra telepített gázkoncentráció-mérők 
segítségével biztonságtechnikailag is. A munkavégzés 
ezen a lehatárolt területen belül, illetve a korábban 
jelzett felvonulási területen történt. Társaságunk 
kü lö nösen sok figyelmet fordított a munkavédelmi 
előírások betartására és betartatására, különösen 
a nagy létszámú, több munkáltatót érintő alvállalko-
zói feladatok összehangolására. A munkavégzésben 
csak olyan személy vehetett részt, aki rendelkezett 
a szükséges bányabiztonsági és tűzvédelmi szakvizsgá-
val, valamint 1 évnél nem régebben részesült a tároló 
speciális előírásaival kapcsolatos oktatásban. A mun-
katerületen, felvonulási területen egyedi munkavégzési 
rendet vezettünk be. A munkavégzést társaságunk, 
a ge  nerálkivitelező, a mű  szaki ellenőr, illetve a projekt 
irányításában részt vevő kollégáink állandó jelenlét 
mellett folyamatosan ellenőrizték, dokumentálták, 
illetve felügyelték a munkavégzést. A számos proaktív 
megelőzésnek és a munkavégzés során kialakult és 
folyamatosan betartott munkafegyelemnek köszönhe-
tően nem történt személyi jellegű sérülés, sem kiemelt 
jelentőségű munkavédelmi esemény.

A munkavégzés a tervezettől eltérően, az új ütem-
tervnek megfelelően egyszerre kezdődött meg min-
den munkavégzésre kijelölt területen, ami jelentős 

technológia működtetése mellett biztonságosan 
el végezhető legyen, illetve a szükséges beépítendő 
és a projekt során elbontott anyagok átmeneti időre 
deponálásra kerülhessenek. 

A léghűtők és szeparátorok gyártása során a társa-
ság szakemberei (beruházó, üzemeltető, műszaki ellen-
őr) folyamatosan figyelemmel kísérték a berendezések 
gyártását, azok gyártási tervnek és szabványoknak/ 
vonatkozó előírásoknak való megfelelőségét, a be-
szállított anyagok minőségét, dokumentáltságát, TÜV-
nyomáspróbáját, szállításra történő elkészítését. A be  -
rendezések az elvárt/szerződött határidőnél hama-
rabb elkészültek, így a tervezett munkavégzést nem 
hátráltatták. 

Az I., II. csomag tendereztetése és kivitelezése az 
ütemtervnek megfelelően alakult, azonban a III. cso-
magnál fedezethiány miatt új eljárás keretében a megfe-
lelő társasági jóváhagyásokat követően újabb eljárást 

A léghűtők és szeparátorok 
gyártása során a társaság 
szakemberei folyamatosan 
figyelemmel kísérték 
a berendezések gyártását, 
azok gyártási tervnek 
és szabványoknak/
vonatkozó előírásoknak 
való megfelelőségét.

<
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mértékben megnövelte a kivitelező, a műszaki ellenőrök, 
illetve a projektvezető koordinációs, ellenőrzési, illetve 
adminisztrációs feladatait. A munka előrehaladásának 
„visszamérése”, illetve az aktuális rövidtávú (heti) mun-
kavégzés szervezése miatt minden hétfőn koordinációra 
került sor a projektben irányító funkciót betöltők között, 
kiegészülve a szükséges szakterületek képviselőivel.

A projekt kivitelezése során számos olyan nem várt 
esemény következett be, melyek tervtől való eltérést 
okoztak (többek között a keresztezett közművek és 
létesítmények esetében, amelyek nem a terven szereplő 
nyomvonalon, mélységben voltak fellelhetők; illetve 
nem szerepeltek a tervben; bontás során derült ki meg-
maradó létesítményekről, szerelvényekről, hogy azok 
már nem felhasználhatók; pluszszerelvények, műszerek 
beépítése szükséges; stb…). Ezek nemcsak többletkölt-
séget jelentettek, hanem egyes technológiai elemek, 
a speciális anyagminőség miatt (magas és alacsony hő-
mérsékletű folyáshatár, magas névleges nyomásérték 
stb…) hosszú átfutási idővel voltak beszerezhetők, 
nehezítve ezzel a határidő tartását.

Tovább nehezítette a munkavégzést, hogy a pro-
jekttel párhuzamosan a többi, a besajtolótechnológián 
szükséges karbantartási és beruházási jellegű munkát is 
el kellett végezni, amelyek érintették a közös munkate-
rületet. Ez folyamatos koordinációt jelentett a projekt-
vezetés és a tárolóüzemeltetés számára.

A projekt befejező fázisában biztosítani kellett a hét-
végi munkavégzés lehetőségét a kivitelező részére, így 
sikerült végezni az elvárt 2016. május 15-ei határidőre.

2016. május 15-ét követő hetekben megtörténtek 
az új létesítmények szakaszos nyomáspróbái, egy új pró-
baüzemi technológiai leírás készült a létesítmény üze-
meltetésére, mellyel kapcsolatban oktatásban részesült 
minden érintett, elkészült a próbaüzemre vonatkozó 
kockázatértékelés is, majd a szükséges üzemváltást köve-
tően (kitárolás/betárolás) kezdetét vehette a próbaüzem.

Próbaüzem
A próbaüzem időtartama 90 nap, mely alatt rengeteg 
hasznos információt és tapasztalatot sikerült gyűjteni. 
Az elvégzett üzemeltetési tesztek, kipróbált üzem-
állapotok, folyamatos mérések és regisztrált adatok 
elemzése alapján kijelenthetjük, hogy a projekt során 
létesített korszerű hűtési rendszer a tervezett paramé-
tereknek megfelelően, biztonságosan üzemeltethető.

A próbaüzem az új főfolyamati léghűtők motorjának 
és frekvenciaváltójának egymást gerjesztő rezonanciá-
ja miatt nem indult problémamentesen. A folyamatos 
leállásokat, káros gerjedéseket egy szoftvercserével 
sikerült megszüntetni. A segédüzemi léghűtők esetében 
jelentkező rezgés miatt tartószerkezeti megerősítésekre 
volt szükség. 

A próbaüzemről naplót vezetünk, ahová minden-
nap minden eseményt bejegyzünk, illetve ide rögzítjük 
az elvégzett, illetve javasolt jövőbeli változtatásokat. 
A próbaidő végén a projekt kiértékelésre kerül, majd 
egy akcióterv készül a javasolt módosítások, javító be-
avatkozások végrehajtására.

Projekt-összefoglaló
A projektet a léghűtő-telepítés pályáztatásának elhú-
zódása miatt 11,5 hónap helyett 7,5 hónap alatt kellett 
lebonyolítani, különben ki kellett volna hagyni egy betá-
rolási ciklust, ami veszélyeztette volna az ellátásbiztonság 
folyamatosságát. A projektet a munkafázisok átcsoporto-
sításával, folyamatos koordinációval, hosszabbított időtar-
tamú, illetve hétvégi munkavégzéssel sikerült a tervezett 
határidőre, az elvárt minőségben, a tervezett költség-
keret tartásával befejezni. A kivitelezés során számos 
olyan, elsősorban műszaki eltérés, nem várt esemény 

következett be, melyek hátráltatták a kivitelezést, azon-
ban itt meg kell említeni a kevésbé csapadékos, enyhe 
telet, ami viszont pozitívan befolyásolta a munkavégzést.

A próbaüzemi tapasztalatok alapján kijelenthető, 
hogy a projekt során telepített új technológiai rendszer 
az elvárt/tervezett műszaki paramétereknek megfe-
lelően működik, az eddigi üzemeltetési tapasztalatok 
pozitívak. A próbaüzemi időszak végén a megszerzett 
üzemeltetési tapasztalatok birtokában a projekt utóér-
tékelésére kerül sor.

Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló – 
gázhűtő telepítése

Előzmények
A Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló több mint 
35 éve vesz részt a hazai tárolási igények kiszolgálásában. 
Elhelyezkedése, tárolási képessége és lehetőségei miatt 

Az elvégzett üzemeltetési tesztek, 
kipróbált üzemállapotok, folyamatos 
mérések, és regisztrált adatok 
elemzése alapján kijelenthetjük, 
hogy a projekt során létesített 
korszerű hűtési rendszer a tervezett 
paramétereknek megfelelően, 
biztonságosan üzemeltethető.

<
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ez idő alatt rendkívül fontos szerepet töltött be a hazai 
földgázellátási rendszerben. A Hajdúszoboszlói FGT 
esetében az utóbbi években megváltoztak az alapvető 
technológiai körülmények (hőmérséklet- és nyomásvi-
szonyok). Ez köszönhető a tároló alacsony mobilgáz-
feltöltöttségének, illetve az utóbbi években lezajlott 
párnagáz-konverziónak is. A tároló ennek megfelelően 
a kitárolási ciklus végén, az alacsony rétegnyomás és 
a magas környezeti hőmérséklet együttállása esetén 
nem képes a megfelelő minőségű gázelőkészítésre. 
Ennek megoldására három elvi lehetőség merült fel:
nn  párnagázkészlet növelése,
nn  kompresszorozás (nyomás növelése) a gázelőkészítés 

előtt,
nn  mesterséges hűtés beépítése a gázelőkészítés elé.

A várható beruházási és üzemeltetési költségek 
alap ján, a kisebb költség és várható nagyobb hatékony-
ság a gépi hűtés felé billentette el a megvalósítás nyel-
vét. Ezt tovább erősítette, hogy egy korábbi, már nem 
használt technológia részeként rendelkezésre állt egy 
meglévő léghűtő, amely fizikai paramétereit tekintve 
megfelelő átalakítással alkalmassá válhat a hűtési fel-
adatok ellátására.

Projekt-előkészítés
A végleges technológiai megoldás kidolgozására egy 
tanulmányterv készült, mely megvizsgálta és össze-

nn  a nyári üzemállapot hűtési intenzitásának a fokozására 
megfelelő elpárologtató beépítése,

nn  alsó és felső szintű irányítási rendszer kiépítése és 
illesztése a meglévő DCS-rendszerhez.
A projekt előkészítése a tervezettnél hosszabb ideig 

tartott, mind a tervezés, mind pedig a közbeszerzési 
eljárás során merültek fel olyan problémák, melyek 
többlet-időráfordítást igényeltek, ezért a kivitelezésre 
fordítandó időtartam jelentősen csökkent.

Megvalósítás
A munkaterületet a munkavégzésre 2015 decembe-
rében adtuk át, és a projekt várhatóan (a szerződés-
nek megfelelően) 2016. november 10-én fejeződik be. 
A kö  vetkező kitárolási ciklusra a beruházásnak el kell 
készülnie, hogy a próbaüzem üzemszerű körülmények 
között elvégezhető legyen.

A tervezés során az összes rendelkezésre álló 
adatot, dokumentumot átadtuk, ez alapján lett kijelöl-
ve az új technológiai létesítmény helyszíne. A munka 
a munkaterület kijelölésével, a szükséges mélyépítészeti 
alapok kitűzésével kezdődött meg, majd azok kiásásá-
val folytatódott, melynek során számos nehézséget 
okoztak a különféle, terven nem szereplő objektumok 
(üzemelő és már felszámolt), és azok kiváltása, felszá-
molása. Itt megjegyzendő, hogy ennek oka az, hogy 
az MFGT Zrt. és a szomszédos MOL Nyrt. telephelye 
régen egy telephelyet képezett, közös közműhálózatok-
kal és technológiai egységekkel. Ezeket az évek során 
egymástól függetlenül elválasztották, általában végponti 
leválasztással, vagyis a felszámolás helyett a földben 
maradtak. 

Az alapok kiásását követően az építészeti alapok 
készültek el, majd azok terhelhetőségét követően meg-
kezdődtek a gépészeti telepítések. 

Ezzel párhuzamosan a fővállalkozó alvállalkozója 
megkezdte a meglévő léghűtők átalakítását, a fővállalko-
zó pedig a szerződést követően folyamatosan szerezte 
be a kivitelezéshez szükséges anyagokat, berendezése-
ket. Ilyen nagy értékű és műszakilag kiemelten fontos 
berendezés a két szűrőszeparátor volt, melyek gyártását 
folyamatában ellenőrizte az MFGT és az általa megbízott 
műszaki ellenőrök. A fővállalkozói anyagbeszerzések 
során nehézséget jelentett, hogy a pályáztatás során 
megjelölt elzárószerelvényt beszállító cég, amely a meg-
lévő szerelvények felújítását is végezte volna, tulajdo-
nosváltás, a vele járó átalakulás és profiltisztítás miatt 
átmenetileg nem tudta vállalni a ráeső munkarészt, ezért 
azonnali alternatíva után kellett nézni, hogy az eredeti-
vel minimum azonos minőségű anyagokat szerezzenek 
be. Ez azonban csak a tervezettnél későbbi határidőre 
történő szállítással volt megoldható, csökkentve ezzel 
a projekt időtartalékát.

A kialakított alapokra helyretelepítették az átala-
kított léghűtőket, a szűrőszeparátorokat és a villamos 
konténert mint nagy technológiai egységeket. Jelenleg 
az ezek közötti technológiai csőhálózatok, a villamos 
megtápláló vezetékek, az alsó és felső szintű kisfeszült-
ségű vezetékek, műszerek kiépítése történik. Ezzel 
párhuzamosan a segédüzemek létesítése folyik.

Projekt-összefoglaló
A beruházás jelenleg is a pontos részhatáridőknek és 
költségkereteknek megfelelően zajlik, melyek a folya-
matos heti rendszerességű koordinációk során kerül-
nek visszamérésre, aktualizálásra. A kivitelezés során 
számos fent leírt nehézség volt tapasztalható, azonban 
azok ellenére a véghatáridő tartása a jelenlegi ismeretek 
alapján nincs veszélyben.

hasonlította a különböző megoldásokat mind műsza-
ki, mind költségoldalról. Itt bebizonyosodott, hogy 
a legoptimálisabb megoldás a gépi hűtés beépítése 
a gázelőkészítő technológia elé egy vízbepermetező 
rendszerrel, mert ezzel lehet a legkisebb üzemelte-
tési költség mellett a leghatékonyabb szabályzással 
biztosítani a kitárolási ciklus végén igényként fellépő 
időszakosan szükséges pluszenergia-bevitelt a gázelő-
készítéshez. A tanulmány megvizsgálta a fent említett 
meglévő átalakítandó léghűtő alkalmasságát az elvárt 
feladatra, meghatározta az alkalmassághoz szükséges 
átalakításokat és azok járulékos költségét. Ez alátá-
masztotta, hogy egy, az üzemeltetési paramétereket 
tekintve azonos új léghűtő jóval többe kerülne, mint 
a meglévő átalakítása.

Ezt követően a tanulmányterv elfogadott verziója 
alapján társaságunk elkészíttette a kiviteli terveket, mely-
nek pályáztatását a vállalatcsoporti szinergiákat kihasz-
nálva az ERBE Zrt. közbenjárásával bonyolítottunk le.

A kiviteli tervek alapján közbeszerzési eljárás kere-
tében lefolytattuk a pályáztatást, melynek eredménye-
ként megköttetett a kivitelezői-vállalkozói szerződés, az 
alábbi tartalommal:
nn  nyersgázhűtők átalakítása,
nn  a nyersgázhűtők telepítése és tartozékainak beépítése,
nn  villamos megtáplálás kiépítése (villamos konténer, 

frekvenciaváltókkal),

A végleges technológiai 
megoldás kidolgozására 
egy tanulmányterv készült, 
mely megvizsgálta és 
összehasonlította a különböző 
megoldásokat mind műszaki, 
mind költség oldalról.
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A HAJdúszoBoszlói üzEM
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* Deák Zsolt, osztályvezető, MVM ERBE Zrt. 

Lengyel Gábor, vezető villamos szakértő, MVM ERBE Zrt. 

Mohácsik János, projekt menedzser, MVM OVIT Zrt.

Weisz Teodóra, kommunikációs vezető szakértő, MVM OVIT Zrt.

< Az MVM ErBE és Az MVM oVit 
EgyüttMűködéséBEn VAlósult MEg
az orSzág EgyIk LEg nagyobb 
naP ErőművE PéCSEn

Deák Zsolt, Lengyel Gábor, Mohácsik János és Weisz Teodóra * Az MVM Hungarowind fotovoltaikus erőműve a pécsi 
hőerőmű egykori, már teljes mértékben rekultivált 
zagy terének területén létesült, ezzel a majdnem 20 hek-
táros terület a lehető legkörnyezettudatosabb módon 
hasznosult. Az elkészült naperőmű – amelynek keres-
kedelmi üzeme 2016. március 15-én kezdődött meg – 
beépített 10 MW-os kapacitásával az egyik legnagyobb 
ilyen létesítmény az országban. Az erőmű közel 12 ezer 
tonnával csökkenti az ország szén-dioxid-kibocsátását 
éves szinten, mivel évente 10,115 millió kWh villamos 
energia előállítására képes mindenfajta károsanyag-ki-
bocsátás nélkül, minimális üzemeltetési költség mellett. 

A létesítmény különlegessége, hogy a 10 MW beépített 
összkapacitás nyolc, egyenként 1,25 MW-os, modulsze-
rűen összekapcsolt mezőből épül fel, az egyes mezők 
pedig egymástól függetlenül is képesek működni. 

A naperőmű megvalósítása kihívások elé állította 
mind az MVM ERBE-t, mind az MVM OVIT-ot, hiszen 
a folyamat során számos olyan részfeladatot kellett meg-
oldania a társaságoknak, amelyek új megoldásokat kí-
vántak, de egyben új tapasztalatokat is hoztak számukra. 

Az erőműépítés előkészítésével kapcsolatos felada-
tok során az MVM ERBE szakemberei már a legelejétől 
támogatták az MVM Hungarowind ügyvezetőit a kiemelt 

az mvm hungarowind kft. Pécsen felépült 
fotovoltaikus erőműve pályázati anyagá
nak összeállítását, az erőmű engedélyez
tetését és építésének műszaki ellenőr
zését az mvm ErbE zrt., míg tervezését 
és kivitelezését a nyílt közbeszerzési 
eljárás keretében kiválasztott mvm 
ovIt zrt. vezette konzorcium végezte. 
a 10 mW kapacitású naperőmű azzal 
a céllal épült meg, hogy növelje a meg
újuló források arányát a hazai energiafel
használásban. Cikkünkben a határidőre, 
jó minőségben megvalósult beruházást 
mint az mvm ErbE és az mvm ovIt közö
sen kivitelezett projektjét mutatjuk be. 

NAPElEM PANElEk FElszErElésE
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beruházássá nyilvánított projekt sikeres megvalósításá-
ban. A meghívásos pályázatokon az MVM ERBE a követ-
kező feladatcsoportok megvalósítását nyerte el:
nn komplett Környezet és Energia Operatív Program 

(KEOP) pályázati anyag összeállítása,
nn a naperőmű teljes körű engedélyeztetése,
nn az építkezés műszaki ellenőrzése.

Az MVM ERBE első feladata a pályázati anyag összeál-
lítása volt, amelynek lényegi elemét alkotta a fotovoltaikus 
erőmű megvalósíthatósági tanulmánya. Ez a tanulmány 
a tár  saság gyakorlatában szokásos megvalósíthatósági ta-
nulmányok tartalmához képest több olyan új elemet tar-
talmazott, melyek elkészítése komoly kihívást jelentett.

A KEOP-pályáztatással párhuzamosan az MVM ERBE 
megkezdte az erőmű és a hálózati csatlakozást biztosító 
35 kV-os termelői vezeték engedélyeztetését is. Össze-
állította az erőmű építési engedélyeztetési és a termelői 
vezeték vezetékjogi engedélyezési tervdokumentációját, 
amelynek során hatékonyan együttműködött az érintett 
hatóságokkal (kormányhivatal, önkormányzat, örökség-
védelem, katasztrófavédelem) és a közműtulajdonosokkal.

További párhuzamos feladat volt az igénybejelen-
tés benyújtása és a hálózati csatlakozási terv elkészíté-
se, melynek során többször is egyezetésre került sor 
az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., valamint 
a Pannon Hőerőmű Zrt. illetékes szakembereivel. A csat-
lakozási terv E.ON és MAVIR általi jóváhagyását köve-
tően az MVM ERBE támogatta az MVM Hungarowindet 
a csatlakozási szerződés megkötésében.

Miután rendelkezésre állt az építési engedély és az 
aláírt csatlakozási szerződés, az MVM ERBE beadta 

a kiserőművi összevont engedélykérelmet a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak. Az en-
gedély kiadásával pedig megkezdődhetett a kivitelezés. 
Ekkor kezdődött meg az MVM ERBE harmadik feladat-
csoportja, a műszaki ellenőrzés.

A műszaki ellenőrzés részeként először az MVM 
ERBE szakemberei megnyitották az elektronikus építé-
si naplót. Építész, tartószerkezeti és villamos műszaki 
ellenőr kollégák az építkezés, az üzembe helyezés és 
a próbaüzem teljes időtartama alatt biztosították a ki-
vitelezés megfelelő színvonalának felügyeletét, továbbá 
folyamatosan tájékoztatták az MVM Hungarowindet 
a munkák előrehaladásáról. Az egyes rendszerek el-
készültét követően megtörténtek a műszaki felülvizs-
gálatok, amelyek során rögzítették az esetleges hiány-
pontokat, amelyek későbbi felszámolását folyamatosan 
ellenőrizték és nyilvántartották az MVM ERBE szak-
emberei az üzembe helyezés és a próbaüzem során.

Az erőmű nagyságát és a kivitelezés komplexitását jól 
mutatja, hogy a kivitelezés során az MVM OVIT alállomás-
szerelő szakembereinek közel 8000 db cölöpöt kellett 
leverni, és több mint 38 ezer napelempanelt kellett felsze-
relni. A létesítési munkán a csúcsidőszakban naponta 260 
fő dolgozott. Az MVM OVIT szerelői számára a kivitelezés 
körülményei nem voltak kedvezőek, sár, eső, hideg ne-
hezítette a munkálatokat. Sokféle anyag felhasználására 
került sor, amelyeknek mindig pontosan rendelkezésre 
kellett állni, hiszen a létesítési ütemterv nagyon feszes volt. 

Az MVM OVIT számára a kivitelezés nem a munkate-
rület átadásakor indult. Az előkészületek már jóval előtte 
megkezdődtek. Az MVM OVIT azon szakágai, amelyek 

részvétele várható volt a projektben, megindították a fel-
készülést a tényleges munkára. A távvezeték-szerelő 
csapat megtekintett mintaszereléseket, gyakorlatban 
kipróbáltak részfeladatokat, amelyek elvégzésével képet 
kaptak a munka időszükségleteiről, a munkafázisok sor-
rendjéről, a kritikus pontokat feltárták, meghatározták 
a beszerzendő szerszámok körét. A beszerzési szakte-
rület begyűjtötte az információkat a várható anyagbe-
érkezési határidőkről. A szállítási üzem számba vette, 
felmérte a rendelkezésre álló gépeszközöket, amelyeket 
a helyszínre kell szállítania, és működési feltételeiket 
biztosítania kell. A fémszerkezetgyártóval egyeztették 
a várható gépjármű-kapacitás időbeni eloszlását, amely 
alapján meghatározták, milyen alkatrészeket mikor és 
milyen mennyiségben kell/lehet szállítani.

A tervezési osztály a napelemek kiosztását a helyszín 
maximális kihasználtsága érdekében megtervezte, majd 
elkészültek az építészeti, villamos és gépészeti kiviteli ter-
vek. Sok feladatot adott a Pannon Hőerőmű Zrt. területé-
re tervezett 35 kV-os kábel nyomvonalának kialakítása is.

A tervek megszületése után rendelkezésre állt 
a szükséges anyagok listája, amely alapján megindul-
hattak a beszerzési folyamatok, és az MVM OVIT szere-
lőműhelyében elkezdődött az AC-leválasztószekrények 
és a gyűjtőszekrények gyártása.

A projekt vezetése felmérte, számba vette a ren-
delkezésre álló emberi erőforrásokat, meghatározta 
azon munkacsoportokat, amelyeket a helyszínre lehet 
vezényelni. A szervezési-irányítási feladatok során fi-
gyelembe kellett venni a folyamatban lévő munkákat, az 
év végi szabadságolásokat, a kiemelt figyelmet igénylő 

szakfeladatok elvégzéséhez szükséges, megfelelő szak-
képzettséggel rendelkező szakemberek, valamint a köz-
vetlen irányítást végző csoportvezetők leterheltségét. 
Az erőforrások felmérése alapján kiderült, milyen te-
rületekre szükséges alvállalkozót bevonni. Ezután indult 
meg az alvállalkozók kiválasztása.

A kivitelezést irányító kollégák széleskörűen feltárták 
a helyi erőforrásokat, mind az anyagok, gépek, beszerzési 
lehetőségek, mind a munkaerő tekintetében. A folya-
matosan bővülő, változó információk alapján korrigálták 
a kiviteli folyamatok sorrendjét, meghatározták a kellő 
munkaerőt, az eszköz- és anyagigényt. Többszöri egyez-
tetéssel kidolgozták az együttműködés formai és tartalmi 
részét, például a hőerőmű vezetésével, amely szükséges 
volt ahhoz, hogy a munkavégzés feltételeit megteremtsék. 
A logisztikai feladatok nagymértékben meghatározták 
a projekt sikeres és határidőre történő megvalósítását.

A kivitelezés alapfeltétele volt a megfelelő munkakö-
rülmények megteremtése, figyelembe véve a várható, 
környezeti viszonyokból adódó nehézségeket. A meg-
tervezett, jól előkészített feladatok sora a felvonulási 
terület kialakításával kezdődött, amelynek tartalmaznia 
kellett a projektirányítás, a dolgozók pihenése, melege-
dése és a raktározás, tárolás igényeit is. A biztonságos 
munkavégzés már az első kapavágásnál fontos szere-
pet töltött be, amelyet a projektvezetők és a munka-
védelmi szakemberek következetesen betartattak és 
ellenőriztek. A kivitelezés előkészítéséhez tartozott 
az is, hogy meg lett határozva a munkavégzés rendje, 
feltételei, a szükséges nyilvántartások és adminisztrációs 
feladatok; valamint kisegítő szervezetek létrehozására is 
szükség volt, megtörtént a munkavédelmi koordináció, 
a biztonsági szolgálat felállítása.

A felvonulás keretében megépült egy internetkap-
csolattal ellátott iroda, telepítették a tisztálkodást, hi-
giéniai feltételeket biztosító konténereket, a dolgozók 

A naperőmű megvalósítása 
kihívások elé állította mind az  
MVM ERBEt, mind az MVM  
OVITot, hiszen a folyamat során 
számos olyan részfeladatot kellett 
megoldania a társaságoknak, 
amelyek új megoldásokat kívántak, 
de egyben új tapasztalatokat 
is hoztak számukra.

<35 kV-os kAPcsolóéPülEt

A NAPErőMű MAdártáVlAtBól
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melegedő- és étkezőkonténereit. Mindezek működé-
séhez kiépítettek egy 300 m-es vízvezetéket, 700 m 
elektromos kábelnyomvonalat, ideiglenes elosztókkal, 
amelyek biztosították a területen kb. 200 reflektor 
– amelyet 60 oszlop tartott – energiaellátását is. Ezek 
nagymértékben megnövelték a munkavégzés lehetséges 
időtartamát, és támogatták annak biztonságosságát. 

A zagytér feltöltéséhez használt agyagos talaj felázott 
állapotában nem volt alkalmas a gépek közlekedésére. 
Szükséges volt több száz négyzetméter terület leköve-
zése, a szállítási útvonalak kiépítése, amelyeket folyama-
tosan karban kellett tartani, mivel állaguk folyamatosan 
romlott. A tárolásra, a helyi előkészítő szerelési mun-
kákra egy 200 m2-es sátor, valamint a munkaterületen 
nyolc helyen gázfűtéssel ellátott melegedő- és étkező-
sátor szolgált. 

A kivitelezési munka a cölöpök leverésével kezdődött, 
ezt geodéziai kitűzés előzte meg. Először egy, majd két 
géppel folyt a cölöpözés, amelynek hatékonyságát növelte 
a fémoszlopok megtervezett ütemben történő helyszínre 
szállítása, megfelelő pozícióba történő lerakása. Ez fontos 
folyamat, mivel ez határozta meg a konkrét kábelnyom-
vonalak pozícióját a terepen. A tartószerkezeti elemek 
és kábelek beérkezésével megkezdődhetett a kábelárkok 
kiásása, a kábelek fektetése és a tartószerkezetek épí-
tése. Napi egyeztetésre volt szükség a munkacsoportok 
munkaterületeinek összehangolására. Az MVM OVIT 
minden szakterület élére egy szakmai vezetőt jelölt ki, 
akik az építkezés idejére gyakorlatilag leköltöztek a hely-
színre, és jelenlétükkel biztosították a folyamatosságot, 
a hatékony munkavégzést.

Az időjárási viszonyok nem mindig kedveztek a ki-
vitelezésnek. Főleg a sár volt az, ami leginkább megne-
hezítette a közlekedést, szállítást. A kábelárkok kiásása 

és lehető leggyorsabb visszatemetése fontos volt, mivel 
balesetveszélyt jelentettek, valamint ha esővízzel meg-
teltek és beomlottak, a kábelfektetés és a visszatemetés 
nem történhetett volna meg az előírásoknak megfelelő 
módon. Az eső által okozott gondot sokszor csak szi-
vattyúzással lehetett megoldani.

Az MVM OVIT szerelőmunkásainak a tartószer-
kezeteket a lehető legpontosabban kellett felszerelni, 
mivel ez volt az alapja a napelempaneleknek. A meg-
felelő dőlésszög és kiosztás nagy gondokat, időkiesést 
okozhatott volna, ezért szükség volt a rutinnal rendel-
kező és odafigyelő csoportvezetők folyamatos jelenlé-
tére. Ezek a csoportok szerelték fel végső műveletként 
a paneleket is. 

A nyolc transzformátorállomás helyszínre szállításá-
hoz szükség volt speciális teherautóra és darura, amely 
a süllyedő talajban ki tudta szállítani a 4–5 tonnás épít-
ményeket. Az emelési műveleteknél nagy gonddal kel-
lett eljárni a hely szűkössége és a csúszásveszély miatt. 
A transzformátorok a házaiktól elkülönítve érkeztek, 
ezek behelyezése sem volt egyszerű feladat, hiszen egy 
szűk helyre kellett nagy súlyú tárgyat precízen behelyezni.

A cölöpveréssel majdnem egy időben indult meg 
a kapcsolóépület kivitelezése, amely az MVM OVIT 
tervei alapján készült, és a középfeszültségű kapcso-
lóeszközök befogadására szolgál. Klimatizált helyiség 
megépítése volt a feladat, hiszen az érzékeny védelmi 
berendezések csak megfelelő körülmények között tud-
nak biztonságosan működni.

A napelemek egyenáramát az úgynevezett inverterek 
alakítják át váltakozó árammá. Ezek felszerelése egy 
tartószerkezettel történik, amelyet félkész állapotban 
szállítottak a helyszínre, és az előszerelő sátorban össze-
rakva szállítottak ki a telepítési helyre. Az elektromos 

rendszerhez tartozó AC-leválasztószekrény is erre 
a tartóra lett felszerelve.

A területen betonalapokra helyezve a kábelek ösz-
szefogását ellátó gyűjtőszekrények kerültek, amelyek 
a kábelek összefogásához szükséges eszközöket, vé-
delmi berendezéseket tartalmazzák.

A kábelek lefektetése, az inverterek, az AC-szekré-
nyek, a gyűjtőszekrények és a transzformátorok telepí-
tése után következett a kábelek bekötése, amely nagy 
figyelmet, megfelelő technológiai feltételeket igényel. 
Hidegben a kábel hajlítása nem megengedett, melegítés-
re van szükség. Alkalmanként melegítősátrat kellett épí-
teni a kábel bekötési pontján a megfelelő hőmérséklet 
biztosítására. A kommunikációs kábelek szerelése finom 
kézi munkát kíván, amely kesztyűben nehezen végez-
hető; kesztyű nélkül viszont a hidegben lehűl a dolgozó 
keze, és nem tudja elvégezni a szükséges műveletet. 

Mind a nyolc transzformátor középfeszültségen ösz-
sze lett kábelezve a kapcsolóépülettel, ahonnan egy kb. 
1 km hosszú, bonyolult nyomvonalon lefektetett kábelen 
keresztül jut el a megtermelt villamos energia az orszá-
gos hálózatra. Ennek végpontja a hőerőmű területén 
található, ahol számos építészeti feladatot és villamos 
feladatot kellett elvégezni, amely szükséges feltétele 
volt az országos hálózatra kötésnek. Erre a pontra egy 
komoly védelmi rendszer telepítése volt szükséges.

Ezek után az MVM OVIT szakemberei a kapcsoló-
épületben telepítették a középfeszültségű készülékeket, 
az ezeket ellátó segédüzemi berendezéseket, védelme-
ket és a szünetmentes tápegységet. Mindezek támogatá-
sára egy segédüzemi transzformátor üzembe helyezése 
is megtörtént, amelyet az épület mellé helyeztek el.

A napelempanelek kihordása nagy mennyiségük 
miatt különleges odafigyelést és szervezést igényelt, 
amelyet nehezített a különböző gyártó szerinti cso-
portosítás és a különböző méret. A szállítókamionok 
nem vállalták a nehéz terepen való közlekedést, így 
a kb. 1500 raklapot néha egyesével kellett a felszere-
lés helyére szállítani. Csak papír csomagolóanyagból 
32 tonna keletkezett.

A rendszer fizikai összeállítása után következtek az 
üzembe helyezés által megkívánt mérések, ellenőrzé-
sek. A végleges működéshez nem szükséges elemek 
lebontásával, elszállításával befejeződött a kivitelezés.

Mivel a projekt ütemterve nagyon feszített volt, 
ezért elengedhetetlen volt az érintett felek – a beru-
házó MVM Hungarowind, a kivitelező MVM OVIT és 
a műszaki ellenőr MVM ERBE –, valamint a fent felsorolt 
hatóságok közötti szoros és hatékony együttműködés. 
MVM ERBE-s és OVIT-os kollégák, ha kellett, akkor 
dolgoztak akár késő este és hétvégén, de még december 
31-én is, a helyszínen pedig eleinte esőben és sárban, 
később hóban és fagyban is.

A próbaüzem februári sikeres lezárását követően ke-
rülhetett sor az MVM Hungarowind és az MVM OVIT 
közötti műszaki átadás-átvételre, valamint a fotovoltaikus 
erőmű és a termelői vezeték használatbavételi engedélyez-
tetésére, melyhez az MVM ERBE összeállította a szükséges 
tervdokumentációt és részt vett a hatósági bejáráson.

A projekt végső fázisában az MVM ERBE közremű-
ködött a KEOP-pályázat kapcsán szükséges adatszol-
gáltatások összeállításában, valamint aktívan részt vett 
a támogató szervezet – a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium – helyszíni ellenőrzése során is.

A kivitelezési munka lezárása ismét egy fontos lépés 
mind az MVM ERBE, mind MVM OVIT jövője és fejlődé-
se szempontjából, hiszen mindkét társaság célja, hogy 
a változó gazdasági környezetre reagálva, mindig újabb 
kompetenciákat megszerezve, növelje versenyképessé-
gét, és hogy az MVM Csoport stratégiájához igazodva 
a megújuló technológiák alkalmazásában, a környezet-
tudatos energetikai innovációkban részt vegyen. 

Összességében elmondható, hogy az MVM ERBE 
meg tudott felelni a nagyon komoly elvárásoknak és 
bizonyította, hogy képes a megrendelő mérnökeként 
egy fotovoltaikus erőművi beruházás teljes körű fel-
ügyeletére. A projektre komoly referenciaként hivat-
kozhat az elkövetkezendőkben, valamint a megszerzett 
tapasztalatok alapul szolgálhatnak az esetleges jövőbeli 
fotovoltaikus projektekben való sikeres részvételhez.

Az MVM OVIT számára a részvétel a naperőmű-épí-
tési nagyprojekt sikeres teljesítésében speciális részterü-
lettel bővítette a társaság alállomás-építési szolgáltatási 
profilját, és ezzel egy újabb üzleti szegmens nyílt meg. 
Fontos referenciaként szolgál, és még tovább növeli az 
elvégzett munka értékét az extragyorsan, három és fél 
hónap alatt teljesített kivitelezés.

•	 10	MWp	teljesítmény

•	 38	632	db	260	Wp-os	napelempanel	

•	 8	db	1,25	MVA-es,	35/0,4	kV-os	transzformátor

•	 1	db	kapcsolóépület	1	db	segédüzemi	transzformátorral

•	 439	db	inverter,	109	db	AC-gyűjtőszekrény

•	 878	db	paneltartó	egység	(asztal),	7902	db	cölöp	

•	 880	t	horganyzott	fém

A	nAPERőMű	MűSZAkI	AdATAI

Mivel a projekt ütemterve nagyon  
feszített volt, ezért elengedhetetlen  
volt az érintett felek – a beruházó 
MVM Hungarowind, a kivitelező  
MVM OVIT és a műszaki  
ellenőr MVM ERBE –, valamint  
a hatóságok közötti szoros és 
hatékony együttműködés.

<

Az Elkészült tArtószErkEzEt
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ELőzményEk, kérdéSFELvEtéS
Jelen cikk a primer, szekunder és tercier tartaléktartás-
sal kapcsolatos várható változásokat tekinti át a hazai vil-
lamosenergia-rendszer vonatkozásában. Természetesen 
nincs szó arról, hogy a villamos erőátvitel, a forrásoldal 
és a fogyasztói oldal közötti folyamatos pontos telje-
sítmény-egyensúly biztosításának műszaki folyamatai 
megváltoznának. 

Az említett változások alapvetően a hazai erőmű-
rendszer forrásösszetételének változásával, új, nagy 
egységteljesítményű erőművek várható rendszerbe 
lépésével (1), az időjárásfüggő megújuló energiaforrá-
sokat hasznosító erőműegységek nagyobb volumenű 
rendszerbe lépésével (2), a szabályozási célú tartalék-
kapacitások besorolásának, osztályozásának, a szük-
séges tartalékok számítási elvének változásával (3), 
a  szabályozási célú tartalékkapacitás-piacok regionális 
összekapcsolásával (4), valamint a szabályozási célokat 
szolgáló kapacitások piacán bekövetkező változásokkal 
(5) függenek össze.

< VárhAtó Változások  
a vILLamoSEnErgIarEndSzEr 
frEkVEnCiAszABályozásánAk 
tErülEtén

Fazekas András István *

* Fazekas András István, vezető műszaki szakértő, MVM Zrt.
egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Jelen összefoglalás az előbbiekben említett fő terü-
letekre összpontosítva tekinti át a várható változásokat. 
Nem célja a cikknek a „Framework Guide on System 
Operation”1, a „Guideline on Electricity Transmission 
System Operation”2, valamint az „ENTSO-E Network 
Code on Electricity Balancing”3 dokumentumok tar-
talmának ismertetése, elemzése. A kitekintés időhori-
zontja egy évtized, azaz a 2016–2026 közötti időszakban 
valószínűsíthető változások áttekintése a célkitűzés.

a PrImEr, a SzEkundEr éS tErCIEr 
SzabáLyozáSI tartaLékok PIaCát 
bEFoLyáSoLó tényEzők 
Visszatérve a kiinduló kérdésfelvetésre, az alapkérdés 
megválaszolásakor vizsgálat tárgyává kell tenni azt, hogy 
mely tényezők, folyamatok befolyásolják (befolyásolhat-
ják) a primer, a szekunder és tercier tartalékok piacának 
alakulását a vizsgálati tárgyidőszakban. 

A primer, a szekunder és tercier szabályozási ka-
pacitások piacának jövőbeli alakulását alapvetően az 
alábbi tényezők, folyamatok, változások befolyásolják:

1.) A rendszerszintű villamosenergia-igények és teljesít-
ményigények változása (növekedése/csökkenése);

2.) A rendszerszintű terhelési görbék alakjának válto-
zása;

1 Framework Guide on System Operation. Draft for Consultation. 
DFGC-2011-E-003, 15 July 2011, ACER Agency for the Cooperation 
of  Energy Regulators), Trg Republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia

2 European Commission: COMMISSION REGULATION (EU) …/… 
of  XXX establishing a guideline on electricity transmission system 
operation (Text with EEA relevance), January 2016

3 ENTSO-E Network Code on Electricity Balancing, Version 3.0, 06 
August 2014

A szabályozási tartalékok 
piacát több tényező együttesen 
befolyásolja, ezek között vannak 
olyanok, amelyek a rendszer 
műszaki jellemzőivel, mások 
a szabályozási, jogi, piaci 
környezettel függenek össze.

<
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3.) A VER kapacitás-összetétele, a rendszerben üze-
melő legnagyobb egységteljesítményű erőműegység 
villamos teljesítőképessége;

4.) A nem ütemezhető termelésű megújuló energia-
forrásokat hasznosító villamosenergia-termelő 
egységek rendszerbe lépése;

5.) A szekunder és tercier tartalékok piacán jelen levő 
konkurens kapacitások;

6.) A határkeresztező kapacitások alakulása;
7.) Szabályozási piacok jövőbeli összekapcsolása;
8.) Imbalance Netting; 
9.) A szabályozókapacitások piacára vonatkozó EU és 

hazai szabályozás alakulása;
10.) A szabályozási tartalékkapacitások új besorolásának 

és számításának kialakítása.

Az összefoglaló az előzőekben említett területekre 
összpontosítva tárgyalja a szekunder és tercier tar-
talékok piacát alapvetően befolyásoló főbb tényezők 
tárgyidőszakbeli valószínűsíthető alakulását. A pri-
mer szabályozási tartalékkapacitások mennyiségének 
meghatározása napjainkban ún. arányossági elv alapján 
történik. A kontinentális európai együttműködő villa-
mosenergia-rendszerek esetében az összesen szükséges 
primer tartalékkapacitás mennyiségét az egyes szabá-
lyozási zónák villamosenergia-termelésének arányában 
osztják szét. A primer szabályozásban való részvételt 
külön előírások szabályozzák. E tartalékok beszerzése, 
biztosítása bizonyos mértékben eltér a szekunder és 
a tercier tartalékok biztosításának módjától, ez ma-
gyarázza, hogy e témakör tárgyalására a továbbiakban 
nem kerül sor. 

a rEndSzErSzIntű tELjESítmény
IgényEk váLtozáSának hatáSa  
a SzükSégES SzEkundEr SzabáLyo
záSI tartaLéktELjESítőkéPESSégEk 
aLakuLáSára 

A jelenlegi helyzet
A villamosenergia-rendszerben szükséges szekunder 
szabályozási tartalék-teljesítőképesség nagysága az 
adott szabályozási területen jelentkező mindenkori 
maximális fogyasztói teljesítményigény (rendszerter-
helés) függvénye. 

Az elmúlt esztendőben (2015) a hazai villamosener-
gia-rendszerben a rendszerszintű csúcsteljesítmény-
igény Lmax=6457 MW volt. Az összefüggés alapján ehhez 
a rendszerszintű terheléshez cca. Rsec=145 MW szekun-
der szabályozási teljesítőképesség tartozik minimálisan, 
az ENTSO-E ajánlása alapján. 

Az előzőekben ismertetett számítási eljárás alapján 
– feltételezve, hogy a hazai villamosenergia-rendszerben 
„a hazai rendszer sajátosságai” által indokolt többlet 
szükséges szabályozási teljesítőképesség értéke nem 
változik – az alábbi szekunder szabályozási tartalék-tel-
jesítőképesség biztosítása elengedhetetlen (1. táblázat).

Annak érzékeltetésére, hogy a rendszerszintű csúcs-
teljesítmény-igények változása milyen mértékben be-
folyásolja a jelenlegi ENTSO-E-számítás szerinti mi-
nimálisan szükséges szekunder szabályozási kapacitás 
mértékét, a 2. táblázat megadja különböző éves átlagos 
igénynövekedésre vonatkozóan a szükséges szekunder 
szabályozási kapacitásokat. 

A szükséges szekunder szabályozási  
tartalék-teljesítőképesség várható  
alakulása a vizsgált tárgyidőszakban  
az új számítási eljárás szerint  
(SO GL4 hatályba lépését követően)
A szükséges szekunder szabályozási tartalék megha-
tározásának jelenlegi módszere több szempontból is 
felülvizsgálandó, mivel például nem ad megfelelő választ 
a nagymértékű időjárásfüggő termelés integrációjára. 
Nem belemenve ezen tárgykör részleteibe, folyamatban 
van új számítási eljárás kidolgozása, illetve kötelezővé 

4 Framework Guidelines on Electricity System Operation 

A hazai villamosenergia-rendszerben folyamatosan 
biztosított szekunder szabályozási teljesítőképesség 
ennél az értéknél magasabb, „fel” szabályozási irány-
ban Sfel=120 MW többlettartalék adódik ehhez az 
értékhez. 

Ez azt jelenti, hogy az ENTSO-E-ajánlásnál a hazai 
szekunder szabályozási tartalék „fel” szabályozási irány-
ban mintegy 85%-kal magasabb. 

A szükséges szekunder szabályozási  
tartalék-teljesítőképesség várható alaku-
lása a vizsgált tárgyidőszakban (jelenleg 
érvényes számítási módszer alapján) 
Középponti jelentőségű kérdés, hogy miképpen alakul 
a rendszerben szükséges szekunder szabályozási telje-
sítményigény a jövőben? Ez döntően a rendszerszintű 
maximális terhelés alakulásától függ. Megválaszolandó 
tehát az a kérdés, hogy várhatóan miképpen alakul 
a jövőben a rendszerszintű csúcsteljesítmény-igény?

A jelenlegi hivatalos előrejelzés szerint (A Ma-
gyar Villamosenergia-rendszer fogyasztói igényei-
nek előrejelzése 2015. (MAVIR Zrt., MAVIR-RTO-
DOK-0013-00-2015-10-19), rövidtávon, azaz 2020-ban 
45,5 TWh összes villamosenergia-felhasználás várható 
az országban (az ún. „alacsony” igénynövekedési válto-
zat esetén 45,4 TWh, az ún. „magas” igénynövekedési 
változat esetén pedig 46,8 TWh). A mértékadó igény-
növekedési változat esetében a prognosztizált rendszer-
szintű csúcsteljesítmény-igény 7000 MW.

Szerényebb igénynövekedés esetén, az ún. „ala-
csony” igénynövekedési változat realizálódása esetében 
is 7000 MW teljesítményigényt jeleznek előre, míg az 
ún. „magas” igénynövekedési változat esetén 7200 MW 
csúcsteljesítmény-igényt prognosztizálnak 2020-ra. 

Középtávon (2025) ugyanezen értékek rendre 
a következők: 48,1 TWh (46,8 TWh és 49,6 TWh), 
7400 MW (7200 MW és 7600 MW). 

1. táblázat: A minimálisAn szükséges szekunder tArtAlék kApAcitás várhAtó jövőbeli AlAkulásA 

2. táblázat: A minimálisAn szükséges szekunder tArtAlék kApAcitás AlAkulásA A csúcsterhelés függvényében 

2015 2020 2025

Lmax MW 6457 7000 7400

Rsec MW 145 154 161

Sfel MW 120 120 120

Sle MW 0 0 0

Rsec, fel, ver MW 265 274 281

Rsec, le, ver MW 130 138 144

0,1%/a 1,0%/a 2,0%/a

Lmax Rsec Lmax Rsec Lmax Rsec

2015 6457 145 6457 145 6457 145

2016 6463 145 6522 146 6586 147

2017 6470 145 6587 147 6718 149

2018 6476 145 6653 148 6852 152

2019 6483 146 6719 149 6989 154

2020 6489 146 6786 151 7129 156

2021 6496 146 6854 152 7272 159

2022 6502 146 6923 153 7417 161

2023 6509 146 6992 154 7565 163

2024 6515 146 7062 155 7717 166

2025 6522 146 7133 156 7871 168

2026 6528 146 7204 157 8028 171

A minimálisan szükséges 
szekunder tartalék kapacitások 
mennyiségét a rendszerszintű 
csúcsteljesítményigények 
várható jövőbeli változása nem 
befolyásolja érdemi módon. 

<
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tétele. Az új számítási eljárás ismertetése nélkül a jelen-
legi számítási eljárás által meghatározott értékekhez ké-
pest az alábbi táblázatban összefoglalt értékek adódtak 
a jelenlegi állapotra (2015) vonatkozóan (3. táblázat).

Igen lényeges annak kiemelése, hogy nem egyszerűen 
egy új számítási eljárás bevezetéséről van szó, hanem 
a rendszerszintű szabályozási célú tartalék-teljesítőképes-
ségek új kategorizálásáról is. Ez át fogja rendezni a hazai 
piacot is vélelmezhetően, hiszen változni fognak a beso-
rolási kategóriák, a műszaki követelmények. Az eredmé-
nyeket mindezek figyelembevételével kell tehát egymással 
összevetni. Az összefoglaló tartalmazza az új kategori-
zálás szerinti fogalmakat. Fontos még annak szem előtt 
tartása, hogy a szükséges – szekunder – szabályozási 
tartalékkapacitások mennyisége ugyan megnő, de ezzel 
párhuzamosan jelentősen csökken a tercier tartalékok 
szükséges mennyisége (lásd: 5. táblázat).

A szekunder szabályozási tartalék- 
kapacitásokkal szemben támasztott  
műszaki követelmények 
A szekunder szabályozási tartalék vonatkozásában 
azonban nemcsak annak mértéke (összes szükséges 
ilyen kapacitás [MW]) fog változni a jövőben, hanem 
a szekunder szabályozásban részt vevő erőműegysé-
gekkel szemben támasztott műszaki követelmények is. 
Megalapozottan állítható, hogy az időjárásfüggő erőművi 
kapacitások nagyobb volumenű kiépítése esetén a sze-
kunder szabályozásban részt vevő erőművek teljesít-
ményváltoztatási sebességével összefüggő követelmé-
nyek nőni fognak, azaz nagyobb mértékben lesz szükség 
gyorsabb terhelésváltoztatásra képes erőműegységek 
szabályozásban való részvételére. 

A villamosenergia-rendszer szabályozásában részt 
vevő erőművek (a szabályozási tartalékkapacitások) új 
kategorizálásával együtt szigorodni fognak ezek a kö -
vetelmények, amely a hazai tartalékpiac jelentős átren-
deződését fogja eredményezni nagy valószínűséggel. 

ténő beszerzése erősen korlátozott (nem részletezve 
ennek okát), ezért javasolja 2 x160 MW új kapacitás 
MVM beruházásban történő megvalósítását.7

Az atomerőművi egységek üzembe lépése tehát 
a tercier tartalékok vonatkozásban igen jelentős mér-
tékű igénynövekedést eredményez. 

a vEr kaPaCItáSöSSzEtétELE, 
a rEndSzErbEn üzEmELő LEgnagyobb 
EgySégtELjESítményű ErőműEgySég 
vILLamoS tELjESítőkéPESSégE

A hazai erőműrendszer kapacitás-össze-
tételének várható változása
Jelenlegi piaci körülmények között nem létezik olyan 
villamosenergia-termelési technológia, amelynek létesí-
tése gazdaságilag megtérülő beruházást eredményezne. 
Jelenleg nem ismeretes semmiféle új kapacitás létesíté-
séről való döntés. 

Nem becsülhető tehát hitelt érdemlő megalapo-
zottsággal az sem, hogy milyen lesz a hazai erőműpark 
kiépítettsége, összetétele a vizsgálati tárgyidőszakban, 
jóllehet a MAVIR Zrt. erre vonatkozó dokumentuma 
(A Magyar Villamosenergia-rendszer közép- és hosszú 
távú forrásoldali kapacitásfejlesztése 2015. MAVIR-
RTO-DOK-0012-00-2015-10-19) több szcenáriót vizs-
gál. Ezek azonban inkább csak indikatív jellegűek, ezen 
„előrejelzések” alapján nem prognosztizálható sem az 
erőműrendszer új kapacitásokkal való bővülése, sem 
a meglévő kapacitások leállítása.

A tervezett új atomerőművi egységek 
rendszerbe lépése
Biztos (eldöntött) ezzel szemben az, hogy a hazai atom-
erőművi villamosenergia-termelés hosszú távú fenntar-
tása programjának keretében az első BT=1200 MW 
beépített villamos teljesítőképességű atomerőművi 
egység 2024-ben, a második ugyanilyen teljesítményű 
egység 2026-ban lép üzembe.5 

5 Forrás: Az AES-2600 típusú új atomerőművi blokkok létesítésének 
megvalósítása. Aktualizált megvalósíthatósági tanulmány. Paks, 2014. 
május, p. 26. 

3. táblázat: A szükséges szekunder tArtAlék kApAcitás A jelenlegi és A tervezett új számítási eljárás szerint

Jelenlegi számítási eljárás 2015

Lmax MW 6457

Rsec, fel, VER MW 265

Rsec, le, VER MW 130

Új számítási eljárás 2015

Lmax MW 6457

FRRa, fel+FRRm, fel MW 500

FRRa, le+FRRm, le MW 262

4. táblázat: A szükséges tArtAlék kApAcitások AlAkulásA Az új Atomerőművi egységek rendszerbe lépését követően 

Jelenlegi számítási eljárás év 2024

Beépített teljesítőképesség MW 1200

Szükséges tercier tartalék-teljesítőképesség, fel MW 1200

Változás a jelenlegi helyzethez képest (tercier tartalék) MW 700

VER szükséges primer tartalék (+/-) MW 34

VER szükséges szekunder tartalék, fel MW 281

VER szükséges szekunder tartalék, le MW 144

VER szükséges tercier tartalék, fel MW 1200

VER szükséges tercier tartalék, le MW 130

VER szükséges összes tartalék-teljesítőképesség, fel MW 1515

Új számítási eljárás év 2024

Beépített teljesítőképesség MW 1200

Szükséges tercier tartalék-teljesítőképesség, fel MW 1200

Változás a jelenlegi helyzethez képest MW 700

VER szükséges FCR-tartalék (+/-) MW 34

VER szükséges FRRa + FRRm tartalék, fel MW 1200

VER szükséges összes tartalék-teljesítőképesség, fel MW 1234

Az új atomerőművi egységek üzembe lépésével 
alapvető változás következik be a hazai villamosener-
gia-rendszerben üzemelő legnagyobb egységteljesít-
ményű erőműegységek vonatkozásában. A jelenlegi 
rendszerben üzemelő legnagyobb egységteljesítmé-
nyű erőműegységek a Paksi Atomerőműben üzemelő, 
500 MW beépített teljesítőképességű (BT) egységek. 
Az új atomerőművi egységek egységteljesítménye je-
lentősen meghaladja ezt az értéket (BT=1200 MW). 
Ennek következtében a jelenlegi cca. 500 MW tercier 
tartalékkapacitást mintegy cca. 700 MW értékkel meg 
kell növelni. 

Az új egységek létesítésével kapcsolatos aktuali-
zált megvalósíthatósági tanulmány megállapítása sze-
rint a rendszerszintű szekunder és tercier tartalékok 
összegének minimálisan a felét6 kell hazai forrásokból 
biztosítani, a hiányzó rész beszerzése regionális piacról 
is történhet. A tanulmány azonban megállapítja, hogy 
a szükséges tartalékkapacitások külföldi piacokról tör-

6 MAVIR Zrt. közlése szerint maximum 30%-át.

7 Az AES-2600 típusú új atomerőművi blokkok létesítésének megva-
lósítása. Aktualizált megvalósíthatósági tanulmány. Paks, 2014. május, 
p. 31-32. 

A jelenlegi számítási eljárás 
szerint a tervezett új atomerőművi 
egységek rendszerbe léptetése 
jelentősen megnöveli a szükséges 
tercier kapacitások mennyiségét.

<
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Ebben az esetben is célszerű azonban azt figyelembe 
venni, hogy a tervezett új erőműegységek üzembe lépé-
séig az EU bizonyosan bevezeti a szabályozási tartalékok 
új kategorizálását, s egyben az új tartalékszámítási eljárá-
sok alkalmazását. Ezt figyelembe véve az új atomerőművi 
egységek üzembe lépését követően a hazai villamosener-
gia-rendszer szabályozási célú tartalékkapacitás-igénye 
az alábbiak szerint változik (4. táblázat). 

A táblázatban foglaltakból látható, hogy az új számítási 
eljárás bevezetése esetén a rendszerszintű összes szabá-
lyozási tartalékok (FCR+FRRa+FRRm+RR) minimálisan 
szükséges mennyisége közel 300 MW-tal csökken.

a nEm ütEmEzhEtő tErmELéSű 
mEgújuLó EnErgIaForráSok 
rEndSzErbE LéPéSE
A jelenleg érvényes „A Magyar Villamosenergia-rend-
szer közép- és hosszú távú forrásoldali kapacitásfejlesz-
tése 2015.” dokumentum szerint 2020-ban hozzávetőle-
gesen 330 MW szélerőművi, 58 MW vízerőművi és hoz-
závetőlegesen 70 MW PV-kapacitással lehet számolni. 
A PV-kapacitás vonatkozásában azonban a dokumentum 
már a jelenben is, tehát a kibocsátást követő rövid időn 
belül elavult, a jelenlegi beépített PV-kapacitás ugyanis 
már meghaladja az ott megadott értéket. 

Az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat haszno-
sító villamosenergia-termelő kapacitások kiépülésének 
a becslése rendkívül nehéz feladat, mert e technológiák lé-
tesítése alapvetően a támogatási rendszer alakulásától függ. 

Következésképpen megalapozottan nem becsülhető, 
hogy mekkora kapacitás lesz a jövőben. Nem kizárt, hogy 
még az EU felé vállalt létesítési értékek sem teljesülnek, 
mert a létesítés támogatása politikai döntés függvénye. 
Jelenleg nem ismeretes olyan hivatalos információ, amely-
nek alapján becsülhető lenne a rendszerbe lépő ilyen ka-
pacitások mennyisége, tekintettel arra, hogy a korábban 
elhatározott értékek sem realizálódtak. 

A MAVIR Zrt. álláspontja alapján a rendszerbe 
léptethető időjárásfüggő kapacitások eredő beépített 
teljesítőképessége a jelenlegi támogatási rendszerben 
bekövetkező jelentősebb módosítások nélkül összes-
ségében cca. 740 MW lehet.

a SzEkundEr éS tErCIEr 
tartaLékok PIaCán jELEn LEvő 
konkurEnS kaPaCItáSok
Megalapozottan nem prognosztizálható, hogy a jelenleg 
piacon levő, szekunder és tercier tartalék szabályozási 
tartalékot biztosítani tudó erőműegységeken kívül mi-
lyen új kapacitások piacon való megjelenésével lehetne 
számolni a hazai erőműrendszerben. 

Jelen összefoglalónak nem tárgya a határ keresz-
tezőkapacitás-piac helyzetének elemzése, jóllehet a sza-
bályozási kapacitások egy részének külföldről történő 
biztosítása esetén ez a kérdéskör értelemszerűen köz-
ponti fontossággal bír.

Ezen fejlesztések eredményeképpen jelentősen 
megnövekszenek a szlovák–magyar határkeresztező 
kapacitások, így vélhetően. nem lesz műszaki akadálya 
annak, hogy szabályozókapacitást biztosítsanak ebből 
az irányból a hazai villamosenergia-rendszer számára.

Dánia), FRRa és FRRm vonatkozásában a német szabá-
lyozási területek, RR vonatkozásában Anglia, Portugália, 
Spanyolország, Franciaország, Svájc és Görögország.

Ez azt jelenti, hogy egyelőre pontosan meg nem 
határozott időpontban, de az elkövetkező tízéves idő-
szakban bizonyosan kialakul a szabályozási tartalék-
teljesítőképességek integrált piaca, azaz a hazai villa-
mosenergia-rendszerben számolni kell a külföldi piaci 
szereplők megjelenésével. 

 

ImbaLanCE nEttIng
Ugyanezen folyamat keretében általánosan bevezetik 
a jövőben az ún. Imbalance Nettinget. Ez ugyan nem 
minősül rendszerszintű szolgáltatásnak, és az adott vil-
lamosenergia-rendszerben nem csökkenti a szükséges 
FCR, FRRa, FRRm és RR (jelenlegi terminológia szerint 
primer, szekunder, illetve tercier) szabályozási tartalék-
igények értékét, azonban a szabályozási területek közötti 
egyidejű és ellenkező irányú fel-, illetve leterhelések ki-
küszöbölésével jelentősen csökkenteni fogja a rendszer-
szabályozás során igénybe vett szabályozóenergia meny-
nyiségét és a kapacitások igénybevételének gyakoriságát. 
Magyarország, Csehország és Szlovákia vonatkozásában 
már jelenleg is működik az Imbalance Netting, ami a két 
szabályozási irányban 20, illetve 12%-kal csökkentette 
a korábbi állapothoz képest a szabályozási energia felhasz-
nálását. Ennek a mennyiségnek a további csökkenésével 
kell számolni a hazai rendszerben a jövőben. 

a SzabáLyozókaPaCItáSok PIaCára 
vonatkozó EuSzabáLyozáS éS  
a hazaI SzabáLyozáS aLakuLáSa
Jelenlegi ismeretek szerint az előző pontban hivatkozott 
szabályozások 2018-ig, tehát az atomerőművi egységek 
építésének megkezdéséig bizonyosan életbe lépnek. 
Erre az időpontra a TSO-k szabályozási régiónként ki-
dolgozzák a részletes szabályokat, s véglegesen rögzítik 
a számítási eljárásokat. Jelen vizsgálat szempontjából igen 
lényeges az, hogy néhány éven belül kialakul gyakorlatilag 
minden szabályozási tartalék esetében az adott szabályo-
zási tömbön belül a piacok közötti kereskedés. Lényeges 
továbbá az is, hogy példaképpen az FRRa vagy FRRm 
szabályozási tartalékok határkeresztező szállítása a ke-
reskedők által is felhasználható NTC-kapacitássávban8 
történik majd.

a határkErESztEző kaPaCItáSok 
aLakuLáSa
A MAVIR Zrt. 2015. évi hálózatfejlesztési tervében 
(A Magyar Villamosenergia-rendszer Hálózatfejlesztési 
Terve 2015., MAVIR-RTO-TRV-0032-00-2015-09-30) 
a határkeresztező kapacitások bővítésének vonatkozá-
sában az alábbi fejlesztések szerepelnek 2026-ig.

2018 végéig megépül:
nn a Gönyű–Gabčíkovo (SK) és Gönyű–Veľký Ďur (SK) 

400 kV-os határkeresztező távvezeték; 
nn a Sajóivánka–Rimavská Sobota (SK) 400 kV-os ha-

tárkeresztező távvezeték, kétrendszerű oszlopso-
ron, első kiépítésben egy felszerelt rendszerrel. 

2019 végéig megépül: 
nn Kisvárda térségében egy 750/400 kV-os alállomás, 

a Sajószöged–Mukachevo (UA) és Albertirsa– 
Zakhidnoukrainska (UA) határkeresztező távve-
zetékek felhasításával és beforgatásával Kisvárda 
alállomásba.

nn A tervek szerint a Kisvárda–Zakhidnoukrainska 
(UA) határkeresztező távvezeték 750 kV-on, a többi 
vezetékkapcsolat 400 kV-on üzemel.

A szabályozási piacok jövőbeli 
integrációja várhatóan csökkenti 
a hazai szabályozási célú 
szekunder tartalék kapacitások 
éves kihasználását.

<

SzabáLyozáSI PIaCok jövőbELI 
IntEgráCIója
A szabályozási tartalék piacainak jövőbeli alakulásával 
kapcsolatban meghatározó jelentőségű két – kidolgozás 
és jóváhagyás alatt álló – dokumentum a következő: 
1. COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX 

establishing a guideline on electricity transmission 
system operation (Text with EEA relevance), 
(Version of 23 February 2016 for discussion at the 
ECBC on 8–9 March Previous version: 22 January 
2016)

2. ENTSO-E Network Code on Electricity Balancing 
(Version 3.0 06 August 2014)
Az igen terjedelmes és a folyamatokat részleteiben 

szabályozó dokumentumok lényegi állítmánya az, hogy 
a jövőben tervezett a szabályozási piacok összekapcso-
lása, valamint az Imbalance Netting általános bevezetése 
az EU-tagállamok között. 

Imbalance Netting típusú együttműködés műkö-
dik többek között már a skandináv államok (Norvégia, 
Svédország és Finnország) között, a német szabályozási 
területek, Ausztria, Svájc, Csehország, Franciaország, 
Dánia és a Benelux államok között, a német szabályo-
zási területek, Ausztria és Szlovénia között, valamint 
Magyarország, Csehország és Szlovákia között.

FCR vonatkozásában együttműködnek a német sza-
bályozási területek, Hollandia, Ausztria és Svájc, (valamint 

8 A TRM (Transmission Reserve Margin) tulajdonképpen tartalék 
szállítóképességet jelent, amit a rendszerirányító szükséges esetekben 
igénybe tud venni, kompenzálandó kisebb-nagyobb eltéréseket a ter-
vezett értéktől, biztosítandó a szállítás megbízhatóságát. 

illusztráció
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a SzabáLyozáSI tartaLékok 
új katEgorIzáLáSa, a műSzakI 
kövEtELményEk újraFogaLmazáSa
Folyamatban van a szabályozási tartalék-teljesítőké-
pességek osztályozása (besorolása), új rendszerének 
kialakítása. Az egyeztetés ezen a területen még folyik, 
de néhány éven belül az új osztályozásnak megfele-
lő rendszert általánosan bevezetik. Nem belemenve 
a kialakítandó új osztályozási rendszer részleteinek 
ismertetésébe, a szabályozási tartalékokat a jövőben 
az alábbi osztályokba sorolják rögzített műszaki köve-
telmények alapján: 
nn Frequency Containment Reserve (FCR) 

(lényegében a primer szabályozási teljesítőképesség),
nn Frequency Restoration Reserve automatic (FRRa), 
nn Frequency Restoration Reserve manual (FRRm), 
nn Replacement Reserve (RR) 

(lényegében a tercier szabályozási teljesítőképesség). 
Az új (itt nem részletezett) számítási eljárás ered-

ményeképpen a hazai villamosenergia-rendszer összes 
szabályozási tartalék-teljesítőképességének igénye az 
alábbiak szerint alakul a jelenlegi helyzetre (2015) vo-
natkozóan (5. táblázat).

A táblázatból látható, hogy a jelenlegi és a tervezett 
új számítási eljárás eredményeképpen meghatározott 
szabályozási tartalék értékei között jelentős eltérés („fel” 
szabályozási irányban cca. 270 MW csökkenés) van.

cca. 200–300 MW értékkel csökken a hazai rend-
szerben szükséges összes (FCR, FRRa, FRRm, RR) 
kapacitások összege, persze a két szabályozási irány-
ban nem azonos mértékben.

3. „A hazai villamosenergia-rendszerben a jelenleg 
folyamatosan biztosított szekunder szabályozási 
teljesítőképesség magasabb az ENTSO-E által ja-
vasolt értéknél („fel” szabályozási irányban 120 MW 
többlettartalék adódik az ENTSO-E-értékhez).” 
Ez azt jelenti, hogy az ENTSO-E ajánlásánál a hazai 
szekunder szabályozási tartalék „fel” szabályozási 
irányban mintegy 85%-kal magasabb. Egyelőre nem 
megítélhető, hogy ez a többletszabályozási tartalék-
kapacitás hogyan alakul a jövőben, sor kerül-e ennek 
esetleges felülvizsgálatára.

4. Jelenleg eldöntött az új atomerőművi egységek lé-
tesítése és rendszerbe léptetése 2024-ben, illetve 
2026-ban. A szükséges szabályozási tartalékok mér-
tékét ez igen jelentősen megnöveli (cca. 700 MW 
többlet tercier szabályozási tartalékra lesz szükség 
a jelenlegi számítási eljárás szerint). Az új számítási 
eljárás szerint azonban az összes szükséges kapacitás 
ennél az értéknél jelentősen kisebb (4. táblázat).

5. A rendszerszintű terhelési görbék alakja alapvetően 
meghatározza a szükséges szabályozókapacitások 
mennyiségét, műszaki jellemzőit. Ezzel kapcsolatban 
az mondható, hogy a terhelési görbék alakjának 
(jelentősebb mértékű) megváltozásával nem kell 
számolni a vizsgált tárgyidőszakban, következéskép-
pen ez semmiféle hatást nem gyakorol a szükséges 
szekunder szabályozási tartalékra, annak műszaki 
jellemzőire.

6. Jelenlegi ismereteink alapján megalapozottan nem 
prognosztizálható, hogy a jelenleg piacon levő, sze-
kunder és tercier tartalék szabályozási tartalékot 
biztosítani tudó erőműegységeken kívül milyen új 
kapacitások piacon való megjelenésével lehetne 
számolni a hazai erőműrendszerben a vizsgálati 
tárgyidőszakban.

7. Jelenlegi piaci körülmények között nem létezik olyan 
villamosenergia-termelési technológia, amelynek 
létesítése gazdaságilag megtérülő beruházást ered-
ményezne. Jelenleg nem ismeretes semmiféle új ka-
pacitás létesítéséről való döntés. Nem becsülhető 
tehát ugyanígy hitelt érdemlő megalapozottsággal 
az sem, hogy milyen lesz a hazai erőműpark kiépí-
tettsége, összetétele a vizsgálati tárgyidőszakban, 
jóllehet az erőműpark kapacitás-összetétele szintén 
alapvetően befolyásolja a szükséges szabályozási 
igényeket. 

8. Az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat hasz-
nosító villamosenergia-termelő kapacitások kiépü-
lésének a becslése rendkívül nehéz feladat, mert 
e technológiák létesítése alapvetően a támogatási 
rendszer alakulásától függ. Következésképpen meg-
alapozottan nem becsülhető, hogy mekkora kapa-
citás lesz a jövőben. Nem kizárt, hogy még az EU 
felé vállalt létesítési értékek sem teljesülnek, mert 
a létesítés támogatása politikai döntés függvénye. 
Jelenleg nem ismeretes olyan hivatalos információ, 
amelynek alapján becsülhető lenne a rendszerbe 
lépő ilyen kapacitások mennyisége, tekintettel arra, 
hogy a korábban elhatározott értékek sem realizá-
lódtak. 

9. Megalapozottan állítható, hogy az időjárásfüggő 
erőművi kapacitások nagyobb volumenű kiépítése 
esetén a szekunder szabályozásban részt vevő erő-
művek teljesítményváltoztatási sebességével ösz-
szefüggő követelmények nőni fognak, azaz nagyobb 
mértékben lesz szükség gyorsabb terhelésváltoz-
tatásra képes erőműegységek szabályozásban való 
részvételére. Ez vélhetően a nyílt ciklusú gázturbinák 
piaci versenypozícióit fogja javítani. 

10. A MAVIR Zrt. jelenlegi álláspontja alapján (2016) 
a rendszerbe léptethető időjárásfüggő kapacitások 
eredő beépített teljesítőképessége összességében 
cca. 740 MW lehet.

11. Jelen összefoglalónak nem tárgya a határ keresz-
te zőkapacitás-piac helyzetének elemzése, jóllehet 
a szabályozókapacitások egy részének külföldről 

öSSzEFogLaLáS
Összefoglalóan a vizsgálat eredményeképpen a követ-
kező kijelentések tehetők.

1. A minimálisan szükséges szekunder tartalékkapa-
citások mennyiségét a rendszerszintű csúcsteljesít-
mény-igény növekedése a hazai rendszerben nem 
befolyásolja alapvetően. Ennek tehát nincs jelentő-
sebb hatása a piacra. Példaképpen a rendszerszintű 
csúcsterhelés 6457 MW (2015) értékről 7400 MW 
(2026) értékre történő prognosztizált növekedése 
a következő tíz évben cca. 20 MW-tal növeli ezen 
szabályozási tartalék szükséges minimális értékét 
(a jelenlegi számítási eljárás szerint – lásd 1. és 2. 
táblázatokat).

2. Sokkal jelentősebb a szabályozási tartalékkapaci-
tások ENTSO-E által tervezett és a közeljövőben 
(2018-ig bizonyosan) bevezetésre kerülő új katego-
rizálási (besorolási) és számítási rendszere beveze-
tésének a hatása. Ennek a változásnak eredménye-
képpen egyrészt megváltozik a szükséges szabá-
lyozókapacitások mennyisége, másrészt jelentősen 
változnak a szabályozásban részt vevő erőműegy-
ségekkel szemben támasztott műszaki követelmé-
nyek. Az új – meglehetősen bonyolult – rendszer 
bevezetésének eredményeképpen összességében 

5. táblázat: A ver összes tArtAlék kApAcitás igénye A jelenlegi és Az új számítási eljárás szerint

Jelenlegi számítási eljárás év 2015

Primer szabályozási tartalékkapacitás, fel irány MW 34

Primer szabályozási tartalékkapacitás, le irány MW 34

Szekunder szabályozási tartalékkapacitás, fel irány MW 265

Szekunder szabályozási tartalékkapacitás, le irány MW 130

Tercier szabályozási tartalékkapacitás, fel irány MW 500

Tercier szabályozási tartalékkapacitás, le irány MW 130

VER összes szabályozási tartalék, fel irány MW 799

VER összes szabályozási tartalék, le irány MW 294

Új számítási eljárás év 2015

FCR szabályozási tartalékkapacitás, fel irány MW 34

FCR szabályozási tartalékkapacitás, le irány MW 34

FRRa+FRRm szabályozási tartalékkapacitás, fel irány MW 500

FRRa+FRRm szabályozási tartalékkapacitás, le irány MW 262 

FRR szabályozási tartalékkapacitás, fel irány MW 0

VER összes szabályozási tartalék, fel irány MW 534

VER összes szabályozási tartalék, le irány MW 296

A közeljövőben bevezetésre  
kerülő új besorolási és  
számítási eljárás következ
tében a minimálisan szük
séges szabályozási tartalék 
kapacitások összvolumene 
csökkenni fog.

<
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történő biztosítása esetén ez a kérdéskör értelem-
szerűen központi fontossággal bír. A jelenlegi fej-
lesztési elképzelések eredményeképpen jelentősen 
megnövekszenek a szlovák–magyar határkeresztező 
kapacitások. A MAVIR Zrt. tájékoztatása szerint 
nem lesz műszaki akadálya annak, hogy szabályozó-
kapacitást biztosítsanak ebből az irányból a hazai 
villamosenergia-rendszer számára. Jelentős külföldi 
konkurenciával kell és lehet számolni ebből követ-
kezően ebben a vonatkozásban.

12. Egyelőre pontosan meg nem határozott időpontban 
– de az elkövetkező tízéves időszakban bizonyosan – 
kialakul a szabályozási tartalék-teljesítőképességek 
integrált piaca, azaz a hazai villamosenergia-rend-
szerben számolni kell a külföldi piaci szereplők meg-
jelenésével. Kvalitatíve mindezt becsülni a jelenlegi 
ismereteink szerint nem lehet. 

13. Ugyanezen folyamat keretében általánosan beveze-
tik a jövőben az ún. Imbalance Nettinget. Ez ugyan 
nem minősül rendszerszintű szolgáltatásnak, és az 
adott villamosenergia-rendszerben nem csökken-
ti a szükséges FCR, FRRa, FRRm és RR (jelenlegi 

terminológia szerint primer, szekunder, illetve terci-
er szabályozó) teljesítőképességek értékét, azonban 
a szabályozási területek közötti ellenkező irányú 
fel-, illetve leterhelések kiküszöbölésével jelentő-
sen csökkenteni fogja a rendszerszabályozás során 
igénybe vett szabályozóenergia mennyiségét, és 
csökkenni fog vélhetően az erre a célra szolgáló 
erőműegységek igénybevételének gyakorisága is. 
Magyarország, Csehország és Szlovákia vonatkozá-
sában már jelenleg is működik az Imbalance Netting, 
ami a két szabályozási irányban 20, illetve 12%-kal 
csökkentette a korábbi állapothoz képest a szabá-
lyozási energia felhasználását. Ennek a mennyiség-
nek a további csökkenésével kell számolni a hazai 
rendszerben a jövőben.

14. Jelenlegi ismeretek szerint az előző pontban hivat-
kozott szabályozások 2018-ig, tehát az atomerőművi 
egységek építésének megkezdéséig bizonyosan 
életbe lépnek. Jelen vizsgálat szempontjából igen 
lényeges az, hogy néhány éven belül kialakul gya-
korlatilag minden szabályozási tartalék esetében 
az adott szabályozási tömbön belül a piacok közötti 
kereskedés. 

< hírEk

illusztráció
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< az mvm külképviseleti irodát nyitott Pozsonyban

< újabb egyetemmel kötött együttműködési 
megállapodást az mvmaz mvm CSoPort SajtóközLEményEI

A pozsonyi külképviseleti iroda Pozsony belvárosában, 
a Magyar Üzleti Központban helyezkedik el. Az iroda 
révén az MVM Csoportnak lehetősége nyílik a szlovák 
energetikai cégekkel és kormányzati szervekkel való 
kapcsolatépítésre. A pozsonyi külképviseleti iroda meg-
nyitásának aktualitása, hogy 2016. július 1-től féléves 
időtartamra Szlovákia tölti be az Európai Unió soros 
elnöki tisztségét, így Pozsony számos fontos gazdasági 
és politikai esemény helyszínéül szolgál.

„Július óta működő külképviseletünk fontos feladata 
az új üzleti kapcsolatok feltérképezése és kiépítése, illet-
ve az MVM stratégiailag fontos érdekeinek és értékeinek 
képviselete a szakmai fórumokon” – mondta a megnyi-
tón Csiba Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 

2016. 09. 21. 
Az	MVM	Csoport	közép-kelet-európai	szerepvállalásának	növelése	érdekében	külképviseleti	 irodát	nyitott	
Pozsonyban.	A	társaságcsoport	új	stratégiája	értelmében	sokkal	aktívabb	kíván	lenni	nemzetközi	szinten,	ezért	
jelentősen	megerősíti	szlovákiai	jelenlétét,	amely	a	szlovák	Eu-elnökség	miatt	is	különösen	fontos.	

2016. 09. 12. 
Az	MVM	Magyar	Villamos	Művek	Zrt.	együttműködési	megállapodást	kötött	a	Budapesti	Műszaki	és	gazda-
ságtudományi	Egyetemmel,	hogy	együtt	tovább	erősítsék	a	gazdaság	és	a	felsőoktatás	kapcsolatát,	különösen	
a	kutatás,	a	fejlesztés	és	az	innováció	területén.	

elnök-vezérigazgatója. Hozzátette, az iro   danyitás hoz-
zájárul az idén 25 éves fennállását ünneplő Visegrádi 
Együttműködés országai közötti szoros gazdasági és 
energetikai kapcsolatok további megerősítéséhez.

Az iroda megnyitója alkalmából tartott fogadáson 
Csiba Péter, elnök-vezérigazgató mellett köszöntőbe-
szédet mondott Kádár Andrea Beatrix, energetikáért 
felelős helyettes államtitkár és Czimbalmosné Molnár 
Éva, pozsonyi magyar nagykövet is. Az ünnepségen részt 
vettek a legfontosabb szlovák és magyar cégek kép-
viselői, diplomaták, energetikai szakértők, a felvidéki 
magyar közösség képviselői, kormányzati tisztviselők, 
illetve az MVM Csoport vezetői.

(Forrás: MVM Zrt.)

A kéPEN BAlról JoBBrA: csiBA PétEr, Az MVM zrt. ElNök-VEzérigAzgAtóJA, cziMBAlMosNé MolNár éVA PozsoNyi MAgyAr NAgyköVEt, kádár ANdrEA 
BEAtrix ENErgEtikáért FElElős HElyEttEs állAMtitkár és dr. kuPcsok lAJos, Az MVM zrt. PozsoNyi külkéPVisElEti irodáJáNAk VEzEtőJE.

A megállapodás céljai összhangban vannak az MVM új, 
középtávú stratégiájában megfogalmazott célkitűzésekkel, 
amely szerint a vállalat minden eddiginél nagyobb hangsúlyt 
kíván fektetni az innováció támogatására és a megújuló 
energiaforrások bővítésére. Az MVM emellett kiemelten 
szeretné támogatni a magyar energetikai szabadalmakat.

Ennek megfelelően segíti az utánpótlás biztosításának 
szempontjából számára kiemelten fontos műegyetemi 
tanszékek és laborok munkáját és a szakmai profiljába 
illeszkedő képzési programokat, illetve a minőségi okta-
tását, az oktatói utánpótlás biztosítását, ezzel elősegítve, 
hogy javuljanak a hallgatók munkaerőpiacon való elhelyez-
kedésének esélyei. A magyar energiaszektor meghatáro-
zó szereplőjeként az MVM-nek folyamatos, jól képzett 
szakember-utánpótlásra van szüksége, amelyet az ország 
első számú műszaki felsőoktatási intézménye biztosíthat 
számára. Ugyanakkor az MVM Csoport nagyon hasznos 
kutatási és megvalósítási területet jelenthet a műszaki és 
gazdasági területen hallgató fiatal szakembereknek, akik 
így korszerű gyakorlati tudásra tehetnek szert.

A hároméves időtartamra szóló megállapodást Csiba 
Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Tótth András, 

az MVM Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese, Józsa 
János, a BME rektora és Barta-Eke Gyula, a BME kan-
cellárja írták alá.

Az MVM hasonló céllal a közelmúltban a Dunaújvárosi 
Egyetemmel is kötött együttműködési megállapodást. 
A megállapodást (képünkön) Csiba Péter elnök-vezérigaz-
gató, Tótth András stratégiai vezérigazgató-helyettes, Dr. 
András István rektor és Mészáros Virág kancellár írták alá.

(Forrás: MVM Zrt.)

< Százmillió forintos adomány hátrányos 
helyzetű gyermekeknek

2016. 11. 11. 
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az MVM Part-
ner Zrt. idén újból egy emlékezetes nappal ajándékozott 
meg több mint 800 beteg és hátrányos helyzetű gyerme-
ket a Millenáris Parkban. Az Élménynapon a gyermekeket 
segítő alapítványok és intézmények csaknem 100 millió 
forint adományban részesültek. Az esemény célja, hogy 
egy felejthetetlen élményt szerezzen a tartósan beteg, 
fogyatékkal élő, illetve hátrányos helyzetű gyermekeknek.

(Forrás: MVM Zrt.)
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– Most egy olyan középiskolánk van, amely biztosítja az 
utánpótlást, de hosszú távon az iskola szerepe tovább 
erősödik – folytatta a vezérigazgató. Hozzátette, min-
den más képzésre is ugyanez vonatkozik, hiszen a szak -

< harmincéves a paksi Energetikai Szakközépiskola < 0–24 órás földgázforgalmazási  
felügyelet az mFgknál

Számos	kollégánkra	vagyunk	büszkék,	akik	itt	tanultak,	továbbtanultak,	és	ma	nálunk	dolgoznak	–	mondta	
Hamvas	István,	az	MVM	Paksi	Atomerőmű	Zrt.	vezérigazgatója	az	Energetikai	Szakközépiskola	és	kollégium	
(ESZI)	harmincéves	évfordulója	alkalmából	rendezett	augusztus	végi	jubileumi	ünnepségen.	Mint	hangsúlyozta,	
mindez	azért	is	lényeges,	mert	a	szakemberképzés	az	elkövetkezendő	időben	egyre	nagyobb	figyelmet	érdemel.

ember hiány szinte mindenütt jelentkezik, az ötös-hatos 
blokkra gondolva, és a jelenlegi állomány pótlását is 
figyelembe véve akár több ezer emberre is szükségünk 
lesz. Jogi értelemben is elmondhatom – jelentette ki 
Hamvas István –, hogy az atomerőmű elkötelezettsége 
az ESZI iránt megvan, a működéséhez szükséges felté-
teleket továbbra is biztosítjuk.

Szabó Béla, az intézmény igazgatója ünnepi beszédé-
ben egyebek között arról szólt, hogy az ESZI ismertsége 
és elismertsége évről évre növekszik. A nagy cégek 
sorban állnak a diákjainkért – fogalmazott, hozzátéve, 
az intézmény évek óta készül arra, hogy az atomerő-
mű-bővítéshez kapcsolódó feladatoknak eleget tegyen.

Mittler István, az ESZI Intézményfenntartó és Működ-
tető Alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy 
egy közel hétszáz diákkal és százfős kollektívával működő 
intézményben mindig vannak feladatok, folyamatos a kar-
bantartás és a fejlesztés. Mint jelezte, az iskolának nagy 
vágya, hogy a jövőben új kollégium épülhessen. Kováts 
Balázs, az intézmény első igazgatója pedig azt hangsúlyozta, 
hogy úgy tekint az ESZI-re, mint az élete egyik fő művére.

Az ünnepségen hat munkatárs törzsgárdaoklevelet 
vehetett át, ők a kezdetektől fogva az intézmény dolgozói.

(Forrás: Paks-Press)

MittlEr istVáN és koVáts BAlázs közösEN Vágták FEl Az üNNEPi tortátHAMVAs istVáN

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) jelentős szere-
pet tölt be a földgáz-kereskedelmi piacon. A földgázellátás 
biztonságának fenntartása, a változó szabályozási környe-
zetnek való megfelelés és vevőink elégedettségének meg-
tartása érdekében folyamatosan új, magas színvonalú szol-
gáltatások bevezetésén dolgozunk. Az új szolgáltatások 
fejlesztésénél nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a gázipari 
szereplők egyre tudatosabb fogyasztókká válnak, és több-
ségük igényt tart a rendszerhasználóknak járó legújabb 
jogosultságokra is. Ezen igények biztosítása érdekében egy 
folyamatos, 12 órás munkarendben dolgozó földgázforgal-

mazást irányító és felügyelő csapat felállítását dolgoztuk ki 
a Gázbeszerzés és Rendszerhasználat Igazgatóság Föld-
gázforgalmazás Csoportján belül. A földgázforgalmazás 
irányítóinak kiválasztása megtörtént, a belső szabályzatok, 
folyamatok kidolgozása, az új kollégák betanítása és az 
informatikai fejlesztések implementálása folyamatban van. 
A folyamatos munkarend szerinti működés bevezetését 
2017 elejére tervezzük, melynek segítségével új termé-
keket és szolgáltatásokat is bevezetünk társaságunknál, 
hogy ezzel is növelni tudjuk ügyfeleink elégedettségét.

(Forrás: MFGK Zrt.)

< Szent borbálaszobor avatása a magyar olaj  
és gázipari múzeumban

2016. június 21-én a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum-
ban nagyszabású rendezvényre került sor. A köszöntő-
ket követően felavatták Szent Borbála ülő, egész alakos 
bronzszobrát, amelynek elkészültét a legfontosabb ipar-
ági szereplők, így többek között a Magyar Földgáztároló 
Zrt. által adott támogatás is segítette. A Gáspár Géza 
szobrászművész által készített műalkotást dr. Veres 
András győri megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püs-
pöki Konferencia elnöke szentelte fel.

Az esemény végén került sor a „Szent Borbála, 
a bá nyászok védőszentje” című kiállítás ünnepélyes 
meg  nyitójára.

A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum országos gyűj-
tőkörű szakmúzeum, amelyet 1969-ben alapítottak 
azzal a céllal, hogy gyűjtse, feldolgozza, kiállításain és 
kiadványaiban bemutassa a magyarországi szénhidro-
génipar több mint százéves történetét. Zalaegersze-
gen, 30.000 m2 területű állandó szabadtéri kiállításában 
a szénhidrogénipar (bányászat, feldolgozás, szállítás) 
műszaki emlékeivel, állandó kiállítótermeiben az iparág 
technológiai folyamataival, történetével ismerkedhet 
meg a látogató. Szabadtéri szoborparkjában kiemel-
kedő műszaki szakemberek mellszobrait láthatjuk.

A múzeum rendelkezik Magyarországon a legjelen-
tősebb Szent Borbála-gyűjteménnyel (szobrok, festmé-
nyek, kisplasztikák, fotók stb.)
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A plenáris előadások képet adtak arról, hogy vezetői 
és vállalati szinten milyen problémák, trendek foglal-
koztatják a rendszerirányítót, az áramszolgáltatókat, 
és ezeket hogyan tudja a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal koordinálni. A plenáris ülé-
sek után kezdődő szekciókban az energetika számos 
területét érintő előadások a mottónak megfelelően 
előremutató, újdonságot bemutató témákat, meg-
oldásokat ismertettek, a drónok ipari alkalmazási 

A Borbála-kultusz európai elterjedését Hollandiából 
kiindulva származtatják, délszláv közvetítéssel. Legkésőbb 
Németországba jutott el az 1500-as években. A törté-
nelmi Magyarországhoz tartozó Zala megyei Bántornya/
Turnišče/ és a Vas megyei Márton-hely /Martjanci/ római 
katolikus templomaiban már az 1300-as évek harmadik 
harmadában csodálatos Szent Borbála-freskókat festett 
Joannes Aquila. A Szent Borbála-kultusz meghatározó 

kifejezésmódjai a tiszteletére készült emlékek, szobrok, 
domborművek, festmények. A legkorábbi ábrázolás nyu-
gaton a római Szt. Mária Antiqua templomban látható 
a VIII. századból. A IX. századtól kezdve már gyakran 
szentelnek Borbálának templomokat, imahelyeket, ol-
tárokat, kolostorokat. A bányászok munkakezdéskor 
kérték Borbála segítségét, a munka után pedig hálájukat 
fejezték ki neki. 

(Forrás: MFGT Zrt.)

< Folytatódik a budapest–Esztergom 
vasútvonal modernizációja

A Budapest–Esztergom elővárosi vasútvonal rekonst-
rukciója az elmúlt években megkezdődött. A további 
korszerűsítés elvégzésére, a vasútvonal villamosítására 
kiírt pályázatot az MVM OVIT Zrt., a Strabag Vasút-
építők Kft. és a TRSZ Kft. alkotta konzorcium nyer-
te el. Az MVM OVIT feladata lesz a Rákosrendező–
Esztergom-szakasz villamosítása 51 km-en, a helyi és 
felsővezetéki energia-távvezérlés kiépítése, valamint 

Istvántelek vontatási alállomáson a nagy- és középfe-
szültségű technológia és irányítástechnika teljes körű 
tervezése és átépítése.

Jelenleg a tervezés, valamint az előkészítő munkák 
zajlanak. A kivitelezés 2016 negyedik negyedévében 
kezdődik éjszakai vágányzárak, valamint hétvégi teljes 
kizárásos vágányzárak keretében. A rekonstrukció vár-
hatóan 2017 decemberében fejeződik be.

(Forrás: MVM OVIT Zrt.)

A	Budapest–Esztergom-vasútvonal	korszerűsítése	során	az	MVM	OVIT	Zrt.	konzorciumi	tagként	újabb	vasút-
villamosítási	és	vontatási	alállomás-átépítési	megbízatást	nyert	el.	

< a 63. mEE vándorgyűlés és kiállítás
A	Magyar	Elektrotechnikai	Egyesület	(MEE)	idei	vándorgyűlését	Szegeden	rendezte	meg	szeptember	14–16.	között.		
A	mottó	„Innovatív	utakon”	volt,	ennek	megfelelően	néhány	vadonatúj	téma	is	bekerült	az	előadások	közé.

< vezérigazgatóváltás 
az mvm gtEr zrt.nél

Az MVM GTER Zrt. vezérigazgatói pozícióját 2016. 
augusztus 1-jétől Németh Imre, eddigi karbantartási 
és fejlesztési igazgató tölti be.

Módos Géza László korábbi vezérigazgató 2016. 
július 31-ével nyugdíjba vonult.

A társaság karbantartási és fejlesztési igazgatói 
pozícióját 2016. augusztus 1-jétől Rác Miklós, koráb-
bi erőművi fejlesztési osztályvezető vette át, míg ezt 
a munkakört a továbbiakban Mező Dezső látja el.

lehetőségeitől kezdve az elosztói engedélyesek új 
ügyfélszolgálati módszereinek bemutatásáig. 

Az MVM OVIT Zrt. a vándorgyűlés szponzora 
volt. A ren   dezvényhez kapcsolódó háromnapos 
szakkiállításon az MVM Csoport cégei – az MVM 
ERBE  Zrt., az MVM OVIT Zrt., az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. és az MVM Partner Zrt. – közös standon 
jelentek meg. 

(Forrás: MVM OVIT Zrt.)
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hírEk az atomEnErgEtIkáróL
Mayer György

Romhányi Károly, Gerjen polgármestere, a delegáció 
vezetője a Paksi Atomerőmű kapacitásfejlesztéshez 
szükséges háttérgazdaság Tolna megyei kiépítésének 
lehetőségeit ismertette Szmolenszkben, az orosz gaz-
dasági vezetők és partnerek előtt. Tolna megye üzleti 
delegációjának tagjai, Szmolenszk megye gazdasági veze-
tői és a vállalkozások képviselői a megyei kereskedelmi 
és iparkamara épületében mutatták be a termékeik kíná-
latát. Magyar részről több építőipari, mezőgazdasági és 
borászati vállalkozás vezetője ismertette prezentációját.

Romhányi Károly elmondta, hogy a Paks II.-be  ru  há-
zás hoz infrastrukturális fejlesztések tervezetei készülnek, 
utak és egy Duna-híd is épülhet. Paks és az atomerő-
mű körüli települések, így Gerjen is készül a be  ruházás 
háttérének fejlesztésére, amelyek szociális, közlekedési, 
turisztikai, infrastrukturális beruházások lehetnek.

Vjacseszlav Szedunkov, Desznogorszk polgármestere 
a találkozón ismertette, hogy településüknek több mint 

< Paks II.: magyar vállalkozók oroszországban

félezer kis- és középvállalkozása van, atomerőművük 
pedig 2015-ben elnyerte a legjobb értékekkel bíró orosz 
atomerőmű minősítést. Szólt arról is, hogy várhatóan 
2025 és 2030 között, mintegy 300 MRD rubel költséggel 
elkészülhet a Szmolenszk 2 atomerőmű, amely szintén 
– akárcsak a Paks II. esetében – jelentős gazdasági fel-
lendülést hozhat.

Desznogorszk és Gerjen közel egy éve alakított ki 
testvértelepülési kapcsolatot, amelynek közös rende-
zőelve, hogy mindkét település egy-egy atomerőmű 
kísérő településének tekinthető. A két település ve-
zetése úttörő munkát kezdett el abban a tekintetben, 
hogy az atomerőműves lakossági-dolgozói közösségek 
kapcsolati tőkéje megszerezhető, illetve kialakítható le-
gyen. Ennek jegyében a vállalkozói delegáció következő 
állomásán, Desznogorszkban folytatódtak a tárgyalások 
és termékprezentációk.

(Forrás: Paks-Press)

Magyar,	elsősorban	Tolna	megyei	vállalkozókból	álló	üzleti	delegáció	utazott	szeptember	közepén	Oroszország	
szmolenszki	körzetébe,	hogy	a	Paksi	Atomerőmű	kapacitásfenntartási	projektjének	hátterében	az	üzleti	lehe-
tőségekről	tájékozódjanak,	és	kölcsönös	előnyökön	alapuló	kapcsolatrendszert	alakítsanak	ki.

Fotó: kiss g. PétEr

< üzemi lapból magazin

Az újság tartalmában is átalakul: tudományos igényű 
szórakoztató magazin lesz, és foglalkozik majd „közös 
dolgainkkal”, azoknak a témáknak a bővebb kifejtésével, 
amelyek az atomerőművet, annak dolgozóit és a kör-
nyéken lakókat összekötik. 

1978-ban jelent meg az Atomerőmű újság jogelőd-
jének, az Atomerőmű építőinek első száma. Üzemi lap-
ként indult, hiszen kezdetben az építkezésen dolgozók, 
majd az üzemeltetők tájékoztatását szolgálta – ezek 
a majd negyvenéves lapszámok hű krónikásai ennek 
a ha   talmas beruházásnak. Az ezt követő évtizedekben, 
már Atomerőmű újságként aztán fokozatosan kifelé 
fordult, üzemi lapból a közös élet krónikása, összekötő 
kapocs lett az erőmű és a környékbeliek között. 

A mostani megújulás ezt az összekötő szerepet te-
szi meg a magazin vezérfonalának. Célja, hogy ne csak 
az erőmű dolgozói, de a vállalathoz ezer szálon kötődő 
környékbeliek is megismerjék és megértsék az ország 
egyetlen atomerőművét, az itt zajló folyamatokat, fej-
lesztéseket, és támogassák az itt dolgozók munkáját. 
A tá   jékoztatásban mindig is a nyitott kapuk elvét vallottuk, 
de ha az erőmű közvetlen környezetében élőkről van szó, 
ennél többre van szükség: nekünk kell házhoz menni, és 

közös dolgainkról beszélni. Ennek egyik legjobb eszköze 
pedig az Atomerőmű újság – jelezte Kovács Antal, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója.

Az új magazinban fokozottabb szerepet kap a tudo-
mányos igényű, de szórakoztató ismeretterjesztés és az 
erőművet, a környéket vagy akár az iparágat érintő olyan 
történések, amelyek sokakat érdekelhetnek. Szeptember-
től minden lapszám egy vezető témára épül, a cikkek egy 
része ezt járja körbe többféle irányból. Az első szám ma-
gától értetődően a megújulásé, bemutatja például az erő-
mű legfontosabb műszaki újításait, Paks városfejlesztési 
terveit, megtudhatják az olvasók, hogyan lett a megújulás 
évezredes szimbóluma a címlapon szereplő óriáskabóca, 
és hogyan újítanak fel bútorokat vagy akár házakat sza-
badidejükben az erőmű munkatársai. A magazin továbbra 
is elérhető lesz online a www.atomeromu.hu oldalon.

Az újság megújulásával egy időben létrejött az Atom-
erőmű lapcsalád is, amelynek egyik eleme az Atomerőmű 
magazin, másik eleme pedig a vállalat szintén megújult 
belső hetilapja, a Heti Hírlevél, amely elsődlegesen az erő-
művel kapcsolatos friss műszaki és szakmai információkat 
közli, és tudósít az aktuális történésekről, tudnivalókról is.

(Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.)

Megújult	külsővel	és	tartalommal	jelent	meg	szeptemberben	a	Paksi	Atomerőmű	havi	magazinja,	az	Atomerőmű	
újság,	egyben	létrejött	az	Atomerőmű	lapcsalád.	A	paksi	és	kalocsai	kistérségben	terjesztett,	közel	negyvenéves	
lap	kisebb	méretben,	ám	nagyobb	oldalszámmal	jut	el	a	jövőben	a	környék	30	ezer	háztartásába.
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< áramot termelt a Paks II.höz hasonló  
első orosz blokk

Ezt megelőzően számos ellenőrző vizsgálatot vé-
geztek el különböző teljesítményszinteken, amelyek 
igazolták a blokk berendezéseinek megbízható mű-
ködését. Az esemény alkalmából Andrej Petrov, az 
orosz atomerőműveket üzemeltető Roszenergoatom 
vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a blokk párhuza-
mos kapcsolása hatalmas siker, amely megkoronázta 
az atomerőmű építése közben elvégzett hatalmas 
munkát. 

Andrej Petrov megállapította, hogy a blokk építési 
munkálatait megbízhatóan és biztonságosan végez-
ték a kivitelezők, a reaktort működtető személyzet 
pontosan tudja és végzi a feladatát, az új blokk beren-
dezései megbízhatóan és biztonságosan működnek. 
Az esemény alkalmából nyilatkozott Valerij Limarenko, 
a Paks II.-projekt fővállalkozója, a NIAEP-ASZE-AEP Rt. 
elnöke, hangsúlyozva, hogy az új blokk indításával az 
atomerőművi blokkok építése terén világelső Roszatom 
megerősítette vezető pozícióját. 

A	világ	első	3+	generációs	atomerőművét	augusztus	5-én,	pénteken	hajnalban	próbaüzemben	rákapcsolták	
a	hálózatra,	és	mintegy	240	MW-os	villamos	teljesítményszinten	rövid	ideig	üzemelt.	A	novovoronyezsi	6-os	
blokk	a	tervezett	Paks	II.	atomerőműhöz	hasonló,	nyomottvizes	VVER-1200-as	típus.

A 3+ generációs VVER-1200-as nyomottvizes blokk 
innovatív megoldások egész sorát vonultatja fel, műsza-
ki és gazdasági mutatói az elődeinél jobbak, működése 
teljességgel biztonságos és mindenben megfelel a NAÜ 
fukushimai baleset után támasztott követelményeinek. 
A blokktípus sajátossága, hogy számos passzív bizton-
sági rendszerrel szerelték fel, amelyek teljes áramkima-
radás esetén a kezelőszemélyzet beavatkozása nélkül is 
képesek működni. A novovoronyezsi új 6-os blokkon 
olyan egyedülálló biztonsági rendszerek működnek, 
mint a reaktor passzív hőelvezető rendszere, hidro-
gén- rekombinátorok, valamint a zónaolvadék-csapda.

A novovoronyezsi új blokk üzembe állásával más-
félszeresére nő a novovoronyezsi atomerőmű ter-
melése. Várhatóan az ipari méretű energiatermelés 
2016 végén kezdődik meg, amikorra elvégzik az összes 
szükséges üzemi próbát. A Novovoronyezs 2-es atom-
erőmű, amelynek tervezője az Atomenergoprojekt 
vállalat, fővállalkozója pedig az Atomsztrojekszport 

< tengervízből jöhet az atomfűtőanyag

< robotok szerelnék szét az atomerőműveket

Az amerikai energetikai tárca két laboratóriumában, 
a Washington állambeli északnyugat-csendes-óceániban 
(PNNL) és az Oak Ridge-iben (ORNL) bíztató kísérle-
tek zajlanak, és gyakorlatilag már nem az a kérdés, hogy 
sikerül-e megoldani ezt a problémát, hanem az, hogy 
mikor váltja fel a bányászott uránt tengeri kitermelésű 
– írta a Forbes amerikai üzleti magazin. A cikk szerint 
japán kutatók kidolgoztak egy technológiát, amelynek 
lényege, hogy olyan vegyülettel (amidoximmal) bevont 
polietilén kábeleket engednek a vízbe, amely leköti az 
uránium-dioxidot. Ebből pedig vegyi eljárásokkal dúsít-
ható uránt lehet előállítani. A ká   belek egy hónap alatt 
gyűjtenek össze megfelelő mennyiségű uránt, aztán 
felújítás után újra fel lehet használni őket.

A technológia azonban – bár költségei öt év alatt 
jelentősen csökkentek – még mindig drága: több mint 
200 dollárba kerül egy font U3O8, azaz triurán-oktaoxid 

Hamarosan	teljességgel	megújuló	energiafajtává	válhat	az	atom.	Amerikai,	 japán	és	kínai	kutatók	olyan	
módszeren	dolgoznak,	amellyel	gazdaságosan	lehet	uránt	kivonni	a	tengervízből.	Az	abban	rejlő	tartalékok	
ugyanis	gyakorlatilag	kimeríthetetlenek.

előállítása, míg a szabadpiacon az elmúlt húsz évben 
10–120 dollár között mozgott az urán ára. Vagyis száz-
dolláros árszintnél lenne versenyképes a tengeri urán, 
bár – mint az elemzés megjegyzi – tulajdonképpen már 
most is alkalmazható, hiszen az atomerőművekben 
termelt energia árára jelentéktelen mértékben hatnak 
a fűtőanyag-beszerzésre fordított kiadások.

A tengervíz csak nagyon alacsony (literenként 
3 mikrogrammos) koncentrációban tartalmaz uránt, ám 
így is négymilliárd tonna van belőle az óceánokban. Ezzel 
a mennyiséggel ezer darab ezer megawattos atomerőmű-
vet százezer éven át lehetne üzemanyaggal ellátni. Ráadá-
sul, ha a koncentráció csökken, a víz uránutánpótlást kap 
a sziklákból, amelyek 100 ezermilliárd tonnányi tartaléko-
kat rejtenek. Vagyis a következő egymilliárd évben akkor 
sem csökkenne a tengervíz uránkoncentrációja, ha az 
emberiség száz százalékban nukleáris energiát használna.

(Forrás: Atomenergia Info)

A nukleáris és sugárveszélyes objektumok üzemen kívül 
helyezését célzó szolgáltatások fő piacát a Roszatom 
elsősorban a szovjet utódállamok többsége által alkotott 
Független Államok Közösségében és Európában látja, 
de az orosz atomóriás kezelésében is van több mint 
120 ilyen, már leállított, leszerelésre váró létesítmény.

Az atomerőművek és más nukleáris objektumok fel-
számolásának világpiacát 2014-ben 7,3 milliárd dollárosra 
becsülték, ám a Roszatom előrejelzése szerint egy ideig 
fokozatos bővülés várható. A következő években ugyan-
is egyre több reaktort készülnek üzemen kívül helyezni. 
A csúcsot 2019-re jósolják, a piac értéke akkor éri majd el a 
8,7 milliárd dollárt, amely utána várhatóan csökkenni fog, de 
a becslések szerint még 2030-ban is hétmilliárd dolláros lesz.

Tíz	éven	belül	robotot	tervez	kifejleszteni	a	Roszatom	a	nyomottvizes	(VVER)	és	a	csatorna	típusú,	nagy	
energiakimenetű	(RBMk)	reaktorokkal	felszerelt	atomerőművek	bontására	és	sugármentesítésre.	Az	orosz	állami	
atomenergetikai	konszern	2030-ig	szóló	innovációs	és	korszerűsítési	programjának	ismertetője	szerint	ezt	a	célt	
2025-ig	kell	megvalósítani,	és	addig	kell	kidolgozni	a	nukleáris	létesítmények,	reaktorblokkok	leszerelésének,	
konzerválásának,	valamint	sugármentesítésének	hatékony	technológiáit	–	írja	a	TASZSZ	jelentése.

Szergej Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója egy 
júniusi interjúban kifejtette, hogy az orosz atomóriás 
perspektivikusnak tartja az atomerőművek leszere-
lésének nemzetközi piacát. Partnerei egyre nagyobb 
érdeklődést mutatnak a reaktorok üzemidejének záró-
szakasza iránt, az orosz szakembereknek pedig van 
ilyen tapasztalatuk – mondta a Rosszija 24 orosz állami 
tévécsatornának. Példaként Japánt hozta fel, mondván, 
a Roszatom-cégek sikerrel teljesítették a fukushimai 
erőműbaleset következtében szennyeződött vizek tisz-
títási technológiájának kidolgozására elnyert megbízást. 
Ugyanakkor érdeklődőként említette meg Angliát és 
Németországot is.

(Forrás: Atomenergia Info)
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< Európai mobilitási hét:  
észszerű közlekedés – hatékony gazdaság

Szabó	Zsolt,	a	fejlesztési	tárca	fejlesztés-	és	klímapolitikáért,	valamint	kiemelt	közszolgáltatásokért	felelős	
államtitkára,	kazai	katalin,	a	MáV-START	Zrt.	személyszállítási	szolgáltatás	értékesítési	vezetője,	kameniczky	
ákos,	a	VOLánBuSZ	Zrt.	forgalmi	igazgatója	és	dr.	kovács	Antal,	az	MVM	Paksi	Atomerőmű	Zrt.	kom-
munikációs	igazgatója	nyitotta	meg	az	immár	tizenötödik	alkalommal	megrendezett	Európai	Mobilitási	Hét	
programsorozatát	szeptember	közepén	Budapesten.

Világszerte tapasztalható, hogy a közlekedés az egyik 
legszennyezőbb ágazat, ezért van kiemelkedő szere-
pe a környezetbarát, így az elektromos közlekedés 
elterjesztésének. Az atomerőmű pedig leginkább 

vállalatcsoport a közép-oroszországi régió legjelen-
tősebb beruházását valósította meg az új blokk meg-
építésével. Összesen két 1200 MW-os, az AESZ-2006 
projekt szerint megvalósuló blokk épül, amelyek 
üzemideje hatvan év. 

A még épülő 7-es blokkon jelenleg a szerelési mun-
kálatok folynak, 2016 júniusában emelték a helyére 
a dup  la falú reaktorépület zárókupoláját. A 7-es blokk 
építése várhatóan 2018-ban fejeződik be. A no  vo  vo ro-
nyezsi 6-os és 7-es blokk az orosz kormány 2008-as, 

a Roszatom állami konszern tevékenységéről rendelkező 
kormányrendeletének megfelelően épül, a beruházó az 
orosz atomerőműveket működtető Roszenergoatom 
konszern. 

Jelenleg a világban Oroszországon kívül máshol is 
épülnek 3+ generációs atomerőművek – az USA-ban 
és Franciaországban is –, ám a novovoronyezsi 6-os 
blokk az első új generációs blokk, amely megkezdte 
az energiatermelést.

(Forrás: Roszatom)

az e-mobilitásokon keresztül kapcsolódik ehhez – hang-
súlyozta többek között Kovács Antal a mobilitási hét 
megnyitóján. Az MVM Csoport elkötelezett a kör  -
nyezetbarát energiatermelés mellett, ebben pedig ki-

emelkedő szerepe van a Paksi Atomerőműnek. A Pakson 
termelt olcsó és károsanyag-kibocsátástól mentesen 
termelt villamos energia elegendő lenne a teljes ma-
gyar járműpark ellátására, amennyiben csak elektromos 
járművekkel közlekednénk, sőt még annál is több kör-
nyezetbarát módon előállított áramot is tud termelni. 
Bár vannak olyan országok Európában is, ahol néhány 
évtizeden belül már csak elektromos járműveket lehet 
majd üzembe helyezni, itthon a közeli jövőben inkább 
a közösségi közlekedés terén lehet ezzel számolni. Ebben 
a paradigmaváltásban pedig a következő évtizedekben 
kiemelkedő szerepe lesz a Paksi Atomerőműnek – tette 
még hozzá Kovács Antal.

Szeptember 16. és 22. között tizenötödik alkalom-
mal rendezték meg az Európai Mobilitási Hét prog-
ramsorozatát Budapesten, melyen színes programok 
várták az érdeklődőket, többek között Magyarország 
legnagyobb zöldeseménye, a Mobilitási Hétvége, amikor 
az Andrássy úton az autók helyét a gyalogosok, a be-
mutatók vették át. A Európai Mobilitási Hét célja, hogy 
Budapest lakossága is tegyen a fenntartható és zöldebb 
városért. Budapest hosszú évek óta aktív résztvevője 
Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi prog-
ramsorozatának, amely a vá  rosi közlekedés ésszerűsíté-
sét és a környezetkímélő közlekedési alternatívák nép-
szerűsítését célozza. A programsorozat egyik fő eleme 
az Autómentes Hétvége, azaz a Mobilitási Hétvége, ahol 
a látogatók megismerkedhettek azokkal a közlekedési 

módokkal, amelyek versenyképes és környezetkímélő 
alternatívát kínálnak az autózással szemben. A cél, hogy 
minél többen megtalálják a számukra optimális, olcsó, 
gyors és „zöld” közlekedési lehetőségeket.

Az idei rendezvénysorozathoz minden eddiginél 
több, összesen 213 település csatlakozott.

dr. koVács ANtAl
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hírvILág – kItEkIntő 
Mayer György

< új digitális villamosenergiahálózati módszer

< javul kecskemét ellátásbiztonsága

< újra dr. valaska józsef a mátrai Erőmű zrt. 
igazgatóságának elnöke

A	Mátrai	Erőmű	Zrt.	 igazgatósága	rendkívüli	köz-
gyűlést	hívott	össze	2016.	augusztus	10-re.	A	fő	tu-
lajdonos	RWE	Ag-nál	 folyamatban	lévő	szervezeti	
átalakulások	miatt	az	 igazgatóságba	és	felügyelőbi-
zottságba	delegált	tagok	személyében	is	változások	
következtek	be.	

Az RWE Power AG által az igazgatóságba delegált Bern-
hard Lüschper a közgyűlés napjával hatályosan e tisztsé-
géről lemondott. Helyére a közgyűlés 2016. augusztus 11. 
napjával hatályosan dr. Valaska Józsefet választotta meg. 

A felügyelőbizottsági tagok közül dr. Maria-Theresia 
Thiell, valamint dr. Valaska József és dr. Armin Eichholz 
a közgyűlés napjával hatályosan e tisztségükről lemondtak. 
Helyükre 2016. augusztus 11. napjával hatályosan Bernhard 
Lüschper, valamint dr. Eberhard Uhlig és Achim Görtz ura-
kat választotta meg felügyelőbizottsági tagnak a közgyűlés. 

Az igazgatóság és a felügyelőbizottsági tagok meg-
bízatása a társasági alapszabály rendelkezése szerint 
három évre szól. 

(Forrás: Mátrai Erőmű)

Alig egy év alatt az EDF Démász közel egymilliárd forint 
összegű saját beruházásaként bővítette a Szultán utcai 
alállomást Kecskeméten. Az erről szóló közlemény sze-
rint a város villamosenergia-ellátását biztosító központi 
elosztó új transzformátorral bővült, és nagy adatátvi-
telre képes optikai kábelek kötik össze a Kecskemét-
Dél kapcsolóállomással. Ez utóbbi helyszínen a korábbi, 
szabadtéri kapcsolórendszert egy új, 100 m2-es épület 
és korszerű kapcsolóberendezések váltották fel. Az új 
transzformátor lehetővé teszi a Démász által jelenleg 
biztosított villamosenergia-kapacitás mintegy 50%-os 
emelését. 

A szolgáltatásbővítés eredményeként elkezdődött 
továbbá egy alállomás építése Kósafalu városrész köze-
lében. Ez az elosztó 40 MW-os kapacitásával Kecskemét 

déli ipari területeinek energiaellátását biztosítja majd, így 
egyebek mellett a Mercedes-gyárnak beszállító új üzemek 
energiaszükségletét is kiszolgálja a jövőben. A kapcsoló-
épületet a legkorszerűbb berendezésekkel szerelik fel, így 
az alállomás saját energiafogyasztásának felét a tetejére 
telepített napelemes erőmű fedezi majd. A terület ked-
vezőtlen talajadottságai miatt az építés során különleges 
egyedi megoldást alkalmaznak, a berendezéseket 11,5 
méter mélyre fúrt cölöpökre telepítik. 

Az EDF Démász Magyarországon 775 ezer lakossági 
és vállalati ügyfélnek szolgáltat villamos energiát, olyan 
integrált, a villamosenergia-iparban tevékenykedő vál-
lalat, amely az iparág minden területén aktív: termelés, 
elosztás, villamosenergia-szolgáltatás és kereskedelem. 

(Forrás: MTI)

Manapság a villamosenergia-rendszer minden része 
olyan léptékű és ütemű változáson esik át, amilyenre 
kialakulása óta nem volt példa. Gyors növekedés ta-
pasztalható a jellegénél fogva kiegyensúlyozatlan ener-
giaellátást nyújtó megújuló energiaforrások terén, az 
energiatermelés rengeteg termelőhely között oszlik 
meg, az áram hagyományosnak tekinthető egyirányú 
áramlását pedig felváltja a többirányú energiaáramlás. 
Az új tendenciák nemcsak magában az energiaátviteli 
rendszerben váltanak ki változásokat, de változásokat 
indukálnak annak üzemeltetési módjában is, ami elen-
gedhetetlenné teszi a kereslet és a kínálat intelligensebb 
kezelését is. 

Az új fejlesztések kifinomult felügyeleti, kommuni-
kációs és vezérlési rendszereket tesznek szükségessé 
a villamosenergia-termelést, az átvitelt, az elosztást, 
a tá   rolást és a fogyasztást átfogó teljes energetikai ér-
téklánc mentén, és olyan intelligensebb villamosener-

gia-rendszert követelnek meg, amely „okosabb” és na-
gyobb mértékben támaszkodik a digitális technológiák 
alkalmazására.

A digitális alállomások kulcsfontosságú szerepet 
fognak játszani a jövő villamosenergia-rendszerében. 
Az új alállomásoknál a száloptikai kábeleken keresztül 
megvalósuló digitális kommunikáció kiváltja az analóg 
jeltovábbításra alkalmas hagyományos rézkábelezést. 
Alkalmazásuk nagyobb fokú rugalmasságot, rendelke-
zésre állást és biztonságot garantál, amihez csökkenő 
költségek, kisebb kockázat és kisebb környezeti hatás 
társul. 

A digitális alállomásokba integrált információs és 
kom  munikációs technológiájú intelligens elektronikus 
eszközöket (IED) is beépítenek. Az IED-ék mikropro-
cesszor alapú védelmi és vezérlőeszközök, amelyeket 
villamos berendezésekhez, így pl. megszakítókhoz, 
transzformátorokhoz és kondenzátortelepekhez hasz-
nálnak. A digitális alállomásokban a rendelkezésre álló 
nagyobb adatmennyiség az eszközök kifinomultabb 
felügyeletét, diagnosztizálást, védelmét és optimali-
zálást teszi lehetővé.

Az ABB bemutatott digitális alállomása a követke-
zőkkel volt felszerelve: szakaszolómegszakítók (DCB) 
száloptikai áramérzékelőkkel (FOCS), nagyfeszültségű 
hibrid kapcsolóberendezés digitálisan kompatibilis mo-
torhajtással, Relion® védelmi és vezőrlő IED-ek, a FOX 
termékcsaládba tartozó kommunikációs eszközök, egy 
MicroSCADA Pro felügyeleti rendszer és egy Asset He-
alth Center megoldás. Bemutatták az ABB Transformer 
Intelligence® rendszerét is, amelyben érzékelők, fel-
ügyeleti platformok és szoftver kombinációja biztosítja 
az adatok kinyerését és elemzését a teljesítmény és 
a költségek optimalizálása, illetve a biztonság fokozása 
érdekében. 

(Forrás: ABB)

A	digitális	alállomások	a	jövő	villamosenergia-hálózatainak	nélkülözhetetlen	elemei	a	hatásfok,	a	biztonság	
és	rendszer-átláthatóság	növelése	érdekében.	Ennek	jegyében	mutatta	be	az	ABB	a	digitális	alállomásmodelljét	
a	Cigré	konferencián	és	kiállításon	Párizsban.

dr. VAlAskA JózsEF

Cölöpökre	épített,	napenergiát	hasznosító	újabb	alállomást	épít	az	EdF	démász	kecskeméten		
–	közölte	a	cég.
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< a Solar Impulse sikerrel befejezte küldetését

A Solar Impulse a Földet fosszilis üzemanyag felhasz-
nálása nélkül körülrepülve bebizonyította, úgy fej-
leszthetjük tovább a világot, hogy nem éljük fel a Föld 
véges erőforrásait. Az úttörő technológiai megoldá-
sok fejlesztésében élenjáró ABB műszaki segítségével 
sikerült a Solar Impulse üzenetét a gyakorlatban is 
valóra váltani. 

A sikeres „küldetés” teljesítése után Ulrich Spiess -
hofer, az ABB vezérigazgatója többek között azt mond-
ta, hogy hatalmas szimbolikus jelentőséggel bíró, igazi 
történelmi siker ez, amely egyértelműen bebizonyította, 
hogy az újító szellem és a tiszta technológiák segítségével 
úgy működtethetjük a világot, hogy az nem jár együtt 
a Föld véges erőforrásainak felélésével. A cég azért 
kötött innovációs és technológia szövetséget a Solar 
Impulse-szal, mert a Svájcban már 125 éve az energetikai 
és az automatizálási technológiák fejlesztésén dolgozva 
azokat a célokat kívánja elérni lent a földön, amelyeket 
a repülő sikerrel teljesített a légtérben.

Küldetésünk sikere nemcsak a repülésben, de 
a megújuló energiák hasznosítása és a tiszta technoló-
giák területén is történelmi jelentőséggel bír – mondta  

A	Solar	Impulse	történelmet	írt	azzal,	hogy	az	első,	kizárólag	napenergiával	hajtott	repülőgépként	sikeresen	
befejezte	földkerülő	repülőútját.

2016-ban június 18-ra esett az európai energiafüggőség 
napja (European Energy Dependence Day). 1995 és 2011 
között 11%-kal emelkedett az EU primer energiaimportja, 
ami plusz 38 nap energiafüggőséget jelent. 2011 óta – töb-
bek között a klímavédelmi csomagok, energiahatékony-
sági intézkedések hatására – Európa energiafüggőségi 
szintje stagnál. Magyarország külső energiafüggősége az 
uniós átlagnál magasabb, az energiahordozók 61,1%-a 
származott importból 2014-ben.

A külső energiafüggőség csökkentésének hatásos 
eszköze az energiahatékonyság ösztönzése. Az ameri-
kai ACEEE (American Council for an Energy-Efficient 

< Egyre növekszik Európa energiafüggősége

Economy) állapította azt meg, hogy új áramtermelő ka-
pacitásokat legolcsóbban nem új erőművekkel, hanem 
a hatékonyság növelésével biztosíthatjuk. Ehhez hozzá-
adódik még, hogy az energiahatékonyság növelése révén 
kevesebb új erőműre van szükség, és csökken a környezeti 
terhelés is – azaz a legolcsóbb energia az, amit fel sem 
használunk.

Az energiafüggőség napjáról a Magyar Energiahaté-
konysági Intézet kezdeményezésére emlékeztek meg 
EU-szinten. A kezdeményezés célja, hogy nyomaté-
kosítsák az energiahatékonyságban rejlő kihívásokat 
és lehetőségeket.

(Forrás: MEHI)

Európa	képletesen	június	közepére	elhasználta	minden	idei	belső	energiaforrását	–	közölte	a	Magyar	Energia-
hatékonysági	Intézet	nonprofit	közhasznú	kft.	(MEHI).

megérkezésekor Bertrand Piccard, a Solar Impulse 
pilótája, a projekt kezdeményezője és elnöke. André 
Borschberg, a Solar Impulse társalapítója, vezérigazga-
tója és a gép másik pilótája ezekkel a szavakkal méltatta 
a két cég közötti partneri kapcsolat értékét: az ABB, 
valamint a projekt kivitelezésében közreműködő többi 
szervezet szaktudása és támogatása nélkül a küldeté-
sünk nem lett volna megvalósítható.

A Földet megkerülő repülőútja során a Solar Impulse 
leszállt négy kontinensen (Ázsia, Észak-Amerika, Európa 

és Afrika), átkelt két óceánon (Csendes- és Atlanti-óce-
án) és átrepült a Földközi-tenger és az Arab-félsziget 
felett is. 

Útja során több új repülési rekordot állított fel. 
A repülőút Japán és Hawaii közötti szakaszában André 
Borschberg megdöntötte a leszállás nélküli leghosszabb 
szóló repülés rekordját (117 óra 52 perc), Bertrand 
Piccard pedig elsőként repülte át az Atlanti-óceánt nap-
elemes repülőgéppel.

(Forrás: ABB)

< átadták a sajóbábonyi naperőművet

A Sajóbábonyban felépített naperőmű a Newergies Kft. 
kivitelezésében, a Solarpark-Bábony Kft. 200 millió fo-
rintos beruházásában készült el. A társaság tájékoztatása 
szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen, 1,2 
hektár területen 1930, egyenként 265 watt teljesítmé-
nyű napelemmodul által termelt egyenáramot váltako-
zó árammá alakítják át, majd értékesítik, és betáplálják 
az áramszolgáltató hálózatába. Az itt megtermelt évi 

550–580 ezer kilowattóra áram 200 családi ház éves 
fogyasztásának megfelelő mennyiség. A 30–40 év élet-
tartamra becsült sajóbábonyi erőmű beruházása 10 éven 
belül megtérülhet.

A 200 millió forintos beruházást a Solarpark-Bábony 
Kft. saját forrásból és banki hitelből fedezi, uniós támo-
gatást nem vett igénybe a cég. 

(Forrás: NFM)

kétszáz	család	áramellátását	fedezi	a	Sajóbábonyban	felépített	naperőmű,	amelyet	saját	forrásból	és	banki	hitelből	
építettek	fel.
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< rekordmegrendelés a csepeli transzformátorokra

< új tulajdonosa van a szakolyi biomasszaerőműnek

Németország egyik legnagyobb közműhálózat-üzemel-
tetője, a Netze BW 2016-ban összesen 102 transzfor-
mátort cserél le környezetbarát, modern eszközökre. 
A növényi olajjal töltött transzformátorokat a Siemens-
től rendelte meg a szervezet, melyeket a vállalat csepeli 
üzeme gyártott le. A Netze BW éves szinten mintegy 
1000 darab transzformátort cserél le átlagosan. 

A környezetbarát transzformátorok a korábbi ás-
ványi olaj vagy szilikon helyett észterszigetelést kaptak. 
Az organikus eredetű folyadék legnagyobb részben rep-
ceolajból és karbonsavakból áll, nem mérgező és bioló-
giailag könnyen lebomlik. A régebbi eszközöknél használt 
ásványi olajnál magasabb a gyulladáspontja, ezért alkal-

A Veolia célja, hogy a cégcsoport gazdasági és műszaki 
hátterével Magyarország negyedik legnagyobb, tisztán bio-
masszából villamos energiát előállító erőműve, a szakolyi 
létesítmény működése hosszú távon fenntartható pályá-
ra kerüljön. Ezzel a 19,8 MW teljesítményű létesítmény 
Magyarország megújuló energetikai célkitűzéseinek tel-
jesítéséhez is hathatósan hozzá tud járulni – jelezte a cég.

A 2009-ben átadott szakolyi erőmű Magyarország el-
ső, zöldmezős beruházással létesített biomassza-tüzelésű 
áramtermelő létesítménye. A 19,8 megawatt névleges 
teljesítményű, 55 főnek munkahelyet biztosító erőmű 
tisztán biomassza – faapríték és fűrészüzemi mellékter-
mékek – eltüzelésével állít elő villamos energiát. Az erő-
műben évente mintegy 140–150 ezer tonna faaprítékot 
tüzelnek el, az így megtermelt energiát pedig az országos 
villamosenergia-hálózatba táplálják be.

A szakolyi erőmű eredményes üzemeltetését segíti, 
hogy a Veolia Energia Magyarország Zrt. – a pécsi és a do-

mazása még biztonságosabbá, valamint környezetbaráttá 
teszi a transzformátorok használatát. A transzformá-
torok cseréjével a Netze BW csak a tesztidőszak alatt, 
összesen 37 tonna ásványi olajat spórolt meg. 

Beatrix Natter, a Siemens AG transzformátor-üz-
letágáért felelős vezetője szerint a Midel eN termé-
szetes észterrel töltött transzformátorok bizonyítják, 
hogy hálózatok üzemeltetőjeként is lehet gazdaságilag 
hatékony megoldásokat találni, amelyek egyben fenn-
tarthatók is. Ahhoz, hogy minden hálózati üzemeltető 
élhessen a természetes és szintetikus észterszigetelés 
előnyeivel, a Siemens a legkorszerűbb portfóliót ajánlja 
a környezetbarát technológiák közül.

(Forrás: Siemens)

rogi erőmű révén – Magyarországon egyedülálló tapasz-
talatokkal rendelkezik a biomassza-alapú energiaterme-
lés területén. A társaságcsoport az említett városokban 
hosszú évek óta sikerrel működteti azt a kogenerációs 
technikát, amely energiahatékonysági és fenntarthatósági 
szempontból is kiemelkedően eredményes.

A szakolyi erőmű alapkövét 2006-ban tették le, mű-
ködését pedig három évvel később kezdte meg. 2011-ben 
leállították az energiatermelést a létesítményben, amelyet 
csak tavaly ősszel indítottak újra. Ugyanakkor az erőmű 
jelenleg is az elérhető legmagasabb technológiai színvo-
nalat képviseli. A Veolia csoport gazdasági és műszaki 
hátterére támaszkodva pedig a létesítmény hosszú távon 
támogatja Magyarország energetikai céljait. Így a szakolyi 
erőműnek fontos szerep jut abban is, hogy – az európai 
uniós vállalásoknak megfelelően – a megújuló energia-
források részaránya a bruttó hazai energiatermelésen 
belül 2020-ra érje el a 14,65%-ot.

(Forrás: Veolia)

Eddigi	legnagyobb	megrendelését	kapta	a	Siemens	csepeli	transzformátorgyára	környezetbarát	transzformáto-
rokra	németországból.	A	több	mint	100,	természetes	észterrel	töltött	transzformátort	a	vállalat	magyarországi	
üzemében	tervezték	és	gyártották.

Jóváhagyta	a	gazdasági	Versenyhivatal,	hogy	a	Veolia	Energia	Magyarország	Zrt.	megvásárolja	a	szakolyi	biomassza-
tüzelésű	erőművet	üzemeltető	dBM	Zrt.-t	az	nRg	Power	Szakoly	kft.-től.	Ezzel	az	utolsó	akadály	is	elhárult	Magyar-
ország	negyedik	legnagyobb,	tisztán	megújuló	forrásból	villamos	energiát	előállító	erőművének	tulajdonosváltása	előtt.
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