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az irányítása alá tartozó társaságok beszerzéseinek 
tervezését, jóváhagyott beszerzési igényeit, majd 
ellenőrizze azok végrehajtását. A beruházások fel-
ügyeletének összefogásával a Beruházás Koordinációs 
Osztálynak biztosítania kell a projektek megfelelő 
előkészítését, majd tervszerű, megfelelő lebonyolí-
tását, előrehaladását és megvalósulását a szükséges 
központi kontrollok révén. 

A vonatkozó csoportszintű szabályzatokba és fo-
lyamatokba még 2016-ban beépítették az igazgatóság 
SZMSZ-ben rögzített feladataihoz tartozó legalapve-
tőbb hatásköröket, azonban a teljes szakmai irányítás 
több lépcsőben alakul ki a közeljövőben.

Az új stratégiai irányvonal határozottabb közre-
működést követelt meg a szakterület részéről a ter-
melési és műszaki szolgáltatási tevékenységet érintő 
vállalatfelvásárlási és egyesülési (M&A) tranzakciók 

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. termelési és 
műszaki vezérigazgató-helyettesének (TMVH) szak-
mai irányítása alá a magyar villamosenergia-rendszer 
meghatározó és kiemelt jelentőségű termelőkapacitásai, 
a rendszerszintű szabályozás nélkülözhetetlen erőművei, 
továbbá a regionális hőszolgáltatást ellátó létesítményei, 
valamint a hazai és külföldi piacon is meghatározó jelen-
léttel bíró műszaki szolgáltató vállalatai tartoznak. A fenti 
felsorolásból is következik, hogy az irányítási szakterü-
let tagvállalatai által üzemeltetett eszközállomány nem-
csak a villamosenergia-rendszer, de az MVM Csoport 
működésében is jelentős értékteremtő képességekkel 
rendelkezik. Ezen előnyök maradéktalan kiaknázása ér-
dekében elengedhetetlen az eszközök megfelelő állapo-
tának fenntartása, teljesítményének lehetőségek szerinti 
optimális kihasználása, továbbá a szinergiák felismerése 
és alkalmazása – természetesen a piaci és a tulajdonosi 
igények szem előtt tartásával.

Dr. Zsuga János vezérigazgató-helyettes vezetésével 
a szak terület felelős többek közt a stratégiai szem-
pontból is kiemelten kezelendő megújulóalapú ener-
giatermelés részarányának növeléséért, a nukleáris 
kapacitás hatékony és biztonságos kihasználásáért, 
a rendszerszinten nélkülözhetetlen gázturbinás erő-
művek rendelkezésre állásáért, továbbá a regionális 
hőszolgáltatás ellátásbiztonságáért. 

Az MVM Zrt. 2016. augusztus 1-én hatályba lé-
pett Szervezeti és Működési Szabályzatának módosí-
tásával a termelési és műszaki szakterület jelentősen 
átalakult. A szervezetfejlesztés határozott célja, hogy 
folyamatalapú gondolkodás mentén jöhessen létre 
egy hatékony szervezeti struktúra és felelős működési 
modell, amelynek mentén megvalósítható a termelő 
és a műszaki szolgáltató tagvállalatok központosított, 
integrált együttműködése. 

Az energiahordozók szerint csoportosított ter-
meléskoordinációs tevékenység (nukleáris, fosszilis, 
megújuló), továbbá a műszaki szolgáltatásokat nyújtó 
tagvállalatok szakmai felügyeletének ellátása mellett 
a szervezet kiemelt figyelmet kíván fordítani az el-
látási lánc hatékonyabb menedzselésére is. Ennek 
érdekében jött létre az egységes irányítási modell-
hez elengedhetetlen, back office tevékenységet ellátó 
Műszaki Háttértámogatási Igazgatóság dr. Nagyházi 
István vezetésével, amelynek fő célja többek között 
a beszerzési és beruházási területek racionalizálása, 
hatékonyságának növelése. A beszerzések kapcsán 
a Beszerzés Koordinációs Osztály feladata – a le-
ányvállalati beszerzések feletti tulajdonosi kontroll 
biztosításán túl –, hogy koordinációt is gyakoroljon a 
beszerzési folyamatok felett, kiépítse a beszerzések 
szakmai irányítását, fejlesztését, illetve összehangolja 

Az MVM Energiaforrás szakmai folyóiratban közölt cikkek – igazodva a társa ság 
csoport filozófiájához – bemutatják azokat a lépéseket, amelyekkel az MVM  
Csoport támogatja a nemzeti energiapolitika megvalósítását, különösen az 
energiaellátás biztonságát és a klímapolitikai célkitűzések elérését. Az MVM 
Csoport ezen célok megvalósítását szem előtt tartva, a változó környezethez 
igazodva alkotta meg új stratégiáját, amelyet a lap 2016/ 2. számában rész
letesen bemutatott. Az MVM Csoport szer vezeti egységeinek és társaságai
nak tevékenysége ennek  a straté giának a végrehajtását célozza. 
Az alábbi cikkben dr. Zsuga János, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.  
termelési és műszaki vezérigazgatóhelyettese szakmai irányítása alá  
tartozó szakterület mutatkozik be.

DR. ZSUGA JÁNOS

DR. NAGYHÁZI ISTVÁN

Műszaki Háttértámogatási  
Igazgatóság fő célja a beszer- 
zési és beruházási területek  
racionalizálása, hatékonysá- 
gának növelése, a leány- 
vállalatok tulajdonosi  
kontrolljának biztosítása.

A működési struktúra erős 
vállalatot vizionál, melynek 
maximális kiaknázásához el-
engedhetetlen a munkatársak 
pozitív jövőképének erősítése is.

<

<
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lebonyolítását követő integrációs folyamatokban. 
Ennek érdekében a TMVH közvetlen irányítása alatt 
jött létre a Fejlesztés Építési Osztály (FÉO), mely az 
előzőeken túl részt vesz a fent említett társaságok 
költséghatékony és a csoport érdekeit szem előtt 
tartó jövőbeli működési lehetőségeinek vizsgálatában, 
illetve közreműködik a tagvállalatok közötti szinergi-
ák feltárásában, elősegíti az abban rejlő lehetőségek 
kihasználását.

Szintén az MVM Csoport megújult stratégiájához 
kapcsolódóan az MVM Zrt. 2017. január 20-án meg-
alapította MVM Titán Zrt.-t, amely profiljából adó-
dóan a termelési és műszaki szakterület felügyelete 
alá tartozik. Az alapító szándékának megfelelően a 
vállalat vezetése folyamatosan keresi azon befektetési 
lehetőségeket, amelyek a cégcsoport számára releváns 
gyártási és fejlesztési tevékenységeket tekintve értékte-
remtést jelentenek. A befektetési szempontokat min-
den esetben a cégcsoport befektetési és beruházási 
politikájának megfelelően alakítják  ki. Az alapítással egy 
időben megalakult az MVM Titán Zrt. Igazgatósága és 
Felügyelőbizottsága is, valamint a tulajdonos részéről 
megtörtént a vezérigazgató kinevezése is, Buday Pál 
személyében. 

A Kiss István által vezetett Nukleáris Igazgatóság 
(NIG) legfontosabb feladata az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt.-vel történő kapcsolattartás és a tulajdonosi 
elvárások teljesülésének ellenőrzése a nukleáris biz-
tonság elsődleges figyelembevételével. A szervezet 
feladatainak ellátásához a szakemberek Budapest és 
Paks helyszínen dolgoznak annak érdekében, hogy az 
erőműben zajló folyamatokat hatékonyan, közvet-
lenül is figyelemmel tudják követni. A munkatársak 
kiválasztása során nagy hangsúlyt kapott a többéves 
atomerőművi tapasztalat, amely feltétlenül szükséges 
ahhoz, hogy az atomerőmű teljes tevékenységi körét 
(műszaki, gazdasági, humán, nukleáris biztonság stb.) 
érintően adatokat gyűjtsenek és dolgozzanak fel, illetve 
ezt követően döntés-előkészítő dokumentációkkal biz-
tosítsák a felsővezetők, illetve a társterületek számára 
a döntések meghozatalához szükséges információkat.

Megkérdőjelezhetetlen, hogy termelőként az MVM 
Csoport a Paksi Atomerőmű révén meghatározó sze-
repet tölt be a magyar energiatermelő piacon, ebből 
kifolyólag Magyarország számára mind energetikai, mind 
gazdasági szempontból nélkülözhetetlen. Az 1982 és 
1987 között üzembe helyezett 4 db VVER-440/213 típu-
sú, nyomottvizes (PWR) reaktorblokk a fejlesztéseknek 

köszönhetően immáron egyenként 500 MW teljesítmé-
nyűek, így az elektromos összteljesítmény 2000 MW, a 
reaktorok hőteljesítménye pedig egyenként 1485 MWth. 

A 2015. évet követően 2016-ban is minden eddi-
ginél több, összesen 16 053,9 GWh villamos energiát 
termelt a négy blokk, ezzel a hazai igények 36,5%-át, 
az itthoni termelés 51,3%-át adta. A biztonságot te-
kintve is kiemelkedően pozitív évet zárt az atomerő-
mű, hiszen alacsonynak számító, 17 db, a nemzetközi 
INES-skálán nullás besorolású jelentésköteles esemény 
fordult elő összesen. Az atomerőművi blokkok ren-
delkezésre állását a nem tervezett kieséseken felül a 
karbantartások hossza és a szélsőséges időjárási kö-
rülmények is befolyásolhatják. A 2016-os év rendkívüli 
volt, hiszen először ért véget az új üzemanyagciklus 
a 2. blokkon, amely így 15 hónapot üzemelt problé-
mamentesen. Ennek köszönhetően a 2016-ben csak 
három tervezett karbantartást kellett végrehajtani, így 
a hosszabb üzemanyagciklus bevezetéséhez számos 
egyéb rekord is társult. A rendelkezésre állási mutató 
a négy blokkra vetítve 91,38% lett, amely még sosem 
volt ennyire magas az erőmű történetében. A 3. blokk 
az év minden pillanatában üzemelt, így teljesítménymu-
tatója 100%-os lett, amely egyedülálló a VVER 440-es 
atomerőművek között.

Követve a nemzetközi tendenciákat az atomerőmű 
már az ezredfordulón megkezdte az üzemidő 20 éves 

meghosszabbításának előkészítését. Az atomerőmű 
1. blokkja 2012. december 18-án, a 2. blokkja 2014. 
november 24-én és a 3. blokkja 2016. december 19-én 
kapta meg az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 
engedélyét, amelynek értelmében további 20 évig 
működhetnek. A 4. blokk esetében is előkészített 
üzemidő-hosszabbítási engedélykérelmet 2016 nov-
emberében nyújtották be az OAH felé.

A nukleáris ipar hosszú távú fenntarthatóságának 
megteremtése érdekében a Nukleáris Igazgatóság leg-
fontosabb célja hogy az MVM Zrt. és az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. között még szorosabb együttmű-
ködés jöhessen létre a nukleáris biztonság szem előtt 
tartása mellett. Ennek első lépése volt 2015. április 
1-jén a Nukleáris Biztonsági Igazgatóság – 2017. április 
1-jétől Nukleáris Felügyeleti Osztály (NFO) – létre-
hozása, melyet az MVM Zrt. – a nukleáris engedélyes 

KISS ISTVÁN

A 3. blokk az év minden  
pillanatában üzemelt,  
így teljesítménymutatója 
100%-os lett, amely egye dül-
álló a VVER 440-es
atomerőművek között.

<

2016-ban minden eddiginél több, összesen 16 053,9 GWh villamos energiát termelt a négy blokk Fotó: Bodajki Ákos



Vezércikkek .......................................................................................................[7][6] ...................................................................................................... Vezércikkek

MVM  Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdonosaként  – 
az Atomerőműveket Üzemeltetők Világszövetsége 
(World Association of Nuclear Operators – WANO) 
2014-ben elvégzett, a csoportszintű működésre vo-
natkozó vizsgálatának megállapításai alapján határozta 
el. A vonatkozó WANO-irányelvek szerint az MVM 
Csoport uralkodó tagjának gyakorolnia kell egy olyan 
független nukleáris biztonsági, felügyeleti funkciót, 
amely elősegíti a nukleáris kockázatok minimálisra 
csökkentését.

A független felügyeleti szervezet a nemzetközi 
ajánlásokkal és a jó gyakorlatokkal összhangban, az 
engedélyes szervezeteitől függetlenül, a tulajdonos 
elvárásainak szem előtt tartásával, figyelemmel kíséri 
és értékeli az atomerőmű üzemeltetését, működé-
sét, üzemi eseményeit, a hatósági ügyeket a nukleáris 
biztonság szempontjából, valamint követi a nukleáris 

iparági trendeket, annak érdekében, hogy rámutasson 
a folyamatos fejlődés lehetőségére, és ezáltal segítse 
a nukleáris biztonság lehető legmagasabb szintjének 
elérését.

A működési feltételek megteremtését követően 
a szervezet kialakította az atomerőmű szervezetei-
vel történő kapcsolattartási és konzultációs eljárást, 
meghatározta a napi munkavégzési gyakorlatát, és 
kidolgozta az ellenőrzéseinek és azok visszacsatolásá-
nak módszerét. Az ellenőrzések eredményeiről és az 
atomerőmű biztonságának értékeléséről rendszeres 
jelentéseket készít. A fentieken túlmenően az NFO 
gyakorolja az MVM Zrt. WANO-tagságából adódó 
jogokat és kötelezettségeket, feladata a folyamatos 
kapcsolattartás, információcsere, illetve a WANO 
Kormányzótanácsában való aktív munkavégzés.

A Mogyorósy Tamás által vezetett Termelési Igaz-
gatóság (TIG) fő tevékenysége a fosszilis- és megújuló-
alapú energiatermelő tagvállalatok tulajdonosi felügye-
lete, koordinációja, támogatása. A TIG elsősorban 
felelős az általa irányított társaságok tekintetében az 
ellátásbiztonságért, az üzletfolytonosság fenntartá-
sáért és a tagvállalatok eredményes működtetéséért. 

Másodsorban további feladata, hogy feltárja a fosz-
szilis- és megújulóalapú társaságok közötti szinergiákat, 
biztosítsa a társaságok felé a „legjobb gyakorlat” (best 
practice) megismerését, illetve az üzleti, fejlesztési, 
beszerzési vonatkozású tevékenységeik során ezek 
érvényre juttatását. Stratégiai szempontból kiemelt 
feladatként aktívan közreműködik az MVM Csoport 

közép- és hosszú távú megújuló energiatermelést, 
alternatív energiafelhasználást és az energiahatékony-
ságot célzó új üzleti lehetőségek megvalósítását előse-
gítő „zöld” stratégiai céljainak megvalósításában. Ennek 
érdekében előkészíti és koordinálja a megújuló- és 
hulladékbázisú erőműfejlesztések lebonyolítását is.

A Termelési Igazgatóság irányítási körébe tartozik 
a fosszilis tüzelőanyag hasznosításával energiát előállító 
MVM GTER Zrt., MVM Észak-budai Fűtőerőmű Kft., 
MVM Miskolci Fűtőerőmű Kft., MVM Oroszlányi Erő-
műfejlesztő Zrt., továbbá a 2015. év végén konzervá-
lással leállított, villamosenergia-termelő tevékenységét 
jelenleg szüneteltető Vértesi Erőmű Zrt. 

Az MVM GTER Zrt. litéri és sajószögedi telephelyén 
egyenként 155 MW, a lőrinci telephelyen 173 MW, 
illetve az ajkai (bakonyi) telephelyen 116 MW beépített 
teljesítmény áll rendelkezésre.  Az MVM GTER Zrt. 
által üzemeltetett, de MVM Zrt. tulajdonú Litéri, Lő-
rinci és Sajószögedi Gázturbinás Erőművek, valamint 
az MVM GTER Zrt. tulajdonában lévő Bakonyi GT Erő-
mű (Ajka) 2016. évben is kimagasló, átlagosan 98%-os 
rendelkezésre állást értek el. Az üzemeltetésen felül 
nemcsak az erőművek, hanem a lőrinci hűtőtó vagyon-
gazdálkodásával összefüggő fejlesztési és adminisztrá-
ciós tevékenységet is ellátja a szervezet.

Az MVM Észak-budai Fűtőerőmű Kft. gázturbiná-
ival és forró vizes hőhasznosító kazánjaival villamos 
energiával kapcsoltan termel hőt, mely a FŐTÁV Zrt. 
Észak-budai Fűtőművének távhőhálózatán keresztül jut 
el az észak-budai hőkörzet több mint 30 ezer fogyasz-
tójához. A 2016. évben az erőmű összesen 1535 TJ 
hőenergiát szolgáltatott, továbbá a rendszerszintű sza-
bályozás során értékesített villamos energia 5613 MWh 
volt, átlagosan 85% körüli primerenergia-felhasználási 
hatásfok mellett.

Az MVM MIFŰ Kft. szintén kapcsolt villamosener-
gia-termelést valósít meg gázmotorjaival és forró vizes 
kazánjaival. Feladata a rendszerszintű szolgáltatások 
teljesítésén felül Miskolc városában a négy hőkörzet 
(Belváros, Avas, Diósgyőr, Bulgárföld) igényeinek ki-
szolgálása. Az MVM MIFŰ Kft. összesen 64,05 MW 
beépített kapacitással rendelkezik.

A Vértesi Erőmű Zrt. 2016. január 1. napjától kez-
dődően az Oroszlányi Erőmű villamosenergia- és 
hőtermelő blokkjait konzerválás és állapotfenntartás 
mellett tartósan leállították, a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 6549/2015 sz. ha-
tározata alapján az Oroszlányi Erőmű villamosenergia-
termelői tevékenységét a társaság – legfeljebb 3 évig – 
szünetelteti. Az erőműhöz tartozó Márkushegyi Bá-
nyaüzemben az Európai Bizottság 2011. évi döntése 
alapján 2014. év végével a szénbányászati tevékenységet 
megszüntették, és 2015. január 1-jétől megkezdődött 

a bánya végleges bezárásának és a telephely rekultivá-
ciójának folyamata.

A fenti döntések nyomán a hőellátási kötelezett-
ség teljesítése érdekében az MVM Zrt. tulajdonosa 
2014. június 27-én megalapította az MVM Oroszlányi 
Erőműfejlesztő Zrt.-t, mely a szükséges beruházások 
megvalósítását követően 2016. január 1-jétől három, 
összesen 37,5 MWth teljesítményű földgáztüzelésű ka-
zánnal feladataként teljesíti Oroszlány város, valamint 
Bokod község távhőellátását a vonatkozó környezet-
védelmi előírások betartása mellett. 

Az NRG Finance Kft. 2016. október 1-jén került 
igazgatóság irányítása alá egy akvizíciós folyamat ered-
ményeképp, mely által az MVM Csoport a Rába Ener-
giaszolgáltató Kft. 96,67% tulajdonrészét birtokolja. 
A Rába Energiaszolgáltató Kft. fő tevékenysége a Rába 
Járműipari Holding Nyrt. telephelyein (Győr, Mór, Sár-
vár, Esztergom) található fogyasztók vezetékes ener-
giafajtákkal történő ellátása. A NRG Finance Kft. egy 
összesen 8,5 MWe kapacitású gázmotorparkkal rendel-
kezik, melyek rendszerszintű szekunder szabályozásban 

MOGYORÓSY TAMÁS

Az év végén alapított Megújuló 
Program további fotovoltaikus, 
biomassza- és depóniagáz- 
bázisú erőmű kapacitás  
létesítését célozza, támogatva 
Magyarország és az Európai 
Unió klímavédelmi törekvéseit.

<

A több, mint 38 ezer 
napelempanelt tartalmazó 
fotovoltaikus erőmű évente 
kb. 10 GWh villamos energia
előállítására képes, káros-
anyag-kibocsátás nélkül.

<
A pécsi hőerőmű egykori, több, mint tízhektáros rekultivált zagyterén 
(Tüskésrét) épült fel a 10 MW beépített kapacitású PV erőmű.  

Fotó: MVM ERBE Zrt.



Vezércikkek .......................................................................................................[9][8] ....................................................................................................... Vezércikkek

Így a jövőben létrejöhet egy tiszta, egyértelmű eljárás-
rendeken alapuló együttműködés az irányítási terület 
és a műszaki szolgáltató tagvállalatok között, amely 
elősegítheti a termelő és a műszaki szolgáltató tagvál-
lalatok érdekközösségének megteremtését.

A Karbantartás Tervezési Osztály (KTO) a 2016. 
augusztus 1-jei SZMSZ-módosítással jött létre azzal 
a céllal, hogy a termelési terület felelősségi körébe 
tartozó társaságok karbantartási tevékenységeivel 
kapcsolatban kialakítsanak egy átlátható műszaki és 
pénzügyi tulajdonosi érdekképviseletet.

Az osztály kiemelt feladata egy csoportszintű egy-
séges karbantartási filozófia kialakítása a TMVH irá-
nyítása alá tartozó tagvállalatok bevonásával. Legfőbb 
célja egy eszközalapú karbantartást támogató rendszer 
létrehozása, továbbá transzparens KPI-mutatók alkal-
mazása és részletes, havi karbantartási riportrendszer 
kialakítása. Kiemelten foglalkozik a termelővállalatok 
karbantartási feladataihoz rendelt szolgáltatói tevé-
kenység allokációjának optimalizációjával is.

Tavaly decembertől kezdődően a KTO elindította 
a TMVH és a tagvállalatok releváns szervezeti egysége-
inek részvételével a „Havi Karbantartási Workshop” 
elnevezésű szakmai fórumot. Ez az esemény lehető-
séget ad a leányvállalatok karbantartási vezetőinek 
és a TMVH-szervezet meghívottainak, hogy szakmai 
keretek között a nyílt és közvetlen kommunikáció se-
gítségével egy-egy tematikus témában megoszthassák 
esetleges nehézségeiket, problémáikat, bemutathas-
sák egymásnak saját gyakorlataikat, a best practice-t, 
amellyel segíteni tudják egy adott probléma feltárását, 
megoldását, illetve egymás szakmai fejlődését.

A termelési és műszaki szakterület vezetése elis-
meri és megbecsüli azt a szaktudást, a tapasztalatot, 

melyekkel a jövedelemtermelő és értékteremtő te-
vékenység fenntartható, így a vállalatcsoport eredmé-
nyessége is biztosítható. Alapvető küldetésének tartja 
megerősíteni a dolgozók bizalmát és elkötelezettségét, 
és tovább javítani a szervezet reputációját annak ér-
dekében, hogy a szakmai kihívások és a tervezhető 
életpályamodell vonzó legyen mind a tapasztaltabb, 
mind pedig a pályakezdő fiatal tehetségek számára.

Az új stratégia és az annak érdekében létrehozott 
működési struktúra erős vállalatot vizionál, melynek 
maximális kiaknázásához elengedhetetlen a munka-
társak pozitív jövőképének erősítése is. A megkezdett 
kultúraváltással elérhető egy olyan egységes elveket 
valló és egységes dinamikával rendelkező szervezet, 
amely elkötelezettséggel és lojalitással párosulva a hosz-
szú távú siker záloga.

vesznek részt, továbbá tulajdonában állnak a Rába Hol-
ding energiaellátásának hatékonyságnövelésére létesí-
tett ún. ESCO-eszközök, illetve egy faapríték-tüzelésű 
biomasszakazán is.

Nemcsak az előbbiekben említett fosszilis tüzelő-
anyag-bázison termelő erőművek, hanem a megújuló 
energiaforrások felhasználásával villamosenergiát elő-
állító tagvállalatok szakterületi kontrollja is a Termelési 
Igazgatósághoz tartozik. 

A 2009. év végén megvásárolt Hungarowind Kft. 
tulajdonában álló, összesen 23 MW kapacitású szél-
erőműpark volt az első megújuló energiát hasznosító 
erőmű a vállalatcsoportban. Magyarország Megújuló 
Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében foglaltak 
megvalósítása végett az MVM Zrt. szakmai szerve-
zetei folyamatosan keresték az új lehetőségeket a 
megújulóportfólió bővítésének céljából hazai és regi-
onális szinten egyaránt. Az előkészítő munkák eredmé-
nyeképpen nemcsak a 2015-ben 90%-os részesedéssel 
megvásárolt, romániai Hivatalos Srl. tulajdonában álló 
Úz-völgyi Vízerőmű működésének MVM Csoportba 
történő integrációja (MVM Future Energy Technology 
Srl.) valósult meg tavaly, hanem a 2016 márciusában 
kereskedelmi üzemét kezdő pécsi fotovoltaikus (PV) 
erőmű létesítése is.

Az Úz-völgyi Vízerőmű 7,48 MW összteljesítményű 
ún. „run of river” típusú, kaszkádkapcsolású erőmű, 
amely a Baska, Úz és Veresvíz patakok vizét hasznosítja 
villamosenergia-termelésre. A vízerőműrendszer hét 
befogó műtárgyból, hat turbinaházból, továbbá az 
ezeket összekötő mintegy 20 km hosszúságú, 600-
800 mm átmérőjű nyomócsőhálózatból áll. A villa-
mosenergia-termelést 1 db Pelton rendszerű és 14 db 
Francis rendszerű turbina, illetve a hozzákapcsolt ge-
nerátor végzi. A megtermelt energiát – amely éves 
szinten kb. 14-16 GWh – mintegy 20 km hosszúságú 
középfeszültségű kábel továbbítja egy alállomásba. 

A pécsi hőerőmű egykori zagyterének rekultivált, 
több mint tízhektáros területén (Tüskésrét) kialakított, 
10 MW beépített kapacitású fotovoltaikus erőmű több 
mint 38 ezer napelempanelt foglal magában, mely nyolc, 
egyenként 1,25 MW-os, modulszerűen összekapcsolt, 
egymástól függetlenül is működő mezőből épül fel. 
Az MVM Hungarowind Kft. által – az MVM OVIT Zrt. 
és az MVM ERBE Zrt. szakmai közreműködésével – lé-
tesített PV-erőmű évente kb. 10 GWh villamos energia 
előállítására képes károsanyag-kibocsátás nélkül, ami az 
előzetes számítások szerint 3300 magyar háztartás éves 
villamosenergia-felhasználását fedezi. A beruházásnak 
köszönhetően éves szinten akár 15 ezer tonnával is 
csökkenhet az ország szén-dioxid-kibocsátása.

Jelenleg tehát összesen több mint 40 MW meg-
újulóbázisú energiatermelő kapacitás áll rendelkezésre 

a vállalatcsoportban a termelési és műszaki szakterület 
irányítása alatt. Az év végén alapított Megújuló Program 
további fotovoltaikus, biomassza- és depóniagáz-bázisú 
erőműkapacitás létesítését célozza, támogatva Magyar-
ország és az Európai Unió klímavédelmi törekvéseit.

A Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság keretein belül két 
fő szakterület, ennek megfelelően két osztály – a Mű-
szaki Szolgáltatás Tervezési Osztály és a Karbantartás 
Tervezési Osztály – végzi tevékenységét Juhász Csaba 
igazgató vezetésével. 

A Műszaki Szolgáltatás Tervezési Osztály (MSZTO) 
alapvető fókuszterülete az MVM Csoporton belüli 
műszaki szolgáltatási képességek és erőforrások, mind 
műszaki, mind gazdasági oldalról történő hatékony és 
optimális felhasználásának koordinációja, piaci igények 
szerinti fejlesztésének támogatása. A tagvállalatok kö-
zül az MVM OVIT Zrt., az MVM ERBE Zrt., az EKS-
Service Kft., valamint az Energo-Merkur Kft. tartozik 
az osztály felügyelete alá.

Ezek közül a két legnagyobb műszaki szolgáltató 
tag vállalat, az MVM OVIT Zrt. és az MVM Csoport 
mérnökirodája, az MVM ERBE Zrt. felhasználva az évti-
zedek során felhalmozott tapasztalatait és szaktudását 
az elmúlt évekhez hasonlóan 2016-ban is aktívan részt 
vett többek között a magyar villamos átviteli hálózat 
rendelkezésre állásának növelését szolgáló beruházási 
és rekonstrukciós projektek megvalósításában.

Az MSZTO az MVM Zrt. akvizíciós tevékenysége-
inek és szakirányú (erőművi és energetikai hálózatok) 
projektjeinek szakértői támogatásán túl napi szinten 
felügyeli és előkészíti a műszaki szolgáltató társaságok 
tulajdonosi döntést igénylő jogügyleteit, fejlesztéseit, 
valamint rendszeresen monitorozza azok végrehajtá-
sát. Koordinálja az egységes csoportszintű műszaki 
szolgáltatási irányelvek és feltételrendszerek kialakí-
tását és folyamatos fejlesztését, továbbá ellenőrzi a 
műszaki szolgáltató társaságok kapacitáslekötési és 
-kihasználási terveit, valamint az általuk nyújtott, illetve 
igénybe vett szolgáltatásokat.

A műszaki szolgáltatási szakterület rövid távú céljai 
között szerepel az optimális kapacitáskihasználtságot 
és maximális rendelkezésre állást biztosító műszaki 
szolgáltatási tervezés megvalósítása, a projektme-
nedzsment-képességek fejlesztése és koncentrálása, 
valamint egy Műszaki Információs Centrum (MIC) 
kialakítása és működtetése is.

E célok biztosítanak megfelelő alapot a későbbiek-
ben azon elvek hosszú távú alkalmazásának, melyek 
elősegítik a proaktív, problémamegoldásra fókuszált 
közreműködést a releváns projektek irányításában és az 
ún. „egyenszilárdságú” projektmenedzsment-szemlélet 
megvalósítását mind belső, mind külpiaci területeken. 

A jövőben létrejöhet egy tiszta, 
egyértelmű eljárásrendeken ala-
puló együttműködés az irányítási 
terület és a műszaki szolgáltató 
tagvállalatok között, amely elő-
segítheti a termelő és a műszaki 
szolgáltató tagvállalatok érdek-
közösségének megteremtését, 
racionalizálhatja azok működését.

<

JUHÁSZ CSABA
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– Éppen tíz éve dolgozik a társaságnál. Kinevezését 
meg előzően karbantartási és fejlesztési igazgatóként, 
előtte főmérnökként, korábban pedig osztályvezető-
ként dolgozott karbantartási és fejlesztési terülten, 
így rálátása van és volt a cég teljes felépítésére, mű-
ködésére. Ilyen előzmények után mit tart a társaság 
legnagyobb feladatának, kihívásának?
– A társaság legfontosabb feladata a korábban szekunder, 
a mai terminológia szerint tercier gázturbinás erőművek 
üzemképességének biztosítása és a folyamatos rendel-
kezésre állás fenntartása. Ezeknek az erőműveknek az 
üzemben tartása, az állandó üzembiztonság garantálása 
– éppen a különleges adottságok miatt – csak nagyon 
képzett szakemberek közreműködésével lehetséges. 
Ezek az erőművek ugyanis átlagosan évente kevesebb 
mint 100 órát működnek, miközben mind a 365 napon 
garantálni kell az azonnali üzembe lépésüket. Erről az 
egyedi feladatról tudni kell, hogy a gázturbinákat folyama-
tos üzemre, vagyis évi 8 ezer óránál hosszabb működésre 
tervezték. Az üzemkezdetek, vagyis (Litér és Sajószö-
ged esetén) 1998 és (Lőrinci vonatkozásában) 2000 óta 
ezeket a turbinákat üzemzavari tartalék üzemben hasz-
náljuk, amihez folyamatos fejlesztéseket, átalakításokat 
(légbeszívóház-lezárások, automata tengelyforgató rend-
szerek kialakítása, plusz-generátorszigetelés kiépítése és 

< ZÖKKENŐMENTES  
VOLT AZ ÁTMENET  
A GTER VEZETÉSÉBEN
– INTERJÚ NÉMETH IMRE VEZÉRIGAZGATÓVAL

Mayer György * A jogelőd GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető és Karbantartó Kft.t is beleszámítva, 
két év múlva lesz 20 éves az MVM GTER Zrt., az MVM Zrt. 100 százalékos tulajdonú leány  
vállalata, amelynek alapvető feladata az anyavállalat tulajdonában lévő üzemzavari tartalék 
gázturbinás erőművek (Litér, Sajószöged és Lőrinci), valamint az időközben a társaság  
tulajdonába került és jelenleg tercier tartalék funkciójú Bakonyi Gázturbinás Erőmű  
gazdaságos üzemeltetésén túl az Északbudai Fűtőerőmű üzemeltetése is. Ez rendkívül 
összetett és fontos feladat, mert ezekkel az erőművekkel is biztosítják az ország villamos
energiatartalékának kapacitását arra az esetre, ha üzemzavar miatt kiesne a rendszerből 
valamelyik másik erőmű, és gyorsan kellene biztosítani a folyamatos villamos energia  
ellátást. A négy tercier tartalék erőmű maximális összkapacitása megközelíti a 600 MWot, 
és szükség esetén 15 percen belül teljes terheléssel tudnak villamos energiát termelni az  
országos hálózat számára. A feladatot nehezíti, hogy olyan erőművekről van szó, amelyek  
évente átlagosan kevesebb mint 100 órát működnek, vagyis az év nagy részében üzem 
készen várnak a rendszerirányító MAVIR ZRt. indítási utasítására. Ráadásul az MVM 
tulajdonú gázturbinás erőművek termelői működési engedélyei 2020ban, illetve 2023ban  
lejárnak, így már most el kellett kezdeni a felkészülést a további működést biztosító enge 
délyek megszerzésére, amelyhez meg kell felelni a rendkívül szigorú uniós követelmé 
nyeknek, a sokrétű környezetvédelmi és biztonsági előírásoknak. Ilyen körülmények  
között vette át a társaság irányítását Németh Imre, a tavaly augusztusban kinevezett  
vezérigazgató, akivel az új kihívásokról beszélgettünk.

A LŐRINCI GÁZTURBINÁS ERŐMŰ
* Mayer György, az Energiaforrás 
főszerkesztője
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– Gondolom Önöket is érinti az a folyamat, hogy egyre 
inkább kiöregszenek azok a tapasztalt szakemberek, 
akik az elmúlt évtizedekben az iparág gerincét adták. 
Ön ezt hogyan értékeli?
– Kétségtelenül ez egy komoly kihívás. Nálunk is 50 év 
körül van a kollégák átlagéletkora, ezért ezek a szakmailag 
kiváló, elsődlegesen erőműkezelő és -karbantartó, üzem-
fenntartó kollégák lassan nyugdíjba mennek, és nagyon 
nagy feladat lesz a pótlásuk, mert a fiatal szakemberek 
speciális tudásának megszerzéséhez szükséges képzések, 
betanítások hosszú időt vesznek igénybe. Szerencsére 
az MVM Csoport komoly súlyt helyez erre, úgy a felső-
fokú, mint a középfokú képzettségű kollégák esetében. 
Az MVM emellett piacvezető ebben a régióban, a béreink 
is versenyképesek, szakmailag és technikailag pedig olyan 
szinten vannak a berendezéseink, amely mindenképpen 
vonzó lehet a pályakezdő fiatalok számára. Szakmai te-
kintélyünket bizonyítja a tavaly, a SIEMENS által odaítélt 
Digitalizációs Díj is, amely a GTER külső elismertségét 
igazolja. Vonzó lehet az is, hogy nálunk meglehetősen 
„lapos” a szervezeti struktúra, kevés a vezetői szint, vagyis 
egy belépő új kolléga a szakmai kihívások mellett az élet-
pályájára vonatkozóan is előre láthatja a lehetőségeket. 
Mindezek miatt úgy tapasztaljuk, hogy vonzó lehetőség a 
fiatal szakemberek számára mind az MVM Csoportban, 
mind a társaságban történő elhelyezkedés.

– Vezérigazgatói megbízatása tulajdonképpen egybe-
esett az MVM Csoport új stratégiájának a kidolgozá-
sával, amihez a társaságnak is alkalmazkodnia kellett. 
Ez milyen pluszfeladatokat jelentett?
– Szerencsére az MVM Csoport új stratégiája teljes mér-
tékben illeszkedik a GTER gázturbinás erőművek straté-
giájához. Azok a mérföldkövek, amelyeket a cégcsoport 
meghatározott: a működési kiválóság vagy a partnerség 

a társaság létszáma, melyben benne van az erőművek 
műszakonként két-két szakemberből álló, a berende-
zések állandó felügyeletét ellátó kezelőszemélyzetének 
létszáma is. Az erőművek működtetéséhez speciális, 
nagyon alacsony kéntartalmú gázturbinaolajat haszná-
lunk. A betárolt nagy mennyiségű tüzelőanyag komoly 
értéket képvisel, így a telepek működtetése mellett az 
őrzési feladatot is biztosítanunk kell. Kivételt képez a 
Bakonyi Gázturbinás Erőmű, ahol kettős üzemanyag 
felhasználása is biztosított, így ott a tüzelőolajon kívül a 
blokkok földgáz tüzelőanyaggal történő működtetése is 
lehetséges. Természetesen lényesen megkönnyítette a 
vezérigazgatói feladatok átvételét a társaságnál eltöltött 
tíz év, hiszen előtte is cselekvő részese voltam a GTER 
napi életének és felső vezetésének. Arról sem szabad 
elfeledkeznem, hogy hatalmas kihívás volt átvenni az első 
számú vezető helyét Módos Gézától, aki közel 20 éven 
keresztül volt a társaság vezérigazgatója, és nagyon ma-
gas mércét támasztott kiválóan végzett munkájával.

extra fűtőbetétekkel történő kiegészítés, a generátor- és 
kompresszor-légszárítók beépítése, valamint a villamos 
és tűzvédelmi, valamint irányítástechnikai rekonstruk-
ciók és egyéb építészeti munkák) kellett elvégeznünk. 
Ütemtervünk szerint a gázturbináknak évi 5+2 napos 
karbantartási ciklusa van, és az elmúlt három évben 
gyakorlatilag nem volt sikertelen indításunk. Így érthető, 
hogy az egyik legnagyobb kihívás a nálunk dolgozó szak-
emberek megtartása és azok folyamatos továbbképzése. 
A Litéri, Sajószögedi és Lőrinci Gázturbinás Erőművek 
mellett az Ajkai (Bakonyi GT) erőmű, az Észak-budai 
Fűtőerőmű, a lőrinci erőmű területén lévő hűtőtó, va-
lamint a budaörsi telephely fenntartása, működtetése 
és hasznosítása is a GTER feladata, melynek egy részét 
a Villkesz Kft. társaságunkba történő beolvadása után 
örököltük meg. Így összességében 152 főre változott 

az ellátás biztonságában, számunkra is alapvető értékeknek 
számítanak és számítottak korábban is. Ugyanígy rendkívül 
fontos a jelenlegi energiaforradalom idején az új technoló-
giák meghonosítása az MVM Csoportban, és ez számunkra 
szintén kiemelkedően támogatott törekvés. Erre, hogy 
egy példát is mondjak: a cégcsoporton belül először a 
GTER által üzemeltetett két gázturbinás erőművénél fog 
megvalósulni az akkumulátoros energiatárolás projektje, 
amely már elindult mint energiatárolási pilotprojekt. Ennek 
részeként, elsőként Sajószögeden, majd Litéren fogunk a 
meglévő erőműveinkhez újfajta, akkumulátoros black-start 
funkciót kialakítani. A Lőrinci Erőműben van ugyan egy 
blackstart dízelegységünk, amely 2000-ben lett telepítve 
és üzembe helyezve, de az életkora miatt egyes alkatrészei 
elöregedtek, ezért lassan egy teljes felújításra ki kellene 
vennünk az üzemből. Az egység javítása 3-6 hónapot venne 
igénybe, miközben a keleti országrészben ez az egyetlen 
blackstart egység. Nyugat-Magyarországon a Gönyűi Erő-
mű már eleve erre alkalmas technológiával épült, valamint 
a Dunamenti Erőmű Zrt. blokkja is ellátja ezt a funkciót. 
Ezek az erőművek nem az MVM Csoport tagjai, így nincs 
akkora rálátásunk a működésükre, mintha saját egységről 
beszélnénk. Sajószöged elhelyezkedése rendkívül előnyös, 
hálózati csomópontban és topológiailag jóval kedvezőbb 
helyen van, mint a főelosztó hálózathoz csatlakozó Lőrinci 
Erőmű. Ezért a pilotprojekt keretében elsőként erre a 
helyszínre egy 2 MW-os, konténerben elhelyezett akkumu-
látoros egységet telepítünk. Amint elkészül a Lőrinci Erőmű 
dízelegységének felújítása, át tudjuk a konténert helyezni 
Litérre, amelynek ugyancsak kiváló hálózati kapcsolata 
van, és a Paksi Atomerőművel is közvetlenül össze van 
kötve. Jelenleg úgy működik a rendszer, hogy vészhelyzet 
(rendszerüzemzavar) esetén a Gönyűi Erőmű blackstart 
gépei indulnak el, és annak gázturbinája az átviteli hálóza-
ti kapcsolatokon – Litéren – keresztül ad alátámasztást  

NÉMETH IMRE

Rendkívül fontos a jelenlegi  
energiaforradalom idején az 
új technológiák meghonosítása  
az MVM Csoportban, és  
ez számunkra szintén kiemelke- 
dően támogatott törekvés.
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(villamos energiát) Paks számára. Amint ez a projekt meg-
valósul, az MVM Csoport hosszú távon Nyugat-Magyar-
országon is képes lesz black-start-szolgáltatást biztosítani. 
Ezzel együtt az MVM-mel közösen minden erőművi telep-
helyünkön vizsgálatokat végeztünk a megújuló energiafor-
rások használatának lehetőségéről. Bebizonyosodott, hogy 
mindhárom, az anyavállalat tulajdonában lévő telephely 
(Litér, Sajószöged és Lőrinci) egyaránt alkalmas a napele-
mek telepítésére, mind a helyszín, mind a meglévő terület, 
mind pedig a hálózat kiépítése terén. Mindezek alapján 
egy-két éven belül a meglévő tradicionális energiatermelés 
mellett a megújuló áramtermelés és energiatárolás is helyet 
kaphat erőműtelepeink portfoliójában. 

– A bevezetőben már említettük, hogy néhány éven 
belül lejárnak a gázturbinák üzemeltetési engedélyei. 
A megújítás milyen pluszfeladatot jelent a társaságnak?
– A gázturbinás erőművek a feladatukból adódóan, vagy-
is hogy üzemzavari erőművek, kiváló állapotban vannak, 
lényegesen kevesebb üzemórát teljesítettek, mint egy 
hagyományos áramtermelő egység. Minden tekintetben 
odafigyelünk az üzembiztonságra, folyamatos a karban-
tartásuk és a felkészítésük, ezért elsődlegesen hatósági 

lenne szükség hálózatbővítésre sem, így valószínűleg az 
egy-egy fogadómező megépítése már elégséges megoldás 
lehet. Lőrinciben viszont hálózatbővítés (a 400 kV-os há-
lózathoz történő közvetlen csatlakozás kiépítése) nélkül 
nem tudnánk a többletkapacitást kiadni, így ez a megoldás 
egyelőre nem látszik reálisnak. A hazai erőműveket vizs-
gálva akár a gönyűi, akár a csepeli erőmű is szóba jöhet, de 
mindezt majd a gazdaságossági paraméterek határozzák 
meg. Jelenleg azonban nincs sürgető döntéskényszer. 

– A külföldi munkákban szerzett tapasztalataira azon-
ban nemcsak itthon számítottak, hanem Cipruson is. 
2011-ben történt ott egy hatalmas robbanás, amely tel-
jesen romba döntötte az ország energiaszükségletének 
80 százalékát biztosító Vasszilikoszi Erőművet. A kár-
felméréshez és az újjáépítés elindításához nemzetközi 
segítséget kértek az EU-tól, s ennek a szakértői cso-
portnak Ön is a tagja lett. Mi történt tulajdonképpen? 
– Az ország meghatározó áramtermelését biztosító 
erőmű melletti haditengerészeti bázison rakétákkal és 
lőszerekkel teli konténerek robbantak fel, ez pedig tel-
jesen romba döntötte az erőművet. A ciprusi hatóságok 
az EU-tól a katasztrófavédelmen keresztül kértek nem-
zetközi szakértőket a károk felmérésére, a kárbecslés-
re és a helyreállítási ütemterv elkészítésére. Az unió a 
magyarországi Katasztrófavédelmi Hatóságon keresztül 
kereste meg az MVM-et, hogy egy nemzetközi misszióba 
ajánljanak szakértőt. A beadott önéletrajzok alapján a 
ciprusi erőműtársaság választotta ki azt a 15 országból 
érkező szakembert, köztük engem is, akiket felkértek a 
közreműködésre. Az ott látottak azonban minden elő-
zetes várakozást felülmúltak. A telephelyre elsők között 
érkeztünk, még például az aknamentesítők és mentők is 
ott dolgoztak a területen. Visszaemlékezve a látottakra, 
bizony még hat év elteltével is borzongva gondolok a 
helyszíni állapotokra. A robbanás gyakorlatilag az összes 
épületet romba döntötte, az akkor működő gázturbinás 
blokkok lapátjait ledarálták a robbanáskor szétszóródó 
anyagok, a légcsatornák szinte teljesen megsemmisültek, 
vagyis egyszerűen elmondhatatlan, milyen károkat okozott 
a detonáció. A helyszínen két hetet töltöttünk, az követő-
en készült el a jelentés az EU részére, majd egy brüsszeli 
személyes beszámoló zárta a missziót. Az erőművet azóta 
helyreállították, de a missziót követően még nem jártam 
Cipruson, így csak az ott dolgozó kollégák által elmon-
dottak alapján tudom, hogy mi történt az elmúlt években.

– Egy kicsit a személyes pályafutásáról is beszéljünk, hi-
szen elég változatos az életútja. Az MVM Csoport előtt 
dolgozott a Magyar Honvédség Harcászati Repülőezredé-
nél, a Honvédelmi Minisztériumban, a GE Energy Power 
System Teszt-line gépészeti vezetőjeként, majd a már 
említett Villkesz Kft.-nél, aztán Varsóban, az Emerson 

Power and Water divíziónál. Mindezek után hogyan ve-
zetett az útja a gázturbinás erőművekig és az MVM-ig?
– Ezek a váltások nem minősülnek olyan nagy kitérőknek, 
hiszen szakmai pályafutásom során a gázturbinák jelentik 
az állandóságot az életemben. A vadászrepülőgépeken 
kis helyen rengeteg rendszer van integrálva, így ezeknek 
a bonyolultsága már összemérhető az erőművek össze-
tettségével, és a gázturbinák működése pedig nagyon ha-
sonló. A GE-nél már közvetlenül az energetika területén 
dolgoztam, ott aerodervative (repülésből származtatott) 
gázturbinákat használtunk energetikai megoldásokra, így 
szerencsés volt a váltás. Ebben az időszakban egy szakmai 
program keretében két hónapot töltöttem az Egyesült Álla-
mokban, ahol kimondottan az energetikai gázturbinák üze-
meltetésére, karbantartására, ellenőrzéseire, valamint a 
gázturbinák erőművi alkalmazásokra vonatkozó területén 
dolgoztam. Az Enron-csődöt követően a GE-nél jelentősen 
visszaesett az energetikai gázturbinák megrendelése, így 
a gyártást Houstonba vitték vissza, ahová hívtak engem 
is, de a családom nem akart az USA-ba költözni, ezért a 
legjobbkor jött az MVM megkeresése, mert a gázturbinás 
erőművek gépészeti karbantartására kerestek műszaki ve-
zetőt. Ekkor még az erőművek gépészeti karbantartását a 
Villkesz Kft. végezte, így kerültem karbantartási és műszaki 
osztályvezetőként az MVM Csoporthoz.  Ezt követően 
még történt egy kis kitérő, mert az MVM döntésére a gáz-
turbinák gépészeti karbantartását az OVIT-ba integrálták, 
én pedig az Emerson megkeresését követően a Power and 
Waternél kezdtem el dolgozni a varsói iroda magyarországi 
tagjaként, energetikai szakértőként. Elsősorban magyar-
országi projekteken dolgoztam. Ebbe az időszakba esett 
például a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű (KCE) 
komplett építése és üzembe helyezése, illetve a Debreceni 
KCE Erőmű irányítástechnikai rekonstrukciója és az erőmű 
teljesítmény- és profitoptimalizáló rendszerének tervezése, 
telepítése, üzembe helyezése, melyeket vezető mérnök-
ként irányíthattam. Az Emersonnál ebben az időben a kö-
zel-keleti munkák száma is nagyon megnövekedett. Én pe-
dig sokat dolgoztam a varsói irodában arab, főként katari 
és szaúdi szakemberekkel, így felajánlották, hogy először 
egy évre menjek Katarba, de a család – akárcsak korábban 
a houstoni ajánlatnál – most sem akart elmenni Európából. 
1999-ben alakult a GTER Kft. részvénytársasággá, és a 
gázturbinák karbantartásának és fejlesztésének szerve-
zése átkerült az MVM központból a GTER-be. Módos 
Géza vezérigazgató úr akkor keresett meg, és ajánlotta 
fel a karbantartási és fejlesztési osztályvezetői beosztást, 
amelyet elfogadtam. Ez tíz éve történt, azóta dolgoztam 
a társaságnál karbantartási és fejlesztési beosztásokban, 
jelenleg pedig vezérigazgatóként. Úgy gondolom, annak 
idején jó döntést hoztam, hogy az MVM Csoportot válasz-
tottam, és bízom abban, hogy hosszú távon is a csoport 
hasznos tagja lehetek.

engedélyeztetési feladatnak tartom a termelői működési 
engedély meghosszabbítását. Már történtek előzetes ál-
lapotfelmérések a gyártókkal a berendezéseken, így nem 
számítunk komolyabb költségre a következő 20-25 évre 
szóló termelési működési engedély megszerzéséhez.  

– A GTER életében is komoly kihívást je lent a paksi 
kapacitásfenntartási program, mert a jelenlegi tarta-
lékkapacitásnál lényegesen többre kell majd méretezni 
a jövőbeni tartalék erőműparkot. Az előírás szerint 
minden országnak az üzemelő legnagyobb blokk-kapaci-
tásával megegyező tartalékkal kell rendelkeznie. Ennek 
fényében hogyan látja a jövőt? 
– A jelenlegi (téli időszakban közel 600, nyáron mintegy 
500 MW-nyi) tartalékkapacitást a majdani legnagyobb 
teljesítményű hazai blokkhoz kell igazítani, ami a paksi 
tervek alapján 1200 MW-os lesz. Így természetesen nálunk 
is megkezdődött a felkészülés. A kapacitásbővítés kapcsán 
már előzetesen megkeresték társaságunkat a Paks II.-
projekt szakemberei, akik a nálunk felhalmozódott – a tar-
talék erőművek üzemeltetésével kapcsolatos – szakmai 
tapasztalatok iránt érdeklődtek. Természetesen ezen 
túl az MVM mint anyavállalatunk is intenzíven foglalkozik 
ennek a koncepcionális feladatnak a kezelésével. Látni kell 
azonban, hogy az új erőművek építése rendkívül költséges, 
ezért elsődlegesen a meglévő magyarországi gázturbinás 
erőművek felhasználása lehet az egyik alternatív és egyben 
költséghatékony megoldás is. Korábban az MVM-mel 
közösen már megvizsgáltuk annak a lehetőségét is, hogy 
Nyugat-Európából, például Olaszországból áttelepítsünk 
egy, ott már nem használt, de kiváló műszaki állapotú gáz-
turbinás erőművet. Erre létezik műszaki megoldás, de a 
gazdasági optimumot kell majd megtalálni. Az általunk üze-
meltetett jelenlegi erőművi telephelyek alkalmasak további 
blokkok létesítésére, ráadásul Litéren és Sajószögeden  
a meglévő alállomásokat sem kellene átépíteni, illetve nem 

A gázturbinás erőművek a felada-
tukból adódóan, vagyis, hogy 
üzemzavari erőművek, kiváló állapot-
ban vannak, lényegesen kevesebb 
üzemórát teljesítettek, mint egy 
hagyományos áramtermelő egység.

<
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[16].................................................................................... ...................................................................................[17]Műszaki fejlesztés Műszaki fejlesztés

„Az irányítástechnikai rekonstrukció megvalósítását nem 
lehetett tovább halogatni” – üti le az alaphangot Noszek 
József, a kiemelt projekt vezetője, akinek személyében 
egy igazi régi motorost sikerült megnyerni a kapcsoló-
dó munkák előkészítésére és levezénylésére: harminc 
éve – mint első munkahelyen – kezdett dolgozni a Paksi 
Atomerőműben. Pályafutása a kezdetektől mostanáig 
az irányítástechnikai szakterülethez kötődött. Az első 
húsz évben többféle üzemviteli – köztük irányítástech-
nikai szolgálatvezetői – feladatkört látott el. Tíz évvel 
ezelőtt pedig a Biztonsági Rendszer Osztály – a nuk-
leáris és a termelésbiztonság szempontjából releváns 
irányítástechnikai rendszerek karbantartásáért felelős 
szervezet – vezetésére kapott megbízást.

A Paksi Atomerőmű egyik meghatározó stratégiai célkitűzése az üzemidő 
hosszabbítás, azaz a létesítéskor tervezett harmincévnyi üzemelés meg  
toldása további húsz évvel. Ez számos nagy volumenű feladatot generál,  
amelyeknek a sorába illeszkedik az irányítástechnikai rekonstrukció,  
avagy szabatos megnevezésével: az Irányítástechnikai Rekonstrukció  
Kiemelt Projekt. Az alábbiakban a kuriózumszámba menő műszaki  
kihívás egyes részleteibe adunk bepillantást.

< IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI 
REKONSTRUKCIÓ A PAKSI 
ATOMERŐMŰBEN

Prancz Zoltán *

A projekt előzményei – a projektvezető elmondása 
szerint – igen messzire, jószerével az atomerőmű üzem-
be helyezésének idejére nyúlnak vissza. Már az 1980-as 
évek közepétől megkezdődtek bizonyos irányítástechni-
kai rekonstrukciós munkák. Az első jelentősebb feladat 
egy méréstechnikai felújítási program, a korszerűtlen 
mérőeszközök cseréjének végrehajtása volt. Az 1990-
es évek elején a villamos hálózati igényekhez rugalma-
san illeszthető digitális turbinaszabályzót építettek be. 
Az 1999-től 2002-ig terjedő időszakban megtörtént a 
reaktorvédelmi rendszer rekonstrukciója, amelynek 
eredményeként egy korszerű és magas megbízhatóság-
gal működő digitális integrált védelmi rendszer váltotta 
ki az elavult eszközparkú és rendszertechnikájú védelmi 
rendszert. 2003-at követően azonban jelentősen lelas-
sult az irányítástechnikai felújítási, rekonstrukciós tevé-
kenység. A korszerűsítési irányok vizsgálatára 2007-ben 
megalakult az Irányítástechnikai és Folyamatinformatikai 
Szakértői Testület, amely 2008 végén a folyamatirányító 
rendszer átfogó és egy lépésben végrehajtandó rekonst-
rukcióját javasolta az üzemidő-hosszabbítás üzembiztos 
és gazdaságos kiszolgálásához. E javaslatnak megfelelően 
az irányítástechnikai rendszerek átfogó rekonstruk-
ciójának előkészítésére megalakult a Folyamatirányí-
tási Rendszerek Rekonstrukcióját Előkészítő Kiemelt 
Projekt. Ennek szakemberei az átfogó rekonstrukció 
megvalósításának műszaki, gazdasági és organizációs 
feltételeit megvizsgálva arra a következtetésre jutottak, 
hogy annak végrehajtása csak rendkívül magas kocká-
zatok mellett lehetséges. Emiatt a társaság vezetése 
az átfogó rekonstrukció lehetőségét elvetette, és az 
irányítástechnikai rendszerek részletekben történő 
(szeletelt) megújításának megtervezését és végrehaj-
tását tűzte ki célul. Ennek a döntésnek a következtében 

* Prancz Zoltán, auditor,
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Az irányítástechnikai rekon- 
 struk ciónak a meghosszabbított  
üzemidő minél teljesebb kihasz-
nálása iránti igény vet alapot, 
amelyet a rekonstruálandó  
irányítástechnikai rendszerek  
magas rendelkezésre állása  
képes garantálni.

<
Fotó: Bodajki Ákos
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jött létre a Karbantartási Igazgatóság Üzemfenntartási 
Főosztályán az Irányítástechnikai Koordinációs Csoport 
Bagi Zoltán vezetésével, amely megkezdte a szeletelt 
irányítástechnikai rekonstrukció végrehajtásának az 
előkészítését. A különböző irányítástechnikai funkciók 
lehetséges modernizációs megoldásainak vizsgálatára 
(eszköz, tervezés, kivitelezés stb.) három pilotátalakítás 
készült el sikeresen 2015-ben. A pilotprogramok a mű-
szaki sikerek mellett rávilágítottak arra is, hogy a szele-
tekben végrehajtott rekonstrukció megtervezéséhez és 
végrehajtásához a társaságon belül elérhető irányítás-
technikai szakértelem összevonása is szükséges. Erre 
tekintettel a 2016. február 8-i cégvezetői értekezleten 
döntés született az Irányítástechnikai Rekonstrukció 
Kiemelt Projekt létrehozására, amellyel kapcsolatban a 
műszaki igazgató feladatul kapta, hogy a kiemelt projekt 

legkésőbb 2016. július 1-jei határidővel történő elindí-
tásához szükséges feladatokról intézkedjen.

Az előzményeket összegezve tehát az mondható, 
hogy a nukleáris biztonságot szavatoló nagy rendszerek 
rekonstrukciója már korábban megtörtént (ilyen volt 
például az említett, az ezredforduló tájékán végrehajtott 
reaktorvédelmi rekonstrukció). Azonban az atomerő-
mű eredeti tervezési élettartamának végéhez közeled-
ve a termelésbiztonság – más szóval a nem tervezett 
termeléskiesések – kérdése is egyre inkább előtérbe 
került. A többségében harminc évnél idősebb, jelenleg 
működő irányítástechnikai rendszerek és rendszerele-
mek elavult műszaki állapota ugyanis kockázatot jelent a 
paksi villamosenergia-termelés biztonságának fenntar-
tása szempontjából. Az öregedő eszközpark üzemben 
tartása egyre növekvő humán- és pénzügyi erőforrást 

igényel. A tartalék berendezések kifogynak a saját 
készletekből a következő évekre, és mivel gyártásuk 
befejeződött, a piacról nem szerezhetők be. Emellett 
az elmúlt évtizedekben telepített korszerűbb eszközök, 
berendezések többsége túl van az élettartama kéthar-
madán (tizenöt évnél idősebbek), így időszerűvé vált a 
felújításukra, cseréjükre való felkészülés megkezdése. 
Az irányítástechnikai berendezések meghibásodásá-
nak valószínűsége – hasonlóképpen a legtöbb műsza-
ki berendezéshez – az öregedésük, elavulásuk miatt 
növekszik, és szélső esetben gyorsuló, exponenciális 
növekedésű meghibásodási gyakorisággal kell számolni 
(ez szakmai kifejezéssel élve a kádgörbe jobb oldali ágát 
takarja). Az erre utaló kedvezőtlen jelek a rendszeres 
üzemviteli események, olykor üzemzavarok. Összefog-
lalóan elmondható, hogy a négy blokkra tervezett és  

az 1. és 2. blokkon már engedélyeztetett húszévnyi 
üzemidő-hosszabbítás teljes idejű kiszolgálására a je-
lenleg beépített irányítástechnikai rendszerek többsége 
nem alkalmas, mivel a saját életciklusukat már kitöl-
tötték. Az irányítástechnikai rekonstrukciónak tehát a 
meghosszabbított üzemidő minél teljesebb kihasználása 
iránti igény vet alapot, amelyet a rekonstruálandó irá-
nyítástechnikai rendszerek magas rendelkezésre állása 
képes garantálni. A rendszerek magas rendelkezésre 
állását viszont az alábbi tényezők biztosítják (amelyek 
egyben a rekonstrukció tervezésének alapszempontjai):
■■ korszerű, digitális megoldások,
■■ alacsony meghibásodási valószínűség, magas MTBF 

(Mean Time Between Failures = a meghibásodások 
között átlagosan eltelt idő),

■■ korszerű rendszertechnikai kialakítás: a szükséges 
esetekben hibatűrő kialakítás biztosítása (ennek kap-
csán szükséges megjegyezni, hogy míg a nukleáris 
biztonság szempontjából releváns rendszerek ese-
tében már az eredeti kialakításuktól fogva hármas 
redundancia valósul meg, addig a termelésbizton-
ság szempontjából fontos rendszerek többségénél 
eredendően nincs párhuzamos kiépítés, de ma már 
ezekkel szemben is elvárás a hibatűrő kialakítás, azaz 
a kétszeres redundancia),

■■ fejlett öntesztelési képesség (beavatkozási lehető-
ség még a biztonsági eseményt vagy termeléskiesést 
okozó eltérés előtt),

■■ emberi beavatkozást tervezetten nem igénylő tu-
lajdonság: minimális karbantartói és üzemeltetői 
emberierőforrás-igény (ugyanakkor a rekonstruált 
rendszerek minimális emberi beavatkozást igénylő 
tulajdonsága egyben a téves emberi beavatkozásból 
származó események bekövetkezésének valószínű-
ségét is jelentősen csökkenti).

Az irányítástechnikai berendezések 
meghibásodásának valószínűsége 
– hasonlóképpen a legtöbb műszaki 
berendezéshez – az öregedésük, 
elavulásuk miatt növekszik, és szélső  
esetben gyorsuló, exponenciális  
növekedésű meghibásodási 
gyakorisággal kell számolni.

<

Fotó: Bodajki Ákos
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A rekonstrukció során üzembe kerülő korszerű, 
digi tális folyamatirányító berendezések a magas ren-
delkezésre álláson túlmenően lehetőséget adnak majd a 
technológiai folyamatok optimalizálására, ami csökkenti 
a karbantartási költségeket és növelheti a megtermelt 
villamos energia mennyiségét. Címszószerűen a követ-
kezőképpen összegezhetők a kiemelt projekt társasági 
stratégiához kapcsolódó céljai:
■■ a rendelkezésre állás növelése,
■■ a termelésmegbízhatóság növelése,
■■ üzemidő-hosszabbítás,
■■ a humánerőforrás hatékonyságának javítása.

A célkitűzések két lépcsőben valósulnak meg. Az el-
ső lépcső a megalapozási fázis. Ebben történik meg az 
atomerőmű villamosenergia-termelésének biztonságát 
közvetlenül vagy közvetve befolyásoló irányítástechni-
kai eszközök és rendszerek azonosítása, priorizálása, 
a hátralévő üzemidő kiszolgálásához szükséges mértékű 
rekonstrukcióik meghatározása és ütemezése. A jelenle-
gi elképzelés szerint háromfokozatú skálán – más szóval 
három, különböző prioritású csoportba – sorolják be a 
rendszereket, rendszerelemeket a rekonstrukció sür-
gőssége szempontjából: 
1. azonnali rekonstrukció szükséges,
2.  vállalható kockázattal későbbre halasztható rekonst-

rukció szükséges,
3. nem szükséges rekonstrukció.

A fentiek eredményeként elkészülő dokumentum 
az Irányítástechnikai Rekonstrukciós Terv. Kissé részle-
tesebben az alábbi pontokkal foglalhatók össze az első 
lépcsőben elvégzendő fő feladatok:
■■ Az Irányítástechnikai Rekonstrukciós Terv elkészítésé-

hez szükséges feladatok definiálása, a szükséges külső 
erőforrások meghatározása és a belső szakmai szer-
vezetek bevonása, valamint a feladatok végrehajtása.

■■ A projekt feladat- és ütemtervének elkészítése, ami 
tartalmazza a tervezett irányítástechnikai rekonstruk-
ció részletes terjedelmét.

■■ Döntési javaslat előkészítése a cégvezetés részére 
az irányítástechnikai rekonstrukció következtében 
lényegesen megváltozó irányítástechnikai rendszerek 
karbantartási, üzemeltetési és műszaki háttérfeladatait 
ellátó irányítástechnikai szervezet struktúrájára és 
működésére.
A projekt elé tűzött célok elérésének második lép-

csője a végrehajtási fázis. Ebben valósul meg az első 
lépcsőben kidolgozott és jóváhagyott Irányítástechnikai 
Rekonstrukciós Terv szerinti kivitelezés. A kivitelezés 
alapszempontját az előzmények ismertetésekor már érin-
tett megfontolás adja, mely szerint a meglévő rendszerek, 
rendszerelemek kiváltása az újakkal „szeletekben” kell 
hogy történjen, vagyis nem egy lépésben, komplex mó-
don, mivel ez súlyos kockázatokat hordozna magában.

A projekt fő mérföldkövei, illetve az alapvető feladatok 
ütemezése a következők szerint fest:
■■ a projekt megalakulása:  

2016. június 1.
■■ a projekt 2016. évi működéséhez szükséges  

anyagi erőforrások meghatározása:  
2016. július 15. 

■■ a projekt kezdeti működéséhez szükséges  
erőforrások biztosítása:  
2016. július 31.

■■ a projekt működési rendjének és dokumentációs 
rendjének kialakítása:  
2016. augusztus 1. 

■■ a 2017-re vonatkozó pénzügyi terv elkészítése:  
2016. augusztus 30. 

■■ a 2018-ra vonatkozó pénzügyi terv elkészítése:  
2017. augusztus 1. 

■■ az Irányítástechnikai Rekonstrukciós Terv elkészítése:  
2017. november 1.

■■ a Projektalapító okirat felülvizsgálata:  
2017. december 1.

■■ a második lépcső (végrehajtás) megkezdése:  
2018. január 1.
Az elvégzendő munkák volumenét jól érzékelteti, 

hogy az előkészítés kiterjed egyebek mellett több mint 
ötszáz analóg szabályzókörre (szint-, hőmérséklet- és 
nyomásszabályzásokra), a kapcsolódó terepi műszere-
zésre (méréstechnikai eszközökre), a blokkvezénylői 
ember-gép kapcsolatokra, a vízkivételi mű vezénylőjére 
és a turbinaszabályzóra.

Az elvégzendő munkák volumenét 
jól érzékelteti, hogy az előkészítés  
kiterjed egyebek mellett több mint 
ötszáz analóg szabályzókörre 
(szint-, hőmérséklet- és nyomás-
szabályzásokra), a kapcsolódó 
terepi műszerezésre (méréstechni-
kai eszközökre), a blokkvezénylői 
ember–gép kapcsolatokra, 
a vízkivételi mű vezénylőjére 
és a turbinaszabályzóra.

< Fotó: Bodajki Ákos
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„A rekonstrukció tervezésének és kivitelezésének 
egyik alapvető szempontja az időtényező” – hangsú-
lyozza Noszek József. Ez közelebbről azt jelenti, hogy 
a rekonstrukció megtérülése, illetve nyereségessége a 
meghosszabbított, hátralévő üzemidő nagyságától függ. 
A projekt tevékenységének időkorlátját tehát az adja, 
hogy a rekonstrukciós beruházások megtérülési idejének 
összemérhetőnek kell lennie a hátralévő üzemidővel (azaz 
a tervezett húszévnyi üzemidő-hosszabbítással, illetve 
azzal, ami ebből „marad” a rekonstrukció megvalósulása-
kor). Minél hamarabb készülnek el tehát a rekonstrukciós 
munkák, annál több idő áll rendelkezésre a rekonstruált 
rendszerekkel történő üzemeltetésére, így a megtérülé-
sére és a nyereség termelésére. Az időkorlátot súlyosbítja 
az a körülmény, hogy a közbeszerzések, a szerződéskö-
tések és a gyártás jelentős időátfutással rendelkeznek, 
amit nem lehet megspórolni, hanem csak racionalizálni 
azáltal, hogy amit lehet, párhuzamosan végeznek.

A projekt működését a Működési rend című doku-
mentum szabályozza, amely egyebek mellett definiálja 
a projekt folyamatait, és meghatározza a munkavégzés 
során alkalmazandó eljárásokat.

A projekt minőségbiztosításának kereteit az atom-
erőmű minőségpolitikájában megfogalmazott célok ad-
ják. Ezek megvalósulásának érdekében a projekt minő-
ségbiztosítási terv szerint végzi a tevékenységét. Ennek 
betartatásáért a projektvezető felelős, ugyanakkor az 
atomerőmű illetékes szervezete által végzett belső au-
ditok is támogatják a minőségbiztosítási követelmények 
teljesítését.

A projektet érintő kockázatok kezelési folyamatá-
nak működtetéséért szintén a projektvezető felelős. 

rendszermérnökként, Dobri Zoltán műszaki szakértő-
ként, Hanol Péter technológusmérnökként, Mach Gyula 
Máté projektfelelősként, Madách Ferenc Zsolt műszaki 
szakértőként és Törjék Gábor Ferenc rendszermérnök-
ként működik közre. Hegyi Ágnes és Molnárné Kozma 
Györgyi adminisztratív és gazdasági területen segítik a 
kiemelt projekt munkáját. A projekttagok különböző 
területekről érkeztek. Vannak, akik üzemviteli, mások 
karbantartási, megint mások műszaki háttérfeladatokat 
láttak el korábbi pályafutásuk során. Közös azonban 
bennük, hogy az eddig megszerzett szakmai tapaszta-
lataik jól hasznosíthatók a rekonstrukció előkészítése 
és végrehajtása során, illetve azok szervesen kiegészítik 
egymást a csapatmunkában.

A projekttagok mellett külső erőforrásokat is igény-
be vesz a projektvezetés. Például az MVM ERBE Zrt., 

az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóin-
tézet (közhasználatú nevén: SZTAKI), a PÖYRY ERŐ-
TERV Zrt., valamint a Konkoly és Kis Mérnöki Iroda Kft. 
már jelenleg is bedolgozik a különböző előkészítési mun-
kákba, a kivitelezési fázisban pedig többek között az 
MVM OVIT Zrt.-re várnak kiemelt feladatok.

A rekonstrukciós feladatok aktuális (április eleji) ál-
lását Noszek József a következőképpen foglalja össze: 
„Az effektív munkavégzés ez év elején kezdődött meg. 
Három alprojekt – a méréstechnikai rekonstrukció, a 
szabályzóköri rekonstrukció és a turbina környéki I&C-
rekonstrukció – már előkészítés alatt van, sőt kettőnél 
– a szabályzóköri rekonstrukció és a turbina környéki 
I&C-rekonstrukció esetében – a fejlesztési javaslat el-
fogadása is megtörtént. Az a törekvésünk, hogy ebben 
a két témában már az idén elindítsuk a beszerzést.”

A kapcsolódó operatív tevékenységet a projektben ki-
jelölt kockázatfelelős végzi az előzetesen jóváhagyott 
kockázatkezelési terv alapján. Feladatához tartozik a 
kockázatok nyomon követése és a kritikus kockázatok 
jelzése a projektvezetés felé a kezelésükhöz szükséges 
döntések meghozása céljából. Mindemellett az összes 
projekttag köteles tájékoztatni a projekt vagy a mun-
kacsoport vezetőjét az általa felismert kockázatokról.

A fentieken túlmenően – de azokkal szoros össze-
függésben – dokumentációs rend és kommunikációs 
terv is segíti a tennivalók mikéntjének átlátását és a 
szabályszerű működést.

A projekt magját – annak vezetője mellett – egy 
nyolcfős, jobbára f iatal mérnökökből álló műszaki  
csapat alkotja: Kis-Szabó Tibor műszaki főszakértő-
ként, Bihari Péter rendszermérnökként, Böjtös András 

A rekonstrukció során üzembe 
kerülő korszerű, digitális folyamat-
irányító berendezések a magas 
rendelkezésre álláson túlmenően 
lehetőséget adnak majd a techno-
lógiai folyamatok optimalizálására, 
ami csökkenti a karbantartási költ-
ségeket és növelheti a megtermelt 
villamos energia mennyiségét.

<
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A Paksi Atomerőmű üzemidőhosszabbítása kapcsán 
2007-ben megkezdődött a turbógenerátorok gerjesztő  - 
berendezéseinek további 20 évig történő üzemelte-
tésre vonatkozó alkalmassági vizsgálata.

A feladatokat az MVM ERBE Zrt. (ERBE) és ALSTOM 
Hungária Kft. végezte el, ennek során az EG2001/1000 
típusú gerjesztőgépek és az SG-413 típusú statikus 
gerjesztők műszaki felmérése történt meg.

A 11-12-21-32-41-42SP (azaz 1., 2., 3., 6., 7. és 8. sz.) 
turbógenerátorainak gerjesztését regulex kapcsolású 
kommutátoros főgerjesztők végezték, a szabályozási 
funkciót GSD és GSD-K típusú tirisztoros szabályozók 
látták el. Ezek, az atomerőmű építése óta üzemelő 
szabályozóelektronikák teljesen elévültek, megfelelő 
műszaki állapotuk fenntartása és üzemeltetésük egyre 
komolyabb kihívások elé állította a karbantartásért és 
üzemeltetésért felelős szervezeteket.

A 22-31SP (azaz 4. és 5. sz.) turbógenerátorok 
GANZ-SKODA statikus gerjesztőit 1997-ben helyez-
ték üzembe, a forgógépes gerjesztőket váltották ki 
vele, de a szállító 2007-ben kivonult az energetikai 
területről, így ezeknek a statikus gerjesztőknek a gyár-
tóműi támogatása megszűnt. A gyártóműi támogatás 
ilyen bonyolult és fontos digitális berendezésnél egy 

alaperőműben termelésbiztonsági szempontból el-
engedhetetlen.

Az atomerőmű szakmai szervezetei teljes egyet-
értésben terjesztették a menedzsment elé a rekonst-
rukció szükségességét indokló előterjesztést.

A felmérés eredményei után az ERBE koncepcióter-
vet készített, amelyben minden lehetséges rekonstrukci-
ós megoldás be lett mutatva. Ezekből két érdemi lehető-
ség bontakozott ki, mégpedig nyolc új statikus gerjesztő 
és a megmaradó EG 2001/1000 típusú szükséggerjesztő 
(01-02SR) gépekhez új szabályzó illesztése, vagy négy új 
statikus gerjesztő és a megmaradó egyenáramú (DC) 
gerjesztőgépekhez új szabályzók beépítése.

< TURBÓGENERÁTOROK  
GERJESZTŐBERENDEZÉ SEI NEK 
REKONSTRUKCIÓJA  
A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Halász Gábor * 

*  Halász Gábor, villamos és irányítástechnikai 
osztályvezető, MVM ERBE Zrt.

Fotó: Bodajki Ákos

2007-ben megkezdődött  
a turbógenerátorok gerjesztő  
berendezéseinek további  
20 évig történő üzemeltetésre  
vonatkozó alkalmassági  
vizsgálata.

<
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A szakmai zsűri ezeket minden szempontból meg-
vitatta, az előnyök és hátrányok értékelése alapján 
született meg 2008-ban a műszaki-gazdasági döntés, 
miszerint az optimális megoldás a II. és III. blokknál 
négy darab új statikus gerjesztő, az I és IV. blokknál 
pedig négy darab új digitális forgógépes szabályzó be-
építésével számoló verzió. A nyolc darab új statikus 
gerjesztő esetében fellépő jelentős többletköltség az 
akkoriban stabilan üzemelő SR forgógépes szükségger-
jesztő gépek és a független szakértő cég állapotvizsgá-
lata ismeretében nem volt indokolható.

A kiválasztott műszaki megoldás előnyei:
■■ a beruházási költség jóval kisebb;
■■ kisebb a gerjesztő transzformátor primer oldali zár-

latkockázata (fele akkora, mint nyolc darab esetén);
■■ forgógépes szabályozók esetén kis helyigényű, passzív 

hűtésű (alacsony hőterhelés), 20 A-es teljesítmény-
elektronika szükséges;

■■ maximális darabszámban megmaradnak a generátor-
forgórészeket leginkább kímélő egyenáramú gerjesztő  - 
gépek;

■■ nem szükséges a még nem modernizált SP-generátor-
forgórészek tekercsszigetelésének megerősítése;

■■ a megmaradó DC-gerjesztőgépeknél egyszerűbb 
a tervezés, és egy kis főjavítás alatt végrehajtható 
az átalakítás;

■■ az EG2001/1000 gépek felújítással újszerű álla-
potba hozhatók, 100%-os tartalékképzéssel pedig 
(az átalakítás után rendelkezésre állnak a leszerelt 
gépek), kellő biztonsággal kiszolgálhatnak további 
20 év üzemidőt.
A döntés alapján elkészült műszaki tervezést kö-

vetően az MVM OVIT Zrt. (OVIT) fővállalkozásában 

A szakaszos, többütemű rekonstrukció legfonto-
sabb előkészítő és ismétlődő fázisa a tervezés volt, 
amely rendkívül körültekintő, átgondolt és sokrétű 
tevékenységet takart, hiszen egyrészt a meglévő terv-
állományok alapján teljes körű bontási terveket kellett 
kiadni, másrészt az új berendezések kiviteli, kábelezési 
és szerelési terveit is el kellett készíteni. A koordiná-
ció, tervindító és műszaki egyeztetés, valamint ezek 
szervezése az ERBE feladata volt, mely magában fog-
lalta a végfelhasználó és fővállalkozó, azaz a PA Zrt.
és az OVIT munkatársaival, a szállító céggel történő 
együttműködést, mint alapfeltételt. A villamos ter-
vezésen túlmenően a szerelési helyszínek, reléterek, 
pódiumok építészeti és gépészeti áttervezését is végre 
kellett hajtani. Ennek során külön nehézséget jelentett 
a helyszínek és a beszállítási utak kialakítása.

A rekonstrukció kivitelezési munkáinak megkezdé se 
előtt – ismerve annak összetettségét és fontosságát – 
minden érintett vállalat kiválóan felkészült, a meg  felelő 
erőforrásokat delegálta, és tette ezt végig az át alakítás 
során. Ennek köszönhetően a rendelkezésre álló rö-
vid leállási idők alatt is csúszás és zökkenőmentesen, 
határidőre sikerült elvégezniük az egyes rendszerek 
tervezését, létesítését, átadását és üzembe vételét.

MŰSZAKI VÁLTOZÁSOK

Üzemi forgógépes gerjesztők
A 11SP, 12SP, 41SP és 42SP generátorok forgógépes 
gerjesztő rendszere nem változott. A meglévő GSD 
és GSD-K (JD01 és JD02) gerjesztés szabályzó rend-
szer helyett azonban ABB UNITROL 6080 típusú re-
dundáns kiépítésű, digitális elven működő automatikus 

feszültségszabályzó berendezések (AVR – Automatic 
Voltage Regulator) kerültek az említett generátorok 
kommutátoros gerjesztőgépeihez, amelyek a generátor-
reléterekben lettek elhelyezve. 

Ezek a többcélú teljesítményelektronikai szabály-
zók a generátor kapocsfeszültségének mérésein túl az 
állórész áramméréseit (AV2 és AV6 áramváltóktól) is 
megkapják, vagyis ismerik a generátor aktuális telje-
sítményviszonyait, így esetükben élesíthető minden 
korlátozó és üzemmódfunkció. Követelmény volt, 
hogy kezelhetőek legyenek a blokkvezénylői GA09 
villamos pultról, továbbá a korábban alkalmazott négy 
üzemmódot (kézi – kapocsfeszültség-tartó – meddő-
teljesítmény-tartó – központi szabályozásba vont) is 
biztosítaniuk kellett.

az ERBE mint generáltervező, az ABB (ABB Kft. magyar-
országi mérnökiroda, Svájc Turgi gyártóüzem) mint a 
berendezések szállítója és rendszertervezője vett részt 
a rekonstrukcióban.

Mint minden komplex beruházás, illetve főberen-
dezést érintő rekonstrukció kapcsán itt is meg kellett 
felelni az erőmű szigorú műszaki, adminisztrációs 
és tervezési előírásainak, követelményeinek. Ebben 
a bonyolult környezetben az ERBE – partnereivel 
együttműködésben – az összetett elvárásokat tá-
masztó, és azt minden tekintetben szigorúan ellen-
őrző végfelhasználó MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-t 
(PA Zrt.) zökkenőmentesen szolgálta ki, teljesítette 
az elvárásokat.

1. ÁBRA: GERJESZTŐ RENDSZER A REKONSTRUKCIÓ ELŐTT 2. ÁBRA: A REKONSTRUKCIÓ ÜTEMEZÉSE

Meg kellett felelni  
az erőmű szigorú  
műszaki, adminisztrációs  
és tervezési előírásainak,  
követelményeinek.

<

A koordináció, terv- 
indító és műszaki  
egyeztetés, valamint  
ezek szervezése az 
ERBE feladata volt.

<
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A rekonstrukció ezt a problémát is orvosolta, a szük -
ség gerjesztőket alkalmassá tette kapocsfeszültségre 
történő szabályzásra, így ezekkel való üzemelés már 
nem jelent komolyabb kockázatot.

Statikus gerjesztők
ABB UNITROL 6800 típusú statikus gerjesztő lett be-
építve a 21-22-31-32SP generátorokhoz, ABB Resibloc 
típusú gerjesztő transzformátorokkal. Az új statikus 
gerjesztésszabályzó redundáns felépítésű, kétcsator-
nás, csatornánként 3 fázisú, 6 ütemű hídba kapcsolt 
tirisztoros teljesítményelektronikával kialakított, digi-
tális megvalósítású rendszert képez. Elhelyezésükre a 
segédüzemi elosztók helyiségében a generátorok alatt 
került sor.

A 22-31SP generátoroknál a korábbi GANZ stati-
kus gerjesztők lettek kiváltva, így a megvalósítás egy-
szerűbb volt, mivel itt már 1997-ben megtörténtek a 
kapcsolódó átalakítások, mint pl. turbina-olajrendszer 
és monitorozórendszer, gerjesztő transzformátorok 
helyeinek kialakítása.

A 21-32SP esetében meg kellett szüntetni a forgógé-
peket, és a 22-31SP-hez hasonlóan minden vonatkozó 
átalakítást el kellett végezni, így ezekhez az összetett 
feladatokhoz két főjavításra volt szükség. Előkészítet-
ték a helyiségeket, megtörténtek az előkábelezések, 
majd következő alkalommal a már nem használatos 
technológiák bontása, és az új technológiák kiépítése 
valósult meg.

Az UNITROL egységek vezérlő termináljai komp-
lex vezérlési és diagnosztikai funkcióval rendelkeznek 
(teljesítménydiagram rajzolás, zavaríró, regisztráló 
funkciók stb.), teljeskörűen támogatva az üzemeltető 
mérnökök munkáját.

A statikus gerjesztők esetében jelentős, 32 kW 
hőteljesítménnyel kellett számolni, ezért az érintett 
helyiségekben szükség volt a megfelelő szellőztető- és 
hűtőrendszer kialakítására. Ehhez a redundáns klíma-
gépeket a GEA Csoport szállította, amelyek frissleve-
gő-beszívással és hűtöttvíz-betáplálással is rendelkez-
nek. Biztonságos üzemeltetésükhöz tűzjelző rendszeri 
átalakítások is történtek.

Szükséggerjesztők
Az erőműben két szükséggerjesztő üzemel, amelyek 
közül az egyik szükség esetén a 11-12-21-22SP gene-
rátorokat tudja kiszolgálni, a másik a 31-32-41-42SP 
generátorokat.

Hasonlóan az üzemi forgógépes gerjesztőkhöz, 
ezeknél a gerjesztőknél is ABB UNITROL 6080 típusú 
feszültségszabályzókat építettek be és üzemeltetnek, 
amelyek elhelyezését a 12SP és 31SP reléterekben ol-
dották meg.

Korábban csak „kézi” üzemmódú szabályzásra volt 
lehetőség, ezért a szükséggerjesztők nem voltak alkal-
masak esetleges üzemzavari feszültségletörés kiszabá-
lyozására, a hálózati feszültség automatikus követésére, 
háziüzem tartására, ezért bizonyos üzemállapotokban 
akár generátorkiesés is előfordulhatott volna.

Korábban csak „kézi”  
üzemmódú szabály- 
zásra volt lehetőség.  
A rekonstrukció ezt a  
problémát is orvosolta.

<

1. KÉP: 01JD01 SZÜKSÉGGERJESZTŐ-SZABÁLYZÓ, 12JD01 ÜZEMI GERJESZTÉSSZABÁLYZÓ 
ÉS A 01HH04 SZÜKSÉGGERJESZTŐ TÁMASZRELÉS KIVÁLASZTÓSZEKRÉNYE

2. KÉP: UNITROL 6080 FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ
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Feszültség- és meddőteljesítmény- 
szabályzó rendszer
A gerjesztőrendszer rekonstrukciójához tartozott az 
erőművi feszültség- és meddőteljesítmény-szabályzó 
rendszer (U/Q szabályzórendszer) rekonstrukciója is, 
mivel a 400 kV-os alállomás feszültségének megfelelő 
szabályzását ez a rendszer tudja biztosítani a generátorok 
gerjesztésének változtatásával. A paksi igények szerint 
kialakított egyedi rendszer fejlesztője a Centromatic Kft.

A rendszer nagyon összetett, feladatának ellátásá-
hoz szükséges pl. a generátorok feszültség- és teljesít-

ményviszonya , az alállomási szakaszolók, megszakítók 
állása, védelmi jelek, UNITROL-ok mérései stb.

Fokozatosan alakították ki az új Profibus hálózatot, 
lebontották a generátorszintű meddőteljesítmény-sza-
bályzó automatikákat (GMA, mivel az új UNITROL-ok 
ezt a funkciót már önmagukban tudják), és létesítették 
az új JD03 adatgyűjtő szekrényeket, továbbá minden 
egyes új szabályzó beépítés a központi meddőszabá-
lyozási automatika (KMA) szoftvere és a teljesítmény-
ellenőrző rendszere (TER) adatbázisának szükségszerű 
módosításával járt.

A 400 kV-os alállomás 
feszültségének megfelelő 
szabályzását ez a rend-
szer tudja biztosítani.

<
3. KÉP: BALRA A 21JD05 STATIKUS GERJESZTŐ VEZÉRLŐ SZEKRÉNY, KÖZÉPEN A 21CT03 GERJESZTŐ 
TRANSZFORMÁTOR, JOBBRA A 21JD06 STATIKUS GERJESZTŐ ERŐÁTVITELI SZEKRÉNYSOR

4. KÉP: 21UX90D003-4 GEA SZELLŐZŐGÉP

* Prancz Zoltán, auditor, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

< MŰSZAKI ALKOTÓI  
PÁLYÁZAT A PAKSI ATOM-
ERŐMŰBEN

Prancz Zoltán *

Fotó: Bodajki Ákos
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A mára már lényegében intézménnyé vált pályázati rend-
szer közel három évtizedes múltra tekint vissza. 1988-ban 
hívták életre – Cserháti András ötlete nyomán – az atom-
erőmű-beruházás eredményeként létrejött tudáskincs 
közkinccsé tételére. „A gondolat kézenfekvő volt – idézi 
fel a kezdeteket Nagy László, a Fejlesztési és Elemzési Osz-
tály vezetője, aki ebbéli minőségében a Műszaki Alkotói 
Pályázat működtetéséért is felelős vezető. „Az atomerő-
mű építése, technológiai rendszereinek kivitelezése és 
üzembe helyezése során hatalmas és nélkülözhetetlen 
ismeretmennyiség halmozódott fel a közreműködő szak-
emberek fejében, illetve az íróasztalfiókjaikban. Mindez 
nem csupán tényszerű információkat jelentett, hanem 
a fejlesztés megannyi lehetőségét is magában rejtette. 
A létesítő szakemberek egy része a teljes villamosenergia-
termelő technológiát átlátta, ami tovább növelte a tudásuk 
értékét. Rendkívül kívánatos volt tehát ennek a tudásnak 
a felszínre hozása, aktivizálása és regisztrálása, egyben 
mások számára is hozzáférhetővé tétele. Az elgondolt, 
majd be is vezetett pályázati rendszer a kezdetektől jól 

szolgálja ezt a célt. További előnye, hogy – teljes nyilvános-
sága folytán – a szervezeti tanulásban is jelentős szerepet 
játszott, illetve játszik a mai napig is.”

Ennek tükrében érthető, hogy a Műszaki Alkotói Pá-
lyázat a „megálmodásától” kezdve nagy vezetői támoga-
tást élvez. Ez többek között az arra érdemes pályaművek 
pénzbeli elismeréséhez szükséges keret biztosítását is 
magában foglalja, ami igen méltányos összeget jelent a 
díjazott – vagyis az első, a második és a harmadik díjat 
elért – pályamunkák esetében. (Ennek kapcsán érdemes 
tisztázni, hogy a pályaművek jogi értelemben nem újítások. 
Az újítás jogi fogalma ugyanis azt takarja, amikor valaki 
egy – akár szabadalommá is válható – ötletét, találmányát 
felhasználásra kínálja fel az atomerőműnek. Ezek mindig 
egyedi esetek, illetve egyedi elbírálás alá esnek. Elfogadó 
döntés esetén szerződésben rögzítik a megvásárlás felté-
teleit, a know how-t pedig titokban tartják. Ezzel szemben 
a Műszaki Alkotói Pályázat – mint említettük – az elejétől 
a végéig nyilvános. A jelentkezők tehát önként közzéteszik 
az elgondolásaikat, és annak értékelésétől függően része-
sülnek – vagy nem részesülnek – díjazásban.)

A pályaművek értékelését egy szakmai testület, a bírá-
lóbizottság végzi, amelybe az igazgatóságok egy-egy főt, az 
érdekképviseleti szervezetek közösen egy főt delegálnak. 
(A szervezésért felelős Fejlesztési és Elemzési Osztály 
vezetője kívülről segíti, irányítja a bizottság munkáját.) 
A pályaműveket meghatározott, differenciált súlyozású 
szempontok alapján értékelik. Ezek a következők (záró-
jelben az adott szempont súlyozási tényezője, vagyis az 
adható pontszám szerepel): összhang a társaság stratégiai 
céljaival (1-10), bevezethetőség, hasznosíthatóság (1-10), 
alkotó jelleg (1-10), a téma kidolgozottsága (1-5), újdonsági 
fok (1-5), külső megjelenítés (1-5). Fontos azonban, hogy 
az értékelés alapjául nem egyszerűen a papíron vagy elekt-
ronikai adathordozón beadott pályaművek szolgálnak, 

Az atomerőmű építése, techno-
lógiai rendszereinek kivitelezése és 
üzembe helyezése során hatalmas 
ismeretmennyiség halmozódott fel 
a közreműködő szakemberek fejében, 
illetve az íróasztalfiókjaikban. Mindez 
nem csupán tényszerű információkat 
jelentett, hanem a fejlesztés megany-
nyi lehetőségét is magában rejtette.

<

Fotó: Vincze Bálint

Közhelyszámba megy, ezzel együtt tagadhatatlan, hogy egy vállalkozás  
tőkéjéhez – akár pénzügyileg is számszerűsíthetően – hozzátartozik  
annak az innovációval, fejlesztéssel kapcsolatos potenciálja is. Ennek  
realizálása, a benne rejlő lehetőségek minél teljesebb kiaknázása  
minden piaci szereplőnek elemi érdeke. Nincs ez másként a Paksi  
Atomerőmű esetében sem, ahol az innováció serkentésének szolgá
latába állított egyik alapvető eszköz a Műszaki Alkotói Pályázat.
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hanem minden pályázó lehetőséget kap a pályaműve élő-
szóban történő bemutatására. Ezek szintén nyilvános, elő-
re meghirdetett alkalmak. Céljuk a jobb megértés, illetve 
a félreértések elkerülésének biztosítása. Ilyen módon 
magukban foglalják a visszakérdezés lehetőségét, avagy a 
kevésbé egyértelműen kidolgozott részletek tisztázását is.

A folyamat éves ütemezése egyébként a követke-
zőképpen fest: minden év augusztus 31-éig meghirdetik 
a Műszaki Alkotói Pályázatot az atomerőmű intranetes 
felületén. (A nyár végi-ősz eleji kezdésben szerepet ját-
szik a nyári szabadságolási időszak letelte, valamint az is, 
hogy – legalábbis a korábbiakban, az eddig megszokott 
karbantartási ütemezés szerint – ekkorra a blokkle-
állások, illetve a karbantartási munkák nagyobb része 
már lezajlott.) Október 15-ig lehet nevezni, november 
15-ig kell beadni a pályaműveket, és megtörténik a bí-
rálóbizottság összeállítása. A bizottság tagjainak néhány 
hetük van a beadott anyagok előzetes tanulmányozására. 
A nyilvános meghallgatásokra (a pályaművek bemutatá-
sára) decemberben kerül sor. (A meghallgatási napokat 
szintén közzé teszik, így azokról minden érdeklődő tudo-
mást szerezhet, és bekapcsolódhat az őt érdeklő témák 
megvitatásába.) A bírálók a meghallgatásokat követően, 
egymástól függetlenül pontozzák az egyes pályázatokat, 
majd egyeztetik az értékeléseiket, megvitatják az esetleg 
azokban mutatkozó jelentős eltéréseket. Ezt követően 
meghatározzák a helyezési javaslatokat: általában két 
pályaművet jelölnek első díjra, négyet második díjra és 
hatot harmadik díjra. Ezek a számok azonban nincsenek 
kőbe vésve, indokolt esetben el lehet térni tőlük. Ugyan-
akkor szimpatikusnak nevezhető sajátossága az értéke-
lésnek, hogy a díjat nem nyert pályázók is dicséretben, 
illetve oklevélben részesülnek. A bírálóbizottság által 
elfogadott eredményt az atomerőmű vezérigazgatója 

tűnő – ám valójában annál inkább fontos – cél dominál, 
hogy a meglévő keretek közötti biztonságos és gazdaságos 
üzemelés töltse ki az üzemidő végéig hátralevő időszakot.

A pályamunkák mind számukat, mind minőségüket 
tekintve mutatnak bizonyos hullámzást. Ami az előbbit 
illeti, a legtöbb témát – szám szerint hetvenkilencet – 
1989-ben adták be, míg a legkevesebbet – hetet – 2001-
ben. Az átlagos pályázatszám valahol e kettő között 
félúton, vagy inkább az első harmadnál van. Érdekes 
ugyanakkor megfigyelni, hogy például a 2003-as üzem-
zavar rendkívül megtermékenyítően hatott az innováci-
óra. Ez egyszersmind érthető is, hiszen az ekkor előállt 
újszerű feladatok különösen késztető kihívást jelentettek 
a különböző területek szakemberei számára.

A pályamunkák jelentőségének ingadozása természe-
tesnek tekinthető, hiszen nincs előzetes szűrés, és nem 
is elvárás, hogy kizárólag fajsúlyos témák érkezzenek be. 
Éppen ellenkezőleg: azt a célkitűzést, hogy a lappangó 
jó ötletek ne haljanak el, hanem kerüljenek felszínre és 
valósuljanak meg, a minél nagyobb merítés, ezzel együtt 
az utólag kevésbé jelentősnek bizonyuló dolgozatok be-
fogadása is szolgálja. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, 
hogy szinte minden évben vannak kiemelkedő pályáza-
tok. A sokéves tapasztalat alapján két olyan szakterület 
nevezhető meg, amelyeket a jelentősebb munkák külö-

nösen nagy számban érintenek: a speciális karbantartási 
eszközök megalkotása és a reaktorfizika. Ugyancsak a 
pályázati rendszer eredményességét mutatja, hogy a je-
lentős pályamunkák között időnként olyanok is felbuk-
kannak, amelyek az atomerőmű egész életét, történetét 
tekintve is kiemelkedőek. Hogy ne menjünk messzire, 
ilyen volt például a 2011-ben dr. Nemes Imre, dr. Pós 
István és Szécsényi Zsolt által benyújtott, „15 hónapos 
ciklus bevezetésének lehetősége a PAE blokkjain” című 
tanulmány. Ezt nem szükséges részletesen ismertetni itt, 
hiszen rangos elismeréseket nyert és számos szakmai 
fórumon bemutatott innovációról van szó, amely a köz-
elmúltban valósult meg, nem kisebb változást hozva az 
atomerőmű életébe – és rendelkezésre állási mutatójába, 
ami a működési hatékonyságának egyik legfontosabb mé-
rőszáma –, mint a reaktorblokkok működtetése tizenkét 
hónapos ciklusidejének (tizenegy hónap üzemelés, egy 
hónap karbantartás) 15 hónaposra (tizennégy hónap 
üzemelés, egy hónap karbantartás) növelését.

Bőséges a választék viszont, ha további kiváló pálya-
munkákba akarunk részletesebben betekinteni. Ízelítőül 
– mintegy az egész Műszaki Alkotói Pályázat atmoszfé-
ráját testközelbe hozva – következzen két díjazott in-
nováció ismertetése (magukból a tanulmányokból vett 
részletek közlésével).

hagyja jóvá. Az ünnepélyes, állófogadással egybekötött 
eredményhirdetésre – és természetesen a pénzdíjaknak 
az esedékes fizetésekkel történő átutalására – a követ-
kező év januárjában kerül sor.

A pályamunkák sajátosságairól szólva Nagy László 
elöljáróban leszögezi: „Az atomerőműben az innováció 
fogalma másabb jellegű, behatároltabb, mint például egy 
olyan vállalkozásnál, amelynél bármilyen, profitot hozó, 
akár hitelből finanszírozott befektetést, illetve beruhá-
zást értenek rajta. Nálunk a meglévő technológiához 
kapcsolódó újításokról van szó, amelyek kifejezetten a 
műszaki-szakmai fineszességen alapulnak, és általában 
a megvalósításuk által igényelt ráfordítások is kiseb-
bek.” Ez utóbbi sajátosság kapcsán példaként említi a 
dízelgenerátor adatgyűjtő-tesztelő berendezést, amely 
előállítási költségét tekintve filléres eszköz – a pályázók 
maguk finanszírozták –, ám hasznosságát mi sem mutatja 
jobban, mint hogy első díjat nyert.

A fentieken túlmenően elmondható, hogy az atomerő-
mű öregedésével – azaz tervezett és meghosszabbított 
élettartama lejártának közeledtével – is szűkül a lehetséges 
innovációk köre, hiszen a nagyobb mérvű átalakítások 
helyett egyre inkább a hátralévő üzemidőhöz szabott vo-
lumenű és tartalmú műszaki változások kerülnek előtérbe. 
Más szóval egyre inkább az a talán kevésbé hangzatosnak 

Fotó: Bodajki Ákos

A Műszaki Alkotói Pályázat  
az elejétől a végéig nyilvános,  
így a szervezeti tanulásban  
is jelentős szerepet játszott,  
illetve játszik a mai napig is.

<
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előfordulhat, hogy ezek a csövek a váltakozó igénybevé-
telek miatt megrepednek: mikro- vagy makrorepedések 
keletkezhetnek bennük, amelyeken keresztül radioaktív 
gázok szökhetnek ki a reaktor vizébe. A gázok jelenlétét 
a primer köri vízben az ellenőrző rendszer azonnal jelzi, 
tehát az üzemeltető személyzet hamar tudomást szerez 
arról, hogy a reaktorban inhermetikus kazetta van.

A Sipping vizsgálat bizonyos szempontból meg-
előző eljárásnak is nevezhető. Leállási (karbantartási) 
időszakban, illetve nem üzemelő kazetták esetében a 
kazettákban keletkező gázokból próbálja megállapítani, 
hogy az üzemanyag burkolat ép-e, vagy van-e rajta repe-
dés. Ehhez a vizsgált kazetta környezetében levő vízből 
kell mintát venni, és megmérni abban a kérdéses gázok 
koncentrációját. Kis szivárgással még üzemeltethető az 
adott kazetta, de bizonyos érték felett már nem célszerű 
kockáztatni a megengedett korlátok elérését, és az ezzel 
járó, kötelező blokkleállást. 

Ilyen célú vizsgálatra korábban egy olyan beren-
dezéssel rendelkezett a Paksi Atomerőmű, amelynek 
nagy hátránya volt, hogy amíg a mérések zajlottak, más 
tevékenységet nem lehetett végezni a reaktorban, ez 
pedig jelentős mértékben növelhette az átrakási idő-
szakot. További hátrányként említhető, hogy az adott 
kazetta környezetéből vett vízmintán alapuló mérést 
nagy bizonytalanság jellemzi, mivel a gázkoncentráció 
növekedését egy távolabbi kazetta inhermetikussága is 
befolyásolhatja. 

A korábbi eljárással szemben a szóban forgó inno-
váció révén normál átrakás közben mérhetők meg a 
kazetták, kicsit sem növelve az átrakási időt, egyszer-
smind számottevően megbízhatóbb mérési eredményt 
produkálva. Az ötlet lényege, hogy az átrakógépre telepí-
tett analizáló-berendezés az átalakított kazettamegfogó 
szerszámon keresztül a vizsgálandó kazettából – tehát 
közvetlenül a kazetta belső teréből – szivattyúzza a 
mintaként szolgáló vizet, amelyből vákuumtechnikával 
kinyerik a jelzésértékű gázt. Ilyen módon a mérés a szo-
kásos kazettamozgatásokhoz kapcsolódóan elvégezhető.

Az alapötlet működőképessé tételéhez azonban 
további műszaki problémákat kellett megoldani. Egy-
felől a mérő-, illetve mintavételező berendezésnek az 
átrakógéphez – annak teleszkópos munkarúdjához – 
történő illesztését. Másfelől azt, hogy az így megvál-
tozott geometria ne okozzon problémát a munkatér 
rendkívül bonyolult geometriai viszonyai között (például 

a mintavételezésre szolgáló tömlő ne akadjon el valamely 
szerkezeti elemben). Címszószerűen összefoglalva az 
alábbi megoldások születtek:
■■ A szívótömlő felvezetése az átrakógépkocsira: A kocsi 

hajtásszekrény-burkolatára öncsévélő tömlődobot 
helyeztek, terelőgörgőkkel bevezették a munkarúd 
és a vezetőcső közötti 42 milliméteres hézagba, majd 
innen a szívóadapterhez csatlakoztatták. Az öncsévélő 
tömlődobba épített spirálrugó biztosítja, hogy a tömlő 
kövesse a munkarúd függőleges mozgását, és az ilyen 
módon az átrakógép híd-kocsi mozgásakor – azaz a 
munkarúd vízszintes mozgatásakor – sem akadhat 
el a medencékben vagy a zsilipben lévő szerkezeti 
elemekben.

■■ A szívóadapter átalakítása: Az eredeti szívótömlőre 
új csonkot hegesztettek, hogy az öncsévélő töm-
lődob húzóerejének ellenálljon a tömlőcsatlakozás. 
A szívóadapter kioldó karját úgy tervezte meg a pá-
lyázó, hogy minél kisebb mértékben álljon ki a felület-
ből. Az átalakítással 45 milliméter helymegtakarítást 
sikerült elérni. Ennek a helymegtakarításnak akkor 
van jelentősége, amikor a munkarúdszerszámmal a 
reaktor fala mellett elhelyezkedő kazettát kell meg-
fogni és megemelni.

■■ Megfogószerszámok átalakítása: Ennek az átalakításnak 
köszönhető, hogy az átrakógép szállítási helyzetbe 
tudja felemelni a kazettát, miközben a Sipping vizsgálat 
folyamatban van. Normál üzemben az átrakógép-mun-
karúd 1. szekciója a szerszámmal együtt addig emeli a 
kazettát, amíg a kazetta fejrésze bekerül a 2. szekció 
alsó felébe. Sippingvizsgálat ideje alatt ezt nem lehet 
így elvégezni, mert a megfogószerszám oldalán lévő 
szívóadapter elakadna a 2. szekció alsó élében. A meg-
oldáshoz az ötletet az átrakógép egyik eszköze, a tech-
nológiai fej (népszerű nevén a „csillag”) adta: üzemen 
kívül az átrakógép munkarúdja a megfogószerszámmal 
felveszi a tárolóállványban lévő technológiai fejet; a 
szerszámmal felemeli mindaddig a technológiai fejet, 
amíg az a 2. szekció alsó éléig ér; a köteles hajtással 
tovább emelve a technológiai fej emeli a 2. szekciót 
is, így a munkarúd teljesen összehúzható. A megol-
dás tehát röviden a következő: olyan szerkezeti ele-
met kell felszerelni a megfogószerszámra, amelyik 
a szívóadapter csatlakoztatási pontja fölött van, és 
így a köteles hajtás megemeli a szerszámon lévő új 
emelőfejjel a 2. szekciót.

A gondolatindító probléma azt követően állt elő, hogy 
az egyik gőzfejlesztő berendezés búvónyílásának tömí-
tőgyűrűjét – hatósági előírásra – új anyagminőségűre 
cserélték, és a gőzfejlesztő berendezés vizsgálati rend 
szerinti szekunder oldali vegyészeti ellenőrzése során a 
vegyészet szakembere a csőköteg tetején egy alátétet és 
egy csavaranyát észlelt. Ennek nyomán újabb, célirányos 
vizsgálatokat végeztek, amelyek megerősítették, hogy to-
vábbi idegentestek (csavarok, anyák, alátétek) is vannak a 
gőzfejlesztőben. 

Az idegentestek eltávolításához egyrészt be kellett 
szerezni egy olyan speciális kamerát, amely lehetővé teszi 
a vizsgálat, illetve a felvételek készítési helyének pontos 
definiálását (kiemelt tekintettel a reprodukálhatóságra) és 
a vizsgálatok biztonságos végrehajtását, a vizsgálóeszközök 
mellett biztonságos teret hagy az eltávolító manipulátor 
használatára, valamint képes a manipulációt folyamatá-
ban követni és felvételen rögzíteni. Másrészt ki kellett 
fejleszteni az – innováció tárgyát jelentő – pneumatikus 
megfogóberendezést (manipulátort). Az ezzel szemben 
támasztott tervezési követelmények a következők voltak: 
■■ érintésvédelmi megfelelőség (víz alatti, zárt fémtartály-

ban végzett manipulációhoz),
■■ a működés során a manipulátor ne gerjesszen zavaró 

körülményeket,
■■ kis tömeg,
■■ biztosított elemek,
■■ minél egyszerűbb mozgathatóság,
■■ idegen anyag nem kerülhet be a manipuláció során.

Az alapkövetelmények figyelembevételével megter-
vezett manipulátor egy, a gőzfejlesztő hőátadó csősorai 
között egyszerűen lejuttatható, csőszerkezetű ruda za-

Átfogóan szólva az innováció egy, a Höfer & Bechtel 
GmbH által kifejlesztett vizsgálóberendezés adaptálá-
sa a Paksi Atomerőmű sajátosságaihoz, mégpedig oly 
módon, hogy a vizsgálatok ne növeljék meg az átrakási 

ton rögzített, modulárisan felépített pneumatikus rend-
szer. A pneumatikus rendszer saját kompresszorral és 
puffertartállyal rendelkezik, tehát az atomerőmű hatbaros 
rendszerétől függetlenül üzemeltethető, és – a puffer-
tartálynak köszönhetően – áramkimaradás esetén is biz-
tonságos ideig működőképes marad (ennek köszönhe-
tően például nem ejti el a már megfogott idegen testet). 
A pneumatikus csuklókar lehetővé teszi, hogy az L alakú 
manipulátorkar egyetlen kapcsolással egyenes rúd legyen, 
amely akadásmentesen kihúzható a csőkötegek közül. 
A megfogórész a csuklókar végén helyezkedik el. A csuk-
lókar teszi lehetővé a csőköteg alá, illetve a csőköteg közé 
történő benyúlásokat. A manipulációs mélység a függőle-
ges rudazat elemeinek kombinálásával állítható be. A ru-
dakat összekötő muffokat menetes biztosítóstifttel lehet 
pozícionálni és önzáró anyával szoríthatók meg. Így mind 
kicsúszás, mind elfordulás ellen biztosított a toldás. Ez a 
megoldás lehetővé teszi a manipulátor munkahosszának 
gyors módosítását és egyúttal a méretek pontos becslését 
is. A megfogások különböző, a célnak leginkább megfelelő 
supporttal végezhetők el. Mivel a korábbi vizsgálatok és 
tapasztalatok alapján jól meghatározhatók, hogy milyen 
jellegű idegentestek (jelen esetben csavarok, anyák és 
alátétek) eltávolítása szükséges, így minden típusú objek-
tumhoz a leginkább megfelelő megfogófejet alakították 
ki. A megfogófejek kialakítása során törekedtek a minél 
szélesebb körű alkalmazhatóságra. Ezért a fejeket típus-
darabokhoz fejlesztették ki, és méreteiket a gőzfejlesztő-
ben jellemzően előfordulható testekhez szabták. Ennek 
köszönhetően rendelkezésre állnak lemez-, rúd-, cső- és 
gömbjellegű testek megfogásához alkalmas eszközök is, 
növelve a berendezés alkalmazhatóságát és hatékonyságát.

(blokkleállási) időt. Az előzményeket, illetve megoldandó 
problémát az alábbiak világítják meg: az atomerőműben, 
a reaktorban az uránpasztillák cirkóniumból készült csö-
vekben vannak. Az üzemidő során – ha igen ritkán is, de – 

Összefoglalóan elmondható, hogy – amint a fent ismerte-
tett pályamunkák is tanúsítják – a Műszaki Alkotói Pályá-
zat valóban megmozgatja a Paksi Atomerőmű „szürke-
állományát”. Olyan értékeket hoz felszínre, illetve segíti 

A tanulmány címe:

PNEUMATIKUS MEGFOGÓBERENDEZÉS A GŐZFEJLESZTŐ KÖPENYTERÉBE  
ÉS HASONLÓ HŐCSERÉLŐKBE ESETT IDEGENTESTEK ELTÁVOLÍTÁSÁRA 
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A tanulmány címe:
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Szerző: Szabó János Zsigmond

elő ezek formába öntését és megvalósítását, amelyek 
nélkül – bátran mondhatjuk – egyetlen hazai atomerő-
művünk nem lenne az, ami.
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A tényleges kivitelezést mind a helyszínen, mind pedig 
az íróasztalok mögött rengeteg munka előzte meg a 
megrendelő, a kivitelező és a mérnökiroda részéről 
egyaránt. Bár hivatalosan „MAVIR-típusállomás” épült, 
és az elmúlt időszakban számos átadási ünnepségen 
vettünk részt, az egyedi kihívások már az első perc-
től jelen voltak mindhárom tagvállalat munkájában. 
Az egész folyamat egy új „maviros” szemléletváltással 
indult, amely eredményeként – az eddigi gyakorlattól 
eltérően – az alállomás létesítésének előkészítése teljes 
egészében saját szakembergárdával valósult meg.

A terület kiválasztásának egyébként sem egysze-
rű folyamatát különösen megnehezítették a térség 
adottságai. Több feltételnek is eleget kell tennie egy 
alállomási helyszínnek pl. megközelíthetőség, közel sík, 
250 m × 250 m-es egybefüggő terület megfelelő talaj-
szilárdsági tényezővel, tulajdonosi összetétel stb. Azt, 
hogy minden tényező ideális legyen, szinte lehetetlen 
biztosítani. Kerepes alállomás tekintetében ez azért 
is volt különösen problémás, mert nem a korábban 

alkalmazott típusállomásban kellett gondolkodni az 
előkészítés során, hanem a távlati 220 kV-os bővítést 
is figyelembe véve kellett mintegy 10 ha, a fenti felté-
teleknek megfelelő területet találni. A gödöllői térség 
adottságai a dombvidéki jelleg, illetve a természetvé-
delmi területek jelenléte nagymértékben leszűkítették 
a szóba jöhető földterületek számát. A MAVIR ZRt. 
végső választása egy állami tulajdonú ingatlanra esett, 
mely több tekintetben sem volt ideális. A három oldal-
ról NATURA 2000 védettségű területek által övezett, 
valamint a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésébe 
tartozó ingatlanok szomszédságában található területen 
a rendezett terepszint kialakításához mintegy 58 000 m3 

földet kellett megmozgatni és tömöríteni. A terület ÉK-i 
sarkánál egy kilenc méteres bevágást, míg DNy-i sar-
kánál egy tizenkét méteres feltöltést kellett létrehozni, 
a föld megcsúszásának a megakadályozására pedig az 
alállomásokban eddig nem alkalmazott új technológiák 
segítségével különböző erőjátékú és típusú támfalakat 
kellett építeni. 

< A KEREPES 400/ 
120 KV-OS ALÁLLOMÁS 
LÉTESÍTÉSE

Mester Péter, Hankó Pál, Koza Lívia *

A Kerepes 400/120 kVos zöldmezős alállomás építése az elmúlt évek  
során fontos szerepet játszott az MVM Csoport tagjainak életében. A kivi  
telezési munka 2016 novemberében az átadási ünnepséggel sikeresen  
lezárult, ezzel a zöldmezős alállomások közül – az MVM OVIT Zrt. kivite  
lezésével és az MVM ERBE Zrt. mérnökirodai tevékenységével – immár  
a nyolcadik alállomás, összességében az átviteli hálózat harminc 
kettedik alállomását helyezték üzembe. 

* Mester Péter, projektkoordinátor, MVM OVIT Zrt., Hálózati Projekt Főmérnökség
 Hankó Pál, kirendeltségvezető, MVM ERBE Zrt., Villamos Hálózati Igazgatóság, Alállomási Osztály
 Koza Lívia, alállomási beruházási főmunkatárs, MAVIR ZRt., Hálózatlétesítési Osztály
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Ha mindez még nem lett volna elég, a kiválasztott tel-
ken áthaladt egy Elosztói Engedélyes tulajdonú 132 kV-os 
távvezeték és egy 22 kV-os szabadvezeték is. A szabad-
vezeték jelenléte az alállomási külső segédüzemi betáp-
lálás kialakításának szempontjából, valamint a kivitelezés 
során a felvonulási energia biztosítása miatt is előnyös 
volt, hiszen nem volt szükség külön hálózatépítésre. 
Azonban az ingatlanon keresztül haladó 132 kV-os távve-
zeték kitérítéséig nem lehetett teljes értékű kivitelezési 
munkát végezni a területrendezés során. A munkák so-
rán kiemelt figyelmet kellett fordítani az ütemezésre és 
a helyszíni folyamatok szabályozására, számos személyes 
egyeztetésre volt szükség, helyszíni organizációs tervet 
kellett készíteni és naprakészen tartani. Ezek, az eddigi-
ektől lényegesen eltérő körülmények, minden résztvevő 
számára új kihívásokat jelentettek. Mindhárom partner 
között különösen fontos volt a szoros együttműködés, 
hiszen az építészeti feladatok újszerűsége és ezzel együtt 
komplexitása is jelentős odafigyelést igényelt.

Az alkalmazott új építészeti technológiák az OVIT-
os és az ERBE-s kollégáknál is teljesen új feladatokat 
generáltak, hiszen nem mindennap építünk támfalat, 
tömörítünk 12 m-es feltöltést, illetve helyezünk el több 
száz cölöpalapot egy alállomásban.

A kivitelező részéről rendkívüli fontosságú volt a pon-
tos költségtervezés és a részletes naprakész ütemtervek 
készítése a feladatok teljes körű összehangolása miatt. 
A munkába bevont alvállalkozók kiválasztásánál pedig az 
új beszerzési folyamatok iránymutatásának betartásával 
komoly versenyeztetési eljárásokat kellett lefolytatni.

A kivitelezés során a munkafolyamatok szervezé-
sére, a párhuzamosan folyó munkák ütemezésére is 
kiemelt figyelmet kellett fordítani, hiszen számos munka-
csoport volt jelen egyszerre a munkaterületen. Az épí-
tészeti és primer-szekunder szerelési munkák mellett 
folyt a teljesség igénye nélkül: a tűz- és vagyonvédelmi 

A 120 kV-os kapcsolóberendezésben hét mező épült 
ki két gyűjtősínes diszpozícióval. A gyűjtősínrendszer 
2 db transzformátormezőben fogadja a 400/120 kV-os 
transzformátorok 120 kV-os oldalát, és egy sínáthidaló 
mező biztosítja a két gyűjtősín összeköttetését. Négy 
távvezetéki mező biztosítja az Elosztói Engedélyes há-
lózatával a kapcsolatot, és fogadja az általa felhasított 
és beforgatott Gödöllő–Rákoskeresztúr I-II. 132 kV-os 
távvezetékeket.

Az alállomás kialakítása távlatilag lehetővé teszi 
további 400 kV-os mezősor kiépítését, valamint 8 db 
132 kV-os távvezetékek fogadását is.

A beruházás az alállomás-építés és a kapcsolódó 
vezeték felhasítása mellett az alábbi munkákat is ma-
gába foglalta:
■■ az Albertirsa–Göd 400 kV-os távvezeték OPGW-

védővezető cseréjét mintegy 68,4 kilométer hossz-
ban.

■■ a 132 kV-os ELMŰ-vezetékek jelátviteli csatlakozta-
tását és a csatlakozó Albertirsa és Göd alállomások 
védelmi kommunikációját.

A MAVIR ZRt. által lefolytatott közbeszerzési eljárás 
győzteseként a nagy transzformátorok beszállítója a 
S. C. Retrasib S. A. lett. Az új külföldi beszállítóval a 
kivitelező, a megrendelő és mérnökiroda illetékes szak-
területei folyamatosan egyeztettek a transzformátor- 
rendszerhez történő tökéletes primer és szekunder 
illesztése  érdekében. A transzformátorokat – nagy 
érdeklődés mellett – az MVM OVIT Zrt. nehézszállítói 
szállították Isaszegről Kerepes alállomásra, majd ők is 
helyezték alapra a többtonnás óriásokat. A szállítás 
a tapasztalt kollégák számára is kihívás volt, mivel az 
alállomás kapujához vezető bekötő út 7%-os lejtő, ami-
nek a  végében ott a vezénylőépület.

KRONOLÓGIA
A beruházás előkészítése 2012-ben kezdődött a te-
rületkereséssel, majd 2013-ban elkészültek a kiviteli 
tervek, és 2014 májusában a munkaterületet is át-
adták. Tekintettel a korábban már említett rende-
zett terepszint kialakításához szükséges földfeltöltés 

rendszer kialakítása, a transzformátorok illesztése, diag-
nosztikai feladatok elvégzése, a monitoringrendszer 
kiépítése, a hírközlési helyiség kialakítása, az optikai 
kapcsolatok létrehozása stb.

Figyelembe véve, hogy egyszerre milyen sok te-
vékenység zajlott a területen, fontos kiemelni, hogy 
az alállomás építése során a munkavédelmi szabályok 
betartására komoly hangsúlyt fektettek a közreműkö-
dők. Ennek köszönhetően sérüléssel járó baleset nem 
is történt a több évig tartó kivitelezés során. Az MVM 
ERBE Zrt. szakemberei, akik már a tervezéstől kezdve 
részt vettek a munkákban, szaktudásuk legjavát adva 
segítették a kivitelezés teljes folyamatát.

A Kerepes alállomás átviteli hálózathoz történő 
csatlakozását Göd–Albertirsa 400 kV-os két rendszerű 
távvezeték 2. rendszerének felhasítása és beforgatása 
biztosítja. A felhasítás során egy új 400 kV-os Fenyő 
típusú oszlopot állítottak fel. A távvezeték a 2. és 3. 
számú a 400 kV-os másfél megszakítós mezősorok-
hoz csatlakozik. Az 1. sz. mezősorban üzemel a két 
400/120/18 kV-os, 250 MVA-es transzformátor.

A terület kiválasztásának  
egyébként sem egyszerű  
folyamatát különösen  
megnehezítették a térség  
adottságai.

<
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volumenére, az építészeti kivitelezés ütemezését a 
föld tömörödésével összhangban határozzák meg, így 
pl. az utolsó építészeti lépések csak 2016 tavaszán 
valósulhattak meg.

A 2014. decemberi rendkívüli időjárás következté-
ben bekövetkező oszlopkidőléssel, vezetékszakadá-
sokkal járó üzemzavar az Albertirsa–Göd 400 kV-os 
távvezeték mintegy 8 km-es szakaszát érintette. A táv-
vezeték helyreállítási munkáival egy időben, 2015. áprilisi 
munkakezdéssel – az előzetes tervekhez képest előre-
hozva – a távvezeték teljes, 68,4 km-es nyomvonalán 
megtörtént az OPGW-csere. A kivitelezési munkák az 
előzetes ütemezésnek megfelelően folytak. 2015 őszén 
megérkeztek a primer készülékek, majd 2016 tavaszán 
a két transzformátort is leszállították. 

2016. július 1-én az Albertirsa–Göd 400 kV-os táv-
vezeték felhasításával és beforgatásával üzembe került a 
400 kV-os 2. sz. mezősor, majd ezt követően augusztus 
12-én és 15-én a két transzformátort is bekapcsolták. 
Az Elosztói Engedélyes 132 kV-os távvezetékeinek 
bekötésével szeptember 13–15. között a 120 kV-os 
kapcsolóberendezést is üzembe helyezték.

Az utólagos munkák elvégzését követően 2016. 
október 21-én elkezdődött az alállomás teljes körű 
próbaüzeme, amely november 21-én sikeresen lezárult.

Az állomás létesítése során számos kolléga vett rész 
az MVM OVIT Zrt., az MVM ERBE Zrt. és a MAVIR ZRt. 
részéről egyaránt, akiknek kiemelkedő munkája nélkül 
nem sikerülhetett volna elvégezni a feladatot. Az ő 
együttműködésük tette lehetővé, hogy ez az egye-
dülálló beruházás az elvárásoknak megfelelően sok új 
tapasztalattal és sikeresen záruljon minden résztvevő 
számára.

• Acélhálós homlokfelületű georáccsal erő-
sített talajtámfal 12 méteres magasságban 
épült, és 793 db vadszőlőcserjével lett beül-
tetve. A cserjék vízellátásának biztosítására 
1600 méter hosszúságú csepegtető csőháló-
zat lett kiépítve.

• Az eddig nem alkalmazott kiselemes hom-
lokfelületű georáccsal erősített talajtámfal 
méreteivel monumentális és letisztult külsőt 
biztosít az alállomásnak.

• Mintegy 291 db fúrt vasbeton cölöp biztosítja 
a 400 kV-os kapcsolóberendezés egy részé-
nek teherátadását.

• 150 méter mélységű kút fúrására volt szükség 
az állomás vízellátásának biztosításához.

• 280 tonna duplex felületvédelmű acélt kellett 
legyártani és a helyszínre szállítani.

• 20 méter magas portálokat kellett összesze-
relni és felállítani.

• Közel 500 méter alumínium gyűjtősín lett 
beépítve a 400 kV és 120 kV-os kapcsoló-
be rendezésbe.

• Az állomáson belül több mint 8000 méter 
acélsodrony biztosítja a csatlakozásokat.

NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG MÉG  
AZ ALÁLLOMÁSRÓL:

< A KATICA OSZLOP- 
CSALÁD MŰSZAKI  
TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Bilik József, Molnár László, Kulcsár Attila *

* Bilik József, távvezeték-beruházási főmunkatárs, MAVIR ZRt.
 Molnár László, távvezeték-tervezési és -technológiai osztályvezető, MVM OVIT Zrt. 
 Kulcsár Attila, távvezeték-projektportfólió szakágvezető, MVM OVIT Zrt. 

ILLUSZTRÁCIÓ
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A KATICA OSZLOPCSALÁDRÓL 
BERUHÁZÓI SZEMMEL
Az elmúlt néhány évben az oszlopsérüléssel járó üzem-
zavar utáni helyreállítási munkák során felmerült az a 
probléma, hogy a korábbi oszloptípusok a rendelke-
zésre álló műhelytervek alapján további műveletek 
nélkül nem gyárthatóak le, mert az eredetileg beépített 
szögvas szelvények, kötőelemek már nem, vagy csak 
nehezen beszerezhetőek.

Ugyanezzel a problémával találkozunk abban az 
esetben is, ha egy út, egy ipari park vagy egy bánya 
miatt a szabadvezeték egy szakaszát ki kell téríteni, 
és új, lehetőleg az eredeti oszlopcsaládhoz tartozó 
oszlopszerkezet újragyártására lenne szükség. 

2010 után a nemzetközi szabványok megjelené-
sével, valamint a meteorológiai viszonyok jelentős 
változásával felmerült az igény arra, hogy az oszlop-
szerkezetek és alapozások méretezését a megújult 
irányelvek szerint gondoljuk át.

Új nyomvonalra való kitérítésnél már elengedhe-
tetlen, hogy az új szabványoknak és az új meteoroló-
giai paramétereknek megfelelően méretezett oszlop-
szerkezeteket használjunk. Ezeknek a problémáknak a 
megoldására általános esetben a Környezet és Energia 

Az oszlopcsalád tehát kiválóan alkalmazható min-
den olyan helyen, ahol nem indokolt a még fokozottabb 
biztonságra való méretezés (elsősorban erdőnyiladé-
kok, esetleg szántóföldek, gyümölcsösök).

A magasabb, 2. megbízhatósági szintre az oszlop-
család jelen formájában nem felel meg, ezért szükség 
van annak továbbfejlesztésére.

A szakértői egyeztetések során megfogalmazódott 
egy új oszlopcsalád kifejlesztésének igénye. Ez leggyor-
sabban és leggazdaságosabban a KATICA oszlopcsalád 
továbbfejlesztésével érhető el. A kialakított műszaki 
specifikáció figyelembevételével olyan univerzálisan 
felhasználható oszlopok műhelytervei készülnek el, 
amelyek a teljes 400 kV-os hálózaton bárhol felhasz-
nálhatóak lesznek tervezett átalakítások, kitérítések 
vagy üzemzavar-elhárítás esetén is. Itt elsősorban nem 
a biztonsági övezet szűkítése a cél, hanem a 2. meg-
bízhatósági szint megvalósításával az üzembiztonság 
fokozása, az esetleges katasztrófák előfordulási való-
színűségének csökkentése.

Első lépcsőben az oszloptörzs, a fejszerkezet és 
az oszlopkarok áttervezése történt meg olyan mó-
don, hogy a főelemek megfelelő kiválasztásával kiala-
kítható egy rendszeres, két rendszeres, kettős vagy 
hármas kötegvezetős, egy vagy két védővezetős osz-
lopszerkezet is a szabvány szerinti 2. megbízhatósági 
szintnek megfelelően. Ez az átalakítás lehetővé teszi, 
hogy a KATICA II. oszlopcsalád a jelenleg üzemben 
lévő összes 400 kV-os távvezeték bármely szakaszán 
beépíthető lesz.

A KATICA II. oszlopcsalád jóval erősebb oszlop, 
olyan szélsőséges időjárási terhekre van méretezve, 
amelyek legfeljebb 150 évente egyszer fordulnak elő. 
Ez utóbbi oszloptípust építik be kizárólagosan a ké-
sőbbiekben a frekventáltabb hálózati szakaszokra, a 
biztonság növelése céljából (autópálya-keresztezések, 
paksi 400 kV-os kivezető folyosó stb.).

A KATICA II. család univerzálisnak is nevezhető, 
mivel a magyar átviteli hálózaton megtalálható vala-
mennyi 400 kV-os vonalba adaptálható. A család tagjai 
szerkezetüket tekintve „variálhatóak” két rendszerű, 
kettős kötegű vagy egy rendszerű, hármas kötegvezető 
felfogatására alkalmasan, továbbá kiválthatóak vele 
a klasszikus, kikötött portáloszlopok is. A kollégák 
egyszerűen csak „legózható” oszlopnak nevezik.

A KATICA oszlopcsalád műszaki és műhelytervei 
továbbfejlesztésének a fentieken kívül az is célja volt, 
hogy a MAVIR ZRt. által indított két programhoz meg-
felelő oszlopok álljanak rendelkezésre. A két program 
célja, hogy a paksi vezetékfolyosóban haladó távveze-
tékek és a nagy forgalmú autópályák keresztezéseinek 
üzembiztonságát az MSZ EN 50341-1. 3.1 táblázata 
szerinti 2. megbízhatósági szintre emelhessük.

A NAGYMINTAVIZSGÁLATI PROGRAM 
ÉS A TANPÁLYA
Az új fejlesztésű oszlopcsaládok megfelelőségét, azok 
bevezetését, az átviteli hálózaton való alkalmazását 
megelőzően nagyminta-vizsgálati program keretében 
kellett igazolni. A nagyminta-kísérletek során az osz-
lopszerkezetek méretezéséhez használt mértékadó 
terheléseket visszük fel az oszlopokra, igazolandó a 
méretezési eljárás és számítások helyességét, a szer-
kezetek megfelelőségét.

A MAVIR ZRt. megrendelése nyomán az MVM 
OVIT Zrt. a PÖYRY ERŐTERV Zrt.-vel együttmű-
ködve hajtotta végre a KATICA I. oszlopcsalád alap-
típusainak, az OT- és az OF-oszlopoknak a nagymin-
ta-vizsgálati programját. Az oszlopok telepítésére a 
MAVIR használaton kívüli üzemi területén került sor, 
Albertirsán. 

A tesztprogram mindkét oszlop esetében sikerrel 
zárult, a szerkezetek maradandó alakváltozások nélkül 
viselték el a szélsőséges időjárási körülményekből 
(szél- és jégterhelés), illetve az üzemzavari állapotból 
(vezetékszakadás) származtatott mértékadó terhe-
léseket.

A szabvány szerinti 2. megbízhatósági szintnek 
megfelelő KATICA II. oszlopcsalád alaptípusainak 

Operatív Program (KEOP) során kifejlesztett KATICA 
oszlopcsalád megfelel.

A KEOP-on belül a KATICA oszlopcsalád kifejlesz-
tése – a környezetvédelmi szempontok (kisebb biz-
tonsági övezet, oszlopok által elfoglalt kisebb terület) 
figyelembevétele mellett – az új szabványelőírások 
szerinti általánosan alkalmazandó 1. megbízhatósági 
szint kielégítésére valósult meg. Az oszlopcsalád min-
den tekintetben megfelel a feladat kiírásakor megfo-
galmazott elvárásoknak. Kiváló eredmény született 
mind a környezetvédelmi szempontokat, mind pedig 
a műszaki paramétereket figyelembe véve. A V láncok 
alkalmazása ugyan néhány üzemviteli, karbantartási 
technológiai módosítást igényel, de a biztonsági öve-
zet terjedelmének csökkentése, és így az erdőnyila-
dékok méretének csökkentése csak így volt megva-
lósítható. Az új szabvány szerinti 1. megbízhatósági 
szint elérésével üzembiztosabb távvezetékszakaszok 
építhetőek, mint a régi MSZ 151 számú szabvány-
sorozat szerint méretezett oszlopszerkezetekkel. 
Az MSZ 151 szabványsorozat alapesetben 10 évente 
előforduló szél- és jégterhelésekre írta elő a mére-
tezést. Az 1. megbízhatósági szint azt jelenti, hogy a 
szabványban meghatározott igen szélsőséges időjárási 
körülmények 50 évente egyszeri előfordulása lett 
figyelembe véve.

1. ÁBRA: A KORÁBBI ÉVEKBEN ALKALMAZOTT FENYŐ OT+0 OSZLOP  
ÖSSZEHASONLÍTVA KATICA OT+0 OSZLOPPAL 

2. ÁBRA: A KORÁBBI ÉVEKBEN ALKALMAZOTT FENYŐ OF+0 OSZLOP 
ÖSSZEHASONLÍTVA A KATICA OF+0 OSZLOPPAL

Az oszlopcsalád minden  
tekintetben megfelel a feladat 
kiírásakor megfogalmazott elvá-
rásoknak. Kiváló eredmény  
született mind a környezet-
védelmi szempontokat, mind 
pedig a műszaki paramé-
tereket figyelembe véve.

<
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(tartó és vonali feszítőoszlop) nagyminta-vizsgálatát 
az elmúlt évben a MAVIR ZRt. megrendelése alap-
ján végezte el az MVM OVIT Zrt. és a PÖYRY ERŐ-
TERV Zrt. Az alapozási, oszlopszerelési, oszlopállítási, 
egyszóval telepítési munkák elvégzésére a korábbi 
vizsgálati helyszínen, az albertirsai üzemi területen 
került sor. A tesztprogram igazolta a KATICA II. OT- 
és OF-oszlopok megfelelőségét is. Sem a program 
közben, sem a programot követő részletes szerkezeti 
felülvizsgálat során nem tapasztaltuk nyomát a szer-
kezeti acélok vagy a kötőelemek deformációjának, 
nem- megfelelőségének.

A KIVITELEZÉSI MUNKÁK
Az új oszlopcsalád alkalmazásának első projektjeként, 
a közbeszerzési eljárásban nyertesként kihirdetett 
kivitelező, az MVM OVIT Zrt. jelenleg is dolgozik a 
Perkáta–Paks 400 kV-os távvezeték átépítésén a pak-
si vezetékfolyosóban, amely a korábban részletezett 
üzembiztonságot fokozó beruházások első fontos 
eleme.

Az átalakítás keretében az átépítendő szakasz vala-
mennyi Paks típusú kikötött portál tartóoszlopát a kivi-
telező MVM OVIT Zrt. elbontja, és helyükre KATICA 
II. OT egy rendszerű, háromköteges, két védővezetős 
új, osztott lábú tartóoszlopokat épít.

A 29 db új KATICA II. OT típusú oszlop számára 
a talajviszonyoknak megfelelő száraz és talajvizes ala-
pok közel 2300 m3 beton bedolgozásával készültek el. 
A Paks típusú osztott lábú tartó- és feszítőoszlopok 
esetében oszlopcsere nem szükséges, ezen oszloptí-
pusok az acélszerkezetek, illetve alapozásuk megerősí-
tésével alkalmassá tehetők a szabvány szerinti 2. meg-
bízhatósági szintre számított terhelések elviselésére. 

A projekt keretében az MVM OVIT Zrt. közel 
304  tonna, duplex felületvédelemmel ellátott acélszer-
kezetet gyárt, szállít és fog beépíteni a távvezetéken 
az új KATICA oszlopokba, illetve a megerősítéssel 
érintett megmaradó szerkezetekbe.

A vizsgálatokat követően a területen kettő feszítő-
oszlop és egy tartóoszlop állva maradt, és a MAVIR ZRt. 
szándékai szerint egy távvezetékes tanpálya részét fog-
ják alkotni, régen várt feszültségmentes gyakorlóhelyet 
biztosítva ezzel az iparági szakemberek részére. A két 
rendszerű, hatkaros oszlopok lehetőséget biztosítanak 
a MAVIR-nak arra, hogy a tanpályán az átviteli hálózaton 
fellelhető különböző műszaki megoldásokat leképezzék 
(egyes és kettős szigetelőláncok, kettős és hármas köteg-
vezetős sodronyozás stb.), lehetőséget biztosítva ezzel 
számos különböző oszlopos-vezetékes munkafolyamat, 
technológiai műveletsor készségszintű elsajátítására.

1. KÉP: A NAGYMINTA-KÍSÉRLETEK KÖZBEN A KATICA I. TÍPUS MINDKÉT TAGJA

2. KÉP: A NAGYMINTA-KÍSÉRLETEKET 
MEGELŐZŐEN, FELÁLLÍTÁS KÖZBEN  
A KATICA II. OT-OSZLOP

3. KÉP: ALAPOZÁSI MUNKÁK – EGY BEZSALUZOTT OSZLOPHELY

4. KÉP: A PERKÁTA–PAKS-PROJEKTHEZ GYÁRTOTT DUPLEX FELÜLETVÉDELMŰ KATICA II. OT-OSZLOPOK 

A tesztprogram  
igazolta a KATICA II.  
OT- és OF-oszlopok 
megfelelőségét is.

<

Az új oszlopcsalád alkalmazásá-
nak első projektjeként, a köz - 
be szer zési eljárásban nyertesként 
kihirdetett kivitelező, az MVM 
OVIT Zrt. jelenleg is dolgozik 
a Perkáta–Paks 400 kV-os táv-
vezeték átépítésén a paksi vezeték-
folyosóban, amely a korábban 
részletezett üzembiztonságot fokozó 
beruházások első fontos eleme.
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Az elmúlt években, de inkább évtizedekben a fo-
lyamatirányítás hatalmas fejlődésen ment keresztül. 
Az informatikai megoldások megjelentek az irányítás-
technikában is, így a két terület fejlődése közel azonos 
intenzitású még napjainkban is. Természetesen a fejlődés 
nemcsak az ún. „felső szint”-re, a PLC (Programmable 

Logic Controller) és DCS (Distributed Control System) 
szintjére, hanem a primer, technológiaközeli mérőesz-
közökre is értendő.

Ma, főleg az olaj- és gázipar számára távadókat, 
mérő- és beavatkozóeszközöket gyártók kínálatában 
elvétve találni olyan eszközt, amely kizárólag az általa 
mért értékre jellemző adatot továbbítja a „felső szint”, 
azaz a folyamatirányító rendszeren keresztül az operá-
tor felé. A mért értékek mellett a SMART (okos) rend-
szerű eszközök rendelkezésünkre bocsátanak egyéb 
adatokat, például a mérőcella hőmérsékletéről, a szelep 
beállási helyzetéről, öndiagnosztikájuk eredményéről 
stb., illetve távolról lehet az eszközöket diagnosztizálni 
vagy a működési paramétereiket változtatni.

E cikk – bár számos szakmai kifejezést és rövidítést 
is tartalmaz – azt tűzte ki céljaként, hogy az érintett 
föld alatti gáztárolókhoz kapcsolódó technológiai rend-
szeren évek óta alkalmazott, a karbantartás szoftveres 
eszközökkel támogatott módjáról, funkcióiról adjon 
betekintést a témában járatlan, de érdeklődő olvasó-
nak, néhány példával bevezetve őt a primer műszeres 
eszközállomány diagnosztikai és állapotfigyelési lehető-
ségeinek bőséges tárházába.

Az információk átvitelére a leginkább elterjedt és 
egyben legrégebbi a HART (Highway Addressable 
Remote Transducer) -kommunikáció, mely egy analóg 
jelre ültetett digitális információ. Az analóg jel egy év-
tizedek óta alkalmazott 4 mA és 20 mA között változó 
egyenáram, ami az eszköz által mért értéket reprezen-
tálja. Például egy 0-100 baros nyomástávadó, ha 0 bart 
mér, akkor a kimenő jele 4 mA, ha 100 bart, akkor 
pedig 20 mA. Ha pedig 50 bar a mért érték, akkor az 
áramkörben a 4–20 mA tartomány fele, 12 mA folyik.

A digitális pluszinformációt ennek a jelnek a frek-
venciamodulációjával érik el. A szabvány szerint 1,2 kHz 
felel meg a digitális „1” értéknek, 2,2 kHz pedig a digitális 
„0” értéknek.

< FEJLESZTÉSEK 
A MAGYAR FÖLDGÁZ-
TÁROLÓ ZRT.-NÉL

MŰSZERES KARBANTARTÁST TÁMOGATÓ SZOFTVEREK  
A HAZAI FÖLDGÁZTÁROLÁS TERÜLETÉN

Györke István Károly, Mankovics József *

*  Györke István Károly, irányítástechnikai szakértő,  
Magyar Földgáztároló Zrt., Karbantartási Csoport

  Mankovics József, irányítástechnikai szakértő,  
Magyar Földgáztároló Zrt., Karbantartási Csoport
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Igen elterjedt az a digitális kommunikáció az iparágunk-
ban, amely az FF (Foundation Fieldbus) digitális terepi 
buszra épül, amely a HART-tól eltérően már tisztán 
digitális adatátvitel.

Míg a HART-kommunikáció az irányítástechnikai 
műszerészek által kezelhető (egyszerű multiméterrel 
mérhető az analóg jel értéke), addig az FF kezeléséhez 
már folyamatirányítási mérnökök kellenek.

szoftver felé. Ez azt jelenti, hogy minden egyes mérőkör-
be be kell építeni egy elektronikus szűrőt, ami leemeli 
a HART által szállított információt, és egy multiplexer 
rendszeren keresztül átadja a karbantartó szoftver felé. 
Könnyen belátható, hogy egy ipari üzemben, a gyakran 
több ezres mérő- és szabályozókör esetén ez mekkora 
eszközszám-növekedést, ezzel együtt meghibásodá-
si lehetőséget jelent, a költségekről nem is beszélve. 
Hasonló a helyzet abban az esetben is, ha FF-eszközök 
információit akarjuk kinyerni a DCS mellett az idegen 
karbantartó szoftver számára.

Természetesen ahhoz, hogy az információ rendel-
kezésre álljon a DCS-rendszerben, a rendszer terepi 
vezérlőibe olyan input-output modulokat kell telepíteni, 
amelyek képesek fogadni a HART-információkat. Ma 
már a legtöbb ilyen modul esetén a rendszer mérnöki 
állomásán konfigurálható (ki- vagy bekapcsolható) ez a 
képesség. A FF esetében alapesetben minden információ 
elérhető a terepi buszrendszeren, így a DCS szoftverei 
mellett a karbantartó szoftver is elérheti azokat.

Az említett karbantartó szoftverek, illetve (karban-
tartást támogató) rendszerek szerverkliens architektú-
rával rendelkeznek. Ennek a kialakításnak az az előnye, 
hogy egy időben lehet dolgozni a szerveren futó alkal-
mazáson, illetve klienseken is. A karbantartó szerver 
elhelyezése célszerű a DCS központi elemei közelében, 
a kliensek bárhol, például a távoli műszerészműhelyben 
is lehetnek.

A Magyar Földgáztároló Zrt. működési területén 
több tároló esetén működik a DCS-ek mellett karban-
tartó rendszer is. A Pusztaedericsi Üzemben EMERSON 
DELTA-V típusú DCS üzemel AMS karbantartó rend-
szerrel, a Zsanai Üzemben SIEMENS PCS7 mellett PDM 
karbantartó szoftver működik, míg a Hajdúszoboszlói 
Üzemben YOKOGAWA CENTUM-VP típusú DCS üze-
mel PRM karbantartó rendszerrel. Az utóbbi tároló  

esetén az előzmények miatt megtalálható az AMS-
rendszer is. A továbbiakban a hajdúszoboszlói rendszer 
alapján folytatódik az ismertetés.

A Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló Déli telepén 
az FGT-III műszerépületben – a DCS-rendszer köz-
pontjában helyeztük el az AMS- és PRM-szervereket 
is. Mindkét karbantartó rendszerhez két-két kliensál-
lomás tartozik, amelyek közül egy-egy a műszerészek 

Természetesen a HART digitális jeleihez és az FF 
elsődleges információinak kiolvasásához kommunikációs 
eszközök kellenek, amelyek léteznek terepi és telepített 
kivitelben is. A terepi kommunikátorok a gáz- és olajipar 
területén csak robbanásbiztos kivitelben használhatók. 

Ilyen pl. a YOKOGAWA vagy az EMERSON hor-
dozható kommunikátora.

Ezek modern változatai tudják kezelni mind a HART, 
mind az FF rendszerek információit, persze csak akkor, 
ha rendelkeznek az adott eszköz leírófájljával, ami a 
gyártótól szerezhető be.

Ezekkel az eszközökkel minden paraméter, illetve 
információ lekérdezhető és módosítható, de a megje-
lenítő felületük túl kicsi méretű.

A DCS-rendszerek többségéhez a gyártó képes 
szállítani egy ún. karbantartó szoftvert, amely a primer 
eszközök karbantartási-üzemeltetési feladatait támo-
gatja. Ilyen például a YOKOGAWA CENTUM rendsze-
réhez fejlesztett Plant Resource Manager (PRM) vagy 
az EMERSON DELTA V rendszeréhez rendszeresített 
Asset Management Software (AMS). Ha a karbantartó 
szoftver és a DCS gyártója megegyezik, akkor a szoftver 
közvetlenül a DCS-rendszerből olvassa ki az informá-
ciókat, egyébként az információt – a DCS-be érkezés 
előtt – ki kell nyerni, és továbbítani kell a karbantartó 
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1. ÁBRA: A HART-KOMMUNIKÁCIÓ ELVE

Míg a HART-kommunikáció  
az irányítástechnikai műszerészek  
által kezelhető (egyszerű multimé-
terrel mérhető az analóg jel értéke), 
addig az FF kezeléséhez már folya-
matirányítási mérnökök kellenek.
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2. ÁBRA: AMS DEVICE MANAGER (RÉSZLET)

3. ÁBRA: FISHER DVC6000 TÍPUSÚ SZELEPVEZÉRLŐ EGY NÉZETE AZ AMS-BEN

HORDOZHATÓ KOMMUNIKÁTOR
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műhelyében, egy-egy pedig a központi teleptől mintegy 
4 km-re az Északi telepen működik. Amikor a műsze-
rész értesítést kap, hogy egy primer eszközzel baj van, 
akkor már a műhelyben rá tud nézni az eszközre, látja a 
diagnosztikáját, az érzékelője által mért értéket, a táv-
adó kimenőjelét, szelep esetén annak valós pozícióját, 
a távadó által a DCS felé továbbított jel nagyságát stb. 
Még mielőtt kimegy a terepre, fogalmat tud alkotni a 
hibáról, illetve egyes paramétereket távolról tud állítani. 
Természetesen ehhez magas szinten kell ismernie az 
egyes eszközöket, illetve a technológiát is.

a felületre ránézve rögtön látja, hogy melyik eszköz ad 
figyelmeztetést vagy rendellenes működésre utalást, 
igényel karbantartást stb. Ezen felül a – Windowsban 
megszokott – jobb gombos helyi menüvel leírást kaphat 
a hiba lehetséges okairól, s emellett még számos további 
funkció érhető el.

A YOKOGAWA PRM szoftverének megjelenítési 
felülete, illetve menürendszere más, de funkcionalitá-
sában analógia vonható az AMS-sel. A Hajdúszoboszlói 
Üzemben – mivel a PRM a YOKOGAWA DCS saját 
karbantartó rendszere – nemcsak a HART-rendszerű 
eszközök, hanem a DCS-hez Foundation Fieldbuson 
keresztül kapcsolódó eszközök is megjelennek ebben 
a karbantartó rendszerben.

A különböző riasztások ezen a nézeten egészen a 
terepi vezérlőktől végig követhetők. A vezérlőegység 
előtti szimbólum színe például mindaddig sárga vagy 
piros, ameddig az alatta lévő eszközök közül valamelyik 
hibát jelez.

A részletes beállításokat hasonló funkcionalitású 
– a primer eszköz leírófájljától függő – paneleken lehet 
elérni, illetve itt is még több funkció áll rendelkezésre.

A primer irányítástechnikai eszközök között kü-
lönleges helyet foglalnak el a szabályozószelepek mint 
beavatkozó szervek. A gyártók ezek diagnosztizálásá-
hoz, konfigurálásához külön szoftvereket biztosítanak. 
Mivel a Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztárolóban a 
szabályozószelepeket az EMERSON DVC sorozatú 
pozicionálói vezérlik, így az EMERSON ValveLink szoft-
verét használjuk mind az AMS, mind a PRM mellett. 
Mindkét esetben a ValveLink a karbantartó rendszer-
ből olvassa ki a számára szükséges információkat, és 
használja fel különböző diagnosztikai, konfigurálási, 
monitorozási célra.

A Detailed Setup lapon a ValveLink részletesebb 
beállítási lehetőségeket biztosít a szabályozószelepek, 
illetve vezérlőik esetén, mint az AMS vagy a PRM.

A monitorozás a szabályozószelep és vezérlőegy-
ségének állapotáról – azok működése közben – ad 
komplex információt, amelyek alapján a műszerész tud 
következtetni a szelep helyes vagy hibás működésére.

A ValveLink szoftver az adott szelepvezérlő egység 
(pozicionáló) diagnosztikai szintjétől (képességétől) füg-
gően több-kevesebb diagnosztikai lehetőséget biztosít. 
Ilyen például az ún. ujjlenyomatgörbe, amely egy teljes 
nyitási és zárási folyamat alatt figyeli a szelep működé-
sét, és az alábbi képen látható jellemző görbét jeleníti 
meg végeredményként. Ennek a görbének az alakjából 
a kiértékelő műszerész mélyebb következtetéseket tud 
levonni, hogy például szoros-e a tömszelence, szorul-e 
a szelep valamely tartományban, azt az utat járja-e be, 
amire tervezték stb.

Tapasztalatunk szerint a csökkenő személyi erőfor-
rások esetén az ismertetett karbantartó rendszerek 
támogatására van szükség a primer irányítástechnikai 
eszközök, illetve az érintett gáztechnológiák elvárt 
rendelkezésre állásának biztosításához, illetve a meg-
hibásodások mielőbbi azonosításához és elhárításához. 
Ez a hatás az eszközszám bővülésével egyre jobban 
érvényesül, s emellett a karbantartó rendszerek funk-
ciói is folyamatosan bővülnek a gyártók fejlesztéseinek 
eredményeként. Egy ideje a karbantartó rendszerek a 
forgógépek állapotfigyelő és diagnosztikai berendezéseit 
is integrálhatják, és a technológiai egységek állapotfi-
gyelését is képesek támogatni. Bár a tárolóinkban ilyen 
irányba még nem nyitottunk, de a primer műszerezés 
esetén szerzett tapasztalatok a DCS-ekhez kapcsolódó 
karbantartó szoftverek hatékonyságnövelő tulajdonsá-
gát már bizonyították.

Minden olyan helyiségben, ahol műszerezési cso-
mópontok vannak, illetve ahol a DCS-rendszer terepi 
vezérlői vannak, ún. terminál-PC-ket állítottunk üzem-
be, illetve fogunk üzembe állítani. Ezek szigorú védelmű, 
dedikált vonalon, Remote Desktop protokollon ke-
resztül elérik a DCS-rendszert, illetve a PRM- és AMS-
szervereket is. Tehát a kezelőszemélyzet a technológia 
közeléből, ezeken a PC-ken keresztül hozzáfér az ope-
rátori kezelőfelülethez, az irányítástechnikai műszerész 
vagy a folyamatirányító mérnök pedig a karbantartó 
rendszerekhez.

Ha az alábbi képen látható AMS-felületen egy eszköz 
ikonjára klikkelünk, akkor megjelennek a kiválasztott 
primer eszköz adatai. Természetesen, hogy milyen ada-
tok jelennek meg, az függ az eszköz típusától, illetve a 
leírófájl verziójától.

A különböző fülek alatt még sok-sok lehetőség van, 
de ebben a cikkben a terjedelem kötöttsége miatt nem 
tudunk mindenre kitérni.

Az AMS-rendszer másik jelentős része az Alert Mo-
nitor. Ez az AMS Device Manager szoftvertől függetle-
nül futtatható alkalmazás, amely folyamatosan kérdezi 
az eszközöket, diagnosztikai üzenetek után kutatva. 
A különböző „alert” üzenetek súlyozva, különböző 
színnel, illetve szöveggel jelennek meg. Ennek az alkal-
mazásnak az a lényege, hogy a műszerész vagy mérnök 

4. ÁBRA: AMS-RIASZTÁSFIGYELÉS (RÉSZLET)

A csökkenő személyi erőforrások 
esetén az ismertetett karbantartó  
rendszerek támogatására van  
szükség a primer irányítástechnikai  
eszközök, illetve az érintett gáz-
technológiák elvárt rendelkezésre  
állásának biztosításához.

<

5. ÁBRA: A PRM EGYIK NÉZETE (RÉSZLET)

6. ÁBRA: A PRM EGYIK NÉZETE (RÉSZLET)
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A napi operatív folyamatok irányítását a Storage Mana-
gement and Commercial System (SMCS) nevű rendszer 
látja el, ennek segítségével történik a tárolói kapacitá-
sok és készletszintek tervezése, azok folyamatos nyo-
mon követése, mérési adatok és gázminőségi eredmé-
nyek fogadása, valamint a tárolói mérlegek kalkulációja. 
Mindemellett az SMCS végzi az ügyfelek szerződött 
kapacitásainak nyilvántartását, valamint a ki- és betá-
rolási igények fogadását. Ezáltal a napi ügyfélkapcsola-
tok legfontosabb eszköze is egyben. A rendszer tehát 
minden, a vállat életében meghatározó folyamatban 
és adatszolgáltatásban részt vesz, az a tárolói gázfor-
galmazás lelke.

A rendszer széles körű használata miatt az MFGT 
a szoftver beszállítójával közösen egy olyan komplex 
megoldás megvalósítását tűzte ki célul 2016-ra, amely 
a naprakész adatokat bárhol elérhető módon tudja a 
felhasználók rendelkezésére bocsátani. Jacsó Zoltán 
(Astron) javaslata alapján egy pilotprojekt keretén belül 
fejlesztették ki azt az iOS-mobilalkalmazás, amely a 
Touch and Store nevet kapta. 

A cél első körben az volt, hogy az MFGT vezetői 
mobil telefonjukon bárhol elérjék a tárolók legfonto-
sabb pillanatnyi adatait egy átlátható, a kulcsgrafiko-
nos, illetve táblázatos formában megjelenítő felületen. 
A menedzsment kérésére az alkalmazás az összefoglaló 
műszaki paramétereken (letörési görbe, gázminőségi 

adatok, pillanatnyi be-, illetve kitárolási adatok) kívül a 
kereskedelmi adatokat (vevőnkénti, illetve összesített 
készletszintek, kihasználtság, lekötés stb.) tartalmazza, 
de megtalálhatóak benne a magyarországi gázforgalmi 
adatok is (import, termelés, export, tárolás, fogyasztás). 

A pilotprojekt sikeresen zárult, ezáltal számos ötlet 
és továbbfejlesztési javaslat született, melyeket a Godó 
Zoltán által vezetett élesítési projekt során a fejlesztő 
beépített az alkalmazásba. Ennek megfelelően az alkal-
mazás új verziója, a különböző adatszolgáltatásokon 
túl, személyre szabható, és a mobilplatform által kínált 
legújabb technológiai lehetőségeket használja fel a fel-
használói élmény maximalizálására. 

„Az MVM központi stratégiájával összhangban olyan 
innovatív megoldásokban gondolkozunk, amely hatéko-
nyabbá teszi a belső működést, miközben növeli ügyfe-
leink elégedettségét. Az első hónapok tapasztalata az, 
hogy a vezetői kör sokkal aktívabban figyeli például a 
gázforgalmazási adatokat, ami tulajdonképpen azonnali 
visszacsatolás a tároló működtetésével kapcsolatban, 

valamint azonnal lehet látni bármilyen kiugró, a szoká-
sostól vagy tervezettől eltérő jelenséget, amivel kap-
csolatban így sokkal gyorsabban lehet intézkedéseket 
tenni. Erre jó példa a gázminőségi adatok szemléletes 
megjelenítése” – mondta Kriston Ákos, a Magyar Föld-
gáztároló Zrt. vezérigazgató-helyettese.

A vevőközpontúságot szem előtt tartva követke-
ző fejlesztési lépésként az MFGT azt tervezi, hogy a 
felhasználói jogosultságok megfelelő kezelése után az 
alkalmazást a társaság ügyfelei számára is rendelkezésre 
bocsájtja. Így a kereskedők az applikáción keresztül is 
tudnak olyan napi feladatokat ellátni, amelyet eddig csak 
számítógépről tudtak megtenni. Ezentúl az applikáció 
segíti őket abban, hogy egy egyszerű és könnyen elérhető 
felületen lássák majd többek között a saját pillanatnyi 
forgalmi adataikat, készletszintjüket, illetve publikált tá-
rolói adatokat. 

„Mindez kiemelten fontos, hiszen a napon belüli 
gáz igény-módosítás térnyerése és egyéb iparági trendek 
következtében gyors, azonnali ügyintézésre van szükség. 
Véleményem szerint a mobilapplikáció segíteni fog ügy-
feleinknek, hogy gördülékenyebben és kényelmesebben 
tudják napi ügyeiket intézni” – mondta Óvári Gyula, 
a Magyar Földgáztároló Zrt. operatív és elszámolási 
folyamatok irányításáért felelős csoportjának vezetője.

INNOVATÍV MOBILAPPLIKÁCIÓ A FÖLDGÁZTÁROLÁS 
KISZOLGÁLÁSÁBAN 

Kriston Ákos *

*  Kriston Ákos, vezérigazgató-helyettes, MFGT Zrt.

A Magyar Földgáztároló Zrt. évek óta egy egyedi fejlesztésű központi  
ügyviteli és ügyfélkapcsolati szoftvert használ napi operatív gázforgal
mazási tevékenysége ellátásához. A 2016os év fejlesztéseinek ered
ményeként bevezették a rendszerhez kapcsolódó mobilapplikációt, 
amely naprakész riportok és kimutatások segítségével, egy gomb
nyomással támogatja a vezetői döntéshozatal folyamatát.
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BEVEZETÉS
Az MVM NET Zrt. – részletes felmérő és előkészítő 
munkát követően – 2016-ban adatközponti fejlesztésbe 
kezdett. A fejlesztés célja egy olyan szolgáltatói adatköz-
pont kialakítása, ami alkalmas nemcsak a cég, és az MVM 
Csoport, de egyéb állami és piaci vállaltok igé  nyeinek 
kiszolgálására is. 

Az azóta is folyó kivitelezési munkákat néhány rend-
kívül fontos – és mondhatni az MVM NET életét minden 
szempontból meghatározó – vezérelv irányította:
■■ hatékonyság,
■■ megbízhatóság,
■■ kiemelkedő minőség.

AZ ELŐKÉSZÜLETEK
A hazai piacot felmérve arra az eredményre jutottunk, 
hogy a legtöbb adatközpont viszonylag régen épült, és 
bár sok esetben él az üzemeltető karbantartó és felújító 
munkákkal, az egész rendszert mégsem tudják maradék-

talanul megújítani az aktuális trendeknek megfelelően. 
Márpedig adatközpont esetében mindig rendszerben 
kell gondolkodni. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni 
magát a funkcionális épületet, akkor egy olyan egyszerű 
üres térről beszélünk, aminek a környezetszabályozását 
és a villamos áram ellátását is rendkívül megbízhatóan 
kell megvalósítani. Itt a megbízhatóság alatt azt értjük, 
hogy az adatközpont életében a szolgáltatás kiesést gya-
korlatilag nulla közeli értékre kell redukálni. 

Mint minden szolgáltatói beruházásnál úgy itt is sok 
fontos döntést előre meg kellett hoznunk, amelyek alap-
jaiban határozták meg a fejlesztési irányt az adatközpont 
számára. A főbb megállapítások az alábbiak voltak:
■■ zöldmezős beruházásba kezdünk,
■■ nemzetközi független tanúsító szervezettel minősít-

tetjük az adatközpontot,
■■ állami nagyvállalatok az elsődleges felhasználói cél-

csoport,
■■ a piaci nagyvállalatok szintén célcsoportot alkotnak.

A HELYSZÍN KIVÁLASZTÁSA
A megvalósítás első lépése a helyszín kiválasztása volt. 
A keresés során elsődlegesen az MVM Csoport valamely 
társaságának már meglévő, de kihasználatlan területének 
kiválasztását tűztük ki célul. A pontos helyszín kijelölé-
sénél fontos paraméterek voltak az alábbiak:
■■ megfelelő kapacitású villamos betáplálás rendelkezésre 

állása,
■■  a nemzetközileg elfogadott ANSI TIA 942-es szabvány 

helyszínválasztására vonatkozó ajánlásai,
■■ megfelelő kapacitású és redundáns irányú távközlési 

beállás jelenléte vagy kiépíthetősége,
■■ Budapesthez közeli helyszín, jó közúti megközelít-

hetőséggel.

< AZ MVM NET A RÉGIÓ 
LEGKORSZERŰBB ÉS LEG- 
BIZTONSÁGOSABB ADAT- 
KÖZPONTJÁT ÉPÍTI GÖDÖN

Nagy Konrád *

* Nagy Konrád, projektvezető, MVM NET Adatközpont Kft.

A fejlesztés célja egy olyan  
szolgáltatói adatközpont  
kialakítása, ami alkalmas 
az MVM NET, az MVM
Csoport és egyéb állami és 
piaci vállalatok igényeinek
kiszolgálására is.

<
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A fenti szempontok alapján a választásunk a MAVIR 
ZRt. Gödi 400 kV-os alállomására, azon belül is arra 
a területre esett, amely régebben 220 kV-os elosztó 
terület volt, azonban akkor már csak egy használaton 
kívüli földdarab volt az állomás területén. A helyszínnel 
kapcsolatosan gondos és részletes felmérést végeztünk, 
amely többek között kiterjedt a munkaegészségügyi 
feltételekre (sugárbiológiai mérések), a fizikai biztonsági 
szempontokra, az áramvételezési lehetőségre, a távköz-
lési ellátottságra és annak bővíthetőségére, a területen 
a készenléti szervek jelenlétére (tűzoltóság, katasztró-
favédelem, rendőrség, TEK) és egyéb veszélyforrások 
jelenlétére (veszélyes üzemek, légi folyosók… stb.) is. 
A vizsgálat kapcsán független szakértők által több meg-
valósíthatósági tanulmány is készült, amelyek eredmé-
nye alapján kimondható volt, hogy a helyszín alkalmas 
adatközpont létesítésére.

A TERVEZÉS FOLYAMATA
Az adatközpont megtervezésénél rendkívül sok szem-
pontot kellett figyelembe vennünk. Ezek közül a főbb 
szempontok a leendő ügyfelek köre és várható igénye-
ik, a rendelkezésre álló terület hatékony kihasználása, 
a működő adatközpont energiahatékonysága. Az épület 
funkcionális jellege miatt maga a tervezés folyamata is 
eltérő volt egy hagyományos építészeti tervező projekt-
től, hisz itt magát az építészetet teljes egészében alá kell 
rendelnünk a funkciónak. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag 
rétegről rétegre kellett összeállítani az adatközponti 
építészeti koncepciót, és azt megtölteni tartalommal. 

Az első réteg maga a szerverhelyiség, ahol tényle-
gesen az ügyfelek és a szerverek kapnak helyet. Egyér-
telműen ez a terület alkotja az épület magját, és minden 
e köré a funkcionális terület köré épül. Ezt indokolják a 
biztonsági és az üzemeltetési szempontok is. 

A második réteg a kiszolgáló területek, ahová a villa-
mos, gépész berendezések és egyéb távközlési kiszolgáló 
területek kerülnek. Ez a terület nagyságrendileg azonos 
méretű, mint maga a szerverhelyiség.

A harmadik réteg az irodai terület, ahol az ügyfelek 
és a kiszolgáló személyzet dolgozik.

Végül a negyedik réteg a külterület, ami szintén 
rendkívül fontos része egy adatközpontnak, hiszen ide 
kerülnek a hűtőgépek kültéri egységei, vagy például a 
dízel tartalék áramfejlesztők.

Mivel elsődleges célkitűzéseink közé tartozik az 
Uptime Institute TIERIII (a területek 90 százalékára) 
és TIERIV (a területek 10 százalékára) minősítésének 
megszerzése, ezért ez eleve meghatározta az épület 
villamos, gépész és távközlési szakágainak a tervezését. 
Fontos megemlíteni, hogy ilyen – nemzetközileg is elfo-
gadott, sőt néhol megkövetelt – minősítéssel jelenleg 

azonban mivel szinte minden rendszer össze van kap-
csolva minden más rendszerrel, így a feladat valójában 
rendkívül komplex. A TIERIV minősítés azt jelenti, hogy 
a rendszer hibatűrő. Gyakorlatilag bármilyen meghi-
básodás esetén az adatközponti terület kiszolgálásnak 
– emberi beavatkozás nélkül – teljesen automatikusan 
mennie kell tovább. Ez még bonyolultabb és összetet-
tebb feladat. Nem véletlenül, az Uptime Institute-nál 
ez a legmagasabb szintű minősítés. Külön érdekesség a 
minősítés folyamatában, hogy alapvetően két lépésből 
áll. Első lépésként minősíttetni kell a terveket (design 
certification), majd a minősített tervek alapján megépített 
infrastruktúrát is külön minősíteni kell (site certification).

Amellett, hogy a korábban bemutatott minősítések 
megszerzése elsődleges célunk, az is kiemelten fontos 
feladat, hogy az adatközpont hatékonyan működjön. 
Az adatközpontok tekintetében az energiafelhaszná-
lás hatékonysága kiemelten fontos, hiszen az operációs 
költségnek igen magas, akár 80 százalékos arányát is 
adhatja a villamosenergia-fogyasztás. Figyelembe véve, 
hogy pár ponton az üzembiztonság és a hatékonyság 
pont egymásnak ellentmondó kritériumokat támasztott 
a projekttel szemben, ezért kijelenthető, hogy ezeknek 
a szempontoknak az összeegyeztetése volt az egyik leg-
nehezebb feladatunk. Az adatközpontok tekintetében az 
egyik legfontosabb mérőszám az úgynevezett PUE- érték 
(power usage effectiveness – energiafelhasználási haté-
konyság) ez gyakorlatilag egy 1-nél nagyobb mérőszám, 

ami azt mutatja meg, hogy míg 1 kW villamos teljesít-
ményt vesz fel egy szerver, addig az infrastruktúra tény-
legesen mekkora villamos teljesítményt vesz föl ahhoz, 
hogy azt ki tudja szolgálni. A példa kedvéért mi 1,5-ös 
PUE-értéknél jobb értéket tűztünk ki célul, ami azt je-
lenti, hogy míg egy szerver 1 kW teljesítményű vesz 
fel, addig a kiszolgáló klímagép, az UPS-berendezések, 
a világítás és minden egyéb villamos fogyasztó kevesebb, 
mint 500 W teljesítményt vesz fel. Természetesen ezt 
az értéket a technológiák és a rendszerek jellegéből 
adódóan csak egy adott szintű terhelés/kihasználtság 
felett lehet értelmezni.

A tervezés során figyelembe vettünk olyan tényező-
ket is, mint a megújuló energiaforrások használhatósá-
ga, vagy az oltórendszer tekintetében környezetbarát 
inertgázok használata. Az épületet például úgy tervezték, 
hogy a tetőfelület jelentős része (~6000 m2) alkalmas 
legyen napelempark telepítésére.

A tervezési folyamat során több alternatív tervverzió 
is elkészült, melyeket többször szakértők bevonásával 
finomítottunk, míg végül eljutottunk addig a verzióig, ami 
alapján a minősítést és a kivitelezést végezzük.

A KIVITELEZÉS
Az adatközpont kivitelezése 2016 decemberében elin-
dult, és jelenleg is folyik. Az infrastruktúra beüzemelését 
tervezetten 2018 második negyedévében kezdjük meg.

Magyarországon egyetlen adatközpont sem rendelkezik, 
annak ellenére, hogy a legtöbb szomszédos országban 
több minősített terem is van. Ez a minősítés elsősorban 
az adatközpont üzembiztonsági szintjét határozza meg 
azáltal, hogy a kiszolgáló villamos és gépész rendszerek 
tekintetében milyen szintű automatizmusok, hibatűrések 
és redundanciák kerülnek kiépítésre. A TIERIII minősítés 
alapelve, hogy az adatközpont üzemeltetésében résztve-
vő valamennyi berendezés, eszköz – értve ezt akár egy 
teljes dízel generátorra, de akár egyetlen csőszakaszra 
a hűtésben – bármikor leállítható legyen karbantartás 
céljából, és az ne okozzon semmilyen kiesést az adatköz-
pont üzemében. Ez elsőre nem hangzik bonyolultnak, 

Elsődleges célkitűzéseink  
közé tartozik az Uptime
Institute TIERIII és TIERIV
nemzetközi minősítéseinek  
megszerzése.

<
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A KRITIKUS IDŐSZAK TÖRTÉNÉSEINEK 
BEMUTATÁSA
Az elmúlt években tapasztalt enyhe téli időjárást követően 
az új év szokatlan lehűléssel vette kezdetét. Magyarország 
területét január 6-tól kezdődően sarkvidéki eredetű hi-
deg légtömegek árasztották el, és a Kárpát-medencében 
megrekedve, az utóbbi 30 évben nem tapasztalt lehűlést 
idéztek elő. A hidegrekordok megdőlése mellett az or-
szág egyes területein tartósan −20 °C alatti hőmérséklet 
is mérhető volt. Ilyen szélsőséges időjárási körülmények 

2017. január hónapjában évtizedek óta nem tapasztalt hideg időjárás volt  
Európában, amely a fogyasztók villamosenergiaigényét is alapvetően  
befolyásolta. A kritikus napok ellátási biztonságának szavatolása, illetve  
a fogyasztók rekord nagyságú villamosenergiaigényének zavartalan bizto  
sítása érdekében valamennyi, a rendszerüzemeltetésben érdekelt piaci  
szereplő összefogására szükség volt. Írásunk e rendkívüli napok történéseit  
foglalja össze a rendszerirányító és az átviteli hálózatot üzemeltető MAVIR ZRt.,  
a legnagyobb villamosenergiakereskedő MVM PARTNER Zrt. és a legtöbb  
tartalékkapacitást üzemeltető társaság, az MVM GTER Zrt. szemszögéből.

mellett a mindennapokban természetesnek vett villa-
mosenergia-szolgáltatás megbízhatóságával szemben a 
fogyasztók érthető módon fokozott igényt támasztanak, 
és az ellátás tartós kiesése jelentős vagyoni és személyi 
károk bekövetkezését idézhetné elő. Az ellátásbizton-
ság fenntartása összetett feladat, amelyet a hosszú távú 
tervezési folyamatoknak, hálózati elemek fejlesztésének 
és karbantartásának, az üzem-előkészítés folyamatainak 
csakúgy, mint a valós idejű rendszerirányításnak összehan-
goltan és egymásra támaszkodva kell garantálnia. 

< A 2017. JANUÁRI SZÉLSŐ-
SÉGES HIDEG IDŐJÁRÁS 
HATÁSÁRA BEKÖVETKEZETT 
ESEMÉNYEK A VER-BEN

Czinege Kornél, Fábián Attila, Pintér Tamás *

* Czinege Kornél, kereskedelmi vezérigazgató-helyettes, MVM PARTNER Zrt.
 Fábián Attila, üzemértékelési főmunkatárs, MAVIR ZRt.
 Pintér Tamás, osztályvezető, MVM GTER Zrt. ILLUSZTRÁCIÓ

1. ÁBRA:  A VÁRHATÓ ÉS TÉNYLEGES RENDSZERTERHELÉS CSÚCS- ÉS NAPI ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETEK

FORRÁS: HTTP://WWW.MAVIR.HU/WEB/MAVIR/AKTUALIS1

1. ábra: A várható és tényleges rendszerterhelés csúcs- és napi átlaghőmérsékletek 
Forrás: http://www.mavir.hu/web/mavir/aktualis1

2017. január 11-én a VER bruttó csúcsidei terhelése mindenkori történelmi rekordot döntött
6780 MW-os értéket elérve. A terhelés mellett a bruttó villamosenergia-felhasználás is
jelentősen növekedett. Az előző év adott időszakához viszonyított havi felhasználási
növekmény megközelítette a 7%-ot. Ez az energianövekmény (276 GWh) két nagy
fogyasztási igényű nap összes villamosenergia-felhasználásának megfeleltethető
energiamennyiség.

Miközben az emelkedő felhasználói igények kielégítése megnövekedett terhet rótt a VER
hálózati elemeire, az átviteli hálózat üzeme január folyamán zavarok nélkül biztosított volt.
Nehézség elsősorban technológiájuktól függően az erőművek üzemében volt tapasztalható.
Az alaperőműként üzemelő Mátrai Erőmű energiatermelése meghatározó a fogyatkozó hazai
erőműparkban, nemcsak beépített teljesítőképességét tekintve (966 MW), hanem üzemét
tekintve is, mivel szinte folyamatos maximális teljesítményen történő termelés jellemzi.
Január 6-án napnyugtát követően a jelentős környezeti hőmérséklet-csökkenéssel fokozódó
tüzelőanyag-ellátási problémák jelentkeztek az erőműben. A tüzelőanyagként használt lignit,
valamint biomassza a szokatlan hidegben összefagyott, és bejuttatásuk a kazánokba
ellehetetlenült. Az erőmű fokozatos leterhelés mellett végül január 7-én szombat hajnalban
az üzemelő 5 blokkjából 4 leállítására kényszerült, míg egyetlen üzemben maradt kis
egysége csak részterhelésen volt képes üzemelni.

A kialakult, utóbbi években rekordmértékűnek számító kieső teljesítményt a rendszerirányító
a VER rendelkezésre álló tartalék teljesítményeinek igénybevételi ársorrend szerinti
aktiválásával, a villamosenergia-piac hatályos szabályainak megfelelően kiegyenlítő
szabályozással tudta pótolni. A szekunder és tercier szabályozás keretében igénybevett
maximális negyedórás teljesítmény 966 MW volt a szombati nap folyamán (2. ábra). 
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A villamosenergia-felhasználásra hőmérsékletfüggés 
jellemző, amely tartós meleg vagy hideg időjárás esetén 
a felhasználói igények ugrásszerű emelkedését jelenti, 
növelve az átviteli és elosztó hálózati elemek terhelését. 
Ez a hatás a mérési adatok alapján erőteljesen megmutat-
kozott a hosszan tartó hideg következtében. A magyar 
villamosenergia-rendszer (VER) csúcsidőben regisztrált 
napi terhelései jelentősen (átlagosan 319 MW-tal) meg-
haladták a korábbi évek mérési adataira támaszkodó, 
tervezési folyamatban megállapított, várható értékeket, 
sőt tartósan és több alkalommal túllépték a szélsőséges 
esetben várt terhelési értékeket is (1. ábra).

2017. január 11-én a VER bruttó csúcsidei terhelése 
mindenkori történelmi rekordot döntött 6780 MW-os 
értéket elérve. A terhelés mellett a bruttó villamos-

hatályos szabályainak megfelelően kiegyenlítő szabályo-
zással tudta pótolni. A szekunder és tercier szabályozás 
keretében igénybevett maximális negyedórás átlagtelje-
sítmény 966 MW volt a szombati nap folyamán (2. ábra). 

A TARTALÉK ERŐMŰVEK 
RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA
Ennek a közel 1000 MW-nyi szabályozási kapacitásnak 
a túlnyomó részét (mintegy 580 MW teljesítményt) az 
MVM GTER Zrt. által üzemeltetett, üzemzavari (tercier 
tartalék) erőművek szolgáltatták. 

A péntek estétől vasárnap késő délelőttig tartó, és 
a leginkább kritikusnak nevezhető időszakban a tercier-
tartalék-piacon működő Lőrinci, Litéri, Sajószögedi, és a 
Bakonyi GT Erőművek nyílt ciklusú gázturbinás blokkjait 
összesen 24 alkalommal indították el a rendszerirányító 
MAVIR ZRt. Országos Diszpécser Szolgálatának mun-
katársai, a hálózati viszonyoknak aktuálisan megfelelő 
meghatározott teljesítménnyel. Az első három erőmű 
gépei leginkább az elméletileg lehetséges legnagyobb 
teljesítményszint közelében (170, illetve 150-150 MW-os 
hatásos teljesítménnyel) üzemeltek, míg a Bakonyi GT 
Erőmű két blokkja jellemzően szekunder szabályo-
zós üzemmódban, a hálózati viszonyokhoz leginkább 
illeszkedő (változó) teljesítménnyel termelt. Az energia-
rendszer számára legkritikusabb időszakban (a felsorolt 
5 blokk által) a hálózatra kiadott villamos energia értéke 
meghaladta a 8 GWh-t.

A hosszas üzemmenetek miatt a tercier erőmű-
vek folyamatosan csökkenő tüzelőanyag (tüzelőolaj) 
-készletének pótlása már január 7-én szombaton meg-
kezdődött, és ez a folyamat vasárnap is folytatódott. 

A munkában példaszerűen működtek együtt a MEKH, 
a MOL Nyrt. és az MVM GTER Zrt. vezetői, az érintett 
szakterületek munkatársai, az erőművek személyzete, 
valamint a tüzelőolajat fuvarozó cégek is. Csak ezzel, 
a kiválónak minősíthető együttműködéssel volt bizto-
sítható, hogy a tartalék erőművek gázturbináinak folya-
matos és biztonságos tüzelőanyag-ellátása mindvégig 
megmaradt. A rendelkezésre álló tüzelőolaj-készlet 
egyik erőműben sem csökkent a kritikusnak mondható 
24 órás szint alá, ráadásul a nagy volumenű hétvégi 
beszállításoknak köszönhetően, 8-án (vasárnap) estére 
a tartályokban tárolt tüzelőanyag minden erőműben 
ismét megközelítette a betárolható maximális szintet.

A rendszerirányító kiegyenlítő szabályozásának ki-
váltására a kiesésekben érintett mérlegkörfelelősök 
import energia napközbeni beszerzése mellett szombat 
reggel mérlegköri kiegyenlítés céljából menetrende-
zetten indították a Csepeli Erőmű két egységét, ezzel 
170 MW teljesítményt pótolva a VER-ben. A délután 
folyamán a Dunamenti Erőmű G3 (407 MW) tartalék-
ban álló egysége is üzembe került.  

AZ MVM PARTNER ZRT. SZEREPE
Az MVM Partner Zrt. – mint a legnagyobb hazai mér-
legkörfelelős és nagykereskedő – számára a január 6–12-
ig tartó időszak volt a legkritikusabb. Ebben az időszak-
ban az MVM Partner Zrt.-nek a mérlegkörében kieső 
erőművi termelés pótlására szabad piaci forrásokból 
mintegy 28,1 GWh villamos energiát kellett volna pó-
tolnia. Az MVM Partner Zrt. folyamatos munkarendben 
dolgozó szolgálata az MVM Partner Zrt. mérlegkörének 
kiegyenlítése érdekében a kereskedelmi portfóliójába 

energia-felhasználás is jelentősen növekedett. Az elő-
ző év adott időszakához viszonyított havi felhasználási 
nö vek mény megközelítette a 7%-ot. Ez az energianö-
vekmény (276 GWh) két nagy fogyasztási igényű nap 
összes villamosenergia-felhasználásának megfeleltethető 
energiamennyiség.

Miközben az emelkedő felhasználói igények kielégíté-
se megnövekedett terhet rótt a VER hálózati elemeire, 
az átviteli hálózat üzeme január folyamán zavarok nélkül 
biztosított volt. Nehézség elsősorban technológiájuk-
tól függően az erőművek üzemében volt tapasztalható. 
Az alaperőműként üzemelő Mátrai Erőmű energiater-
melése meghatározó a fogyatkozó hazai erőműpark-
ban, nemcsak beépített teljesítőképességét tekintve 
(966 MW), hanem üzemét tekintve is, mivel szinte fo-
lyamatos maximális teljesítményen történő termelés 
jellemzi. Január 6-án napnyugtát követően a jelentős 
környezeti hőmérséklet-csökkenéssel fokozódó tüze-
lőanyag-ellátási problémák jelentkeztek az erőműben. 
A tüzelőanyagként használt lignit, valamint biomassza 
a szokatlan hidegben összefagyott, és bejuttatásuk a 
kazánokba ellehetetlenült. Az erőmű fokozatos leterhe-
lés mellett végül január 7-én szombat hajnalban az üze-
melő 5 blokkjából 4 leállítására kényszerült, míg egyetlen 
üzemben maradt kis egysége csak részterhelésen volt 
képes üzemelni.

A kialakult, utóbbi években rekordmértékűnek szá-
mító kieső teljesítményt a rendszerirányító a VER ren-
delkezésre álló tartalék teljesítményeinek igénybevételi 
ársorrend szerinti aktiválásával, a villamosenergia-piac 

2. ÁBRA: JANUÁR 7-ÉN ÉS 8-ÁN AZ IGÉNYBEVETT KIEGYENLÍTŐ SZABÁLYOZÁS MÉRTÉKE

FORRÁS: HTTP://WWW.MAVIR.HU/WEB/MAVIR/IGENYBEVEHETO-TARTALEKOK-ES-RENDSZER-ADATOK1

2017. január 11-én a VER bruttó  
csúcsidei terhelése mindenkori törté-
nelmi rekordot döntött, 6780 MW-os 
értéket elérve. Miközben az emelkedő 
felhasználói igények kielégítése meg-
növekedett terhet rótt a VER hálózati 
elemeire. Az átviteli hálózat üzeme  
január folyamán zavarok nélkül  
biztosított volt.

A LITÉRI GÁZTURBINÁS ERŐMŰ
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tartozó Alpiq Csepel Erőműből – annak többszöri indí-
tásával – mintegy 4,2 GWh villamos energiát pótolt, va-
lamint az Észak-budai Fűtőerőműből is igénybe vette az 
elérhető forgótartalékokat. Ezen túlmenően a más napi, 
illetve napon belüli villamosenergia-piacokon további 
16,8 GWh-t szerzett be külső forrásokból. Az MVM 
Partner Zrt. – mint mérlegkörfelelős – az erőművi ki-
esések miatt, a január 6–12. időszakban mintegy 36 db 
menetrend-módosítást hajtott végre.

A fenti, problematikusabb időszak után is voltak 
azonban nagyobb kiesések. Január 12-t követően a 
hőmérséklet viszonylagos emelkedése mellett a VER 

Január folyamán időszakosan a szokásosnál nagyobb 
fel irányú szabályozási energia igénybevételére volt szük-
ség egyrészt a kieső teljesítmények pótlása, másrészt a 
hideg idő miatt a menetrendezett fogyasztáson felüli, 
többletfelhasználási igény kielégítése okán. A rendszer-
irányító által tartaléklekötéssel biztosított fel irányú 
szekunder és tercier szabályozási teljesítmények ki-
használtsága több napon is negyedórás átlagot tekintve 
megközelítette, egy napon jelentősen meghaladta a 
100%-ot, azaz átlagosan 760 MW szabályozási teljesít-
mény egyidejű aktiválását (5. ábra).

HATÉKONY EGYÜTTMŰKÖDÉS A VER 
STABILITÁSÁNAK MEGŐRZÉSÉBEN
Az egész Európára kiterjedő lehűlés fokozott igénybevé-
telt jelentett a VER kapcsolódó rendszereiben egyaránt. 
Ilyen helyzetben az együttműködő villamosenergia-
rendszerek rendszerirányítóinak kölcsönös, saját rend-
szereik állapotára vonatkozó tájékoztatása elengedhe-
tetlen és az esetlegesen szükségessé váló segítségnyújtás 
feltétele. A VER teljesítménytartalékai nak nagymértékű 
aktiválása miatt január 7-én és 8-án több órára, idő-
szakosan a MAVIR ZRt. diszpécserszolgálata a nem-
zetközi állapotfigyelő és figyelmeztető rendszerekben 

(RAAS – Regional Awareness and Alarm System és 
EAS – European Awareness System) figyelmeztető, 
sárga jelzést állított be szabályozási területének még 
elérhető tartalékmennyiségének határérték alá csök-
kenése miatt. Az adott kritikus időszak során a hazai 
– az alacsony villamosenergia-árak miatt a normál villa-
mosenergia-kereskedelemből kiszorult – tartalék erő-
művek nagyszerűen helytálltak, jelentős mértékben 
hozzájárulva a magyarországi ellátásbiztonság megőr-
zéséhez. Ehhez a teljesítményhez elengedhetetlenül 
szükség volt arra, hogy ezen erőműveket tulajdonosaik  
– esetleges finanszírozási nehézségeik ellenére is –  
folyamatosan magas műszaki színvonalon, azonnal in-
dítható állapotban tartsák.

A VER stabilitása és ellátásbiztonsága folyamatosan 
fenntartható volt a teljes időszakban. Ebben kimagasló 
szerepet játszott a villamosenergia-iparág összes érintett 
szereplőjének készséges és hatékony együttműködése.

Forráshivatkozás az erőművi egységek 
üzemállapotváltozásáról: 
http://www.mavir.hu/web/mavir/gepegysegek-eves-es-napi-
rendelkezesre-allasa

hely zete átmenetileg stabilizálódott. Napokkal később 
azonban egy újabb jelentős üzemzavari esemény lé-
pett fel az MVM Partner mérlegkörében, amelynek 
következtében 6,4 GWh volt a kiesett energia. Ennek 
pótlására az MVM Partner Zrt. menetrendkezelési szol-
gálata (a korábbiakhoz hasonlóan) elindította a csepeli 
II. számú gázturbinát, amely egész nap üzemelt, illetve 
bizonyos időszakokban forgótartalékként újra igénybe 
vette az MVM Észak-budai Fűtőerőmű Kft., valamint 
hidegtartalékként az MVM MIFŰ Kft. egységeit, így 
összességében a mérlegkörön belül mintegy 4,3 GWh 
villamos energiát pótolt. Az MVM Partner Zrt. a hazai 
és a nemzetközi piacokon összességében további közel 
1 GWh-t szerzett be a mérlegköri hiányok fedezésére. 

A hidegebb időszak visszatértével január 27-től 
ismételten jelentkeztek a Mátrai Erőműben tüzelő-
anyag-ellátási problémák. Az üzemzavarok miatt a 
január 27–30. közötti időszakban a másnapi piacokon 
2,4 GWh, a napközbeni piacon pedig 12,1 GWh villa-
mos energiát kellett pótolnia a MVM Partner Zrt.-nek, 
mint mérlegkörfelelősnek. Az MVM Partner Zrt. eb-
ben az időszakban is mindent megtett a mérlegköré-
ben keletkező hiányok enyhítésére, a saját erőműves 
portfóliójából 0,6 GWh, míg a szabadpiacról összesen 
közel 10 GWh mennyiségű villamos energiát vásárolt.  

A VER teljesítménytartalékait jelentős mértékben 
rontotta, hogy a Dunamenti Erőműben először a nagy 
hideg miatt üzemképtelenné váló műszerek, majd üzem 
közben csapágy-túlmelegedésből adódó tűzkár üzem-
képtelenné tették a G3-as egységet a hónap hátralévő 
részére. Ez az üzemzavar azonban nem befolyásolta a 
rendszerirányító által lekötéssel biztosított tartalékok 
rendelkezésre állását.

3. ÁBRA: A KIESŐ ENERGIAMENNYISÉG PÓTLÁSI MÓDJÁNAK  
MEGOSZLÁSA

4. ÁBRA: A KIESŐ EGYSÉGEK PÓTLÁSA MIATT ÜZEMBE ÁLLÍTOTT 
EGYSÉGEK TERMELÉSÉNEK MEGOSZTÁSA

5. ÁBRA:  A LEKÖTÖTT SZEKUNDER ÉS TERCIER FEL IRÁNYÚ TARTALÉKOK KIHASZNÁLTSÁGA JANUÁR HÓNAPBAN

FORRÁS: HTTP://WWW.MAVIR.HU/WEB/MAVIR/IGENYBEVEHETO-TARTALEKOK-ES-RENDSZER-ADATOK1, HTTPS://TRANSPARENCY.ENTSOE.EU/

A VER stabilitása és ellátás-
biztonsága folyamatosan
fenntartható volt a teljes idő-
szakban. Ebben kimagasló
szerepet játszott a villamos-
energia-iparág összes érintett
szereplőjének készséges és  
hatékony együttműködése.
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1. ábra: A várható és tényleges rendszerterhelés csúcs- és napi átlaghőmérsékletek 
Forrás: http://www.mavir.hu/web/mavir/aktualis1

2017. január 11-én a VER bruttó csúcsidei terhelése mindenkori történelmi rekordot döntött
6780 MW-os értéket elérve. A terhelés mellett a bruttó villamosenergia-felhasználás is
jelentősen növekedett. Az előző év adott időszakához viszonyított havi felhasználási
növekmény megközelítette a 7%-ot. Ez az energianövekmény (276 GWh) két nagy
fogyasztási igényű nap összes villamosenergia-felhasználásának megfeleltethető
energiamennyiség.

Miközben az emelkedő felhasználói igények kielégítése megnövekedett terhet rótt a VER
hálózati elemeire, az átviteli hálózat üzeme január folyamán zavarok nélkül biztosított volt.
Nehézség elsősorban technológiájuktól függően az erőművek üzemében volt tapasztalható.
Az alaperőműként üzemelő Mátrai Erőmű energiatermelése meghatározó a fogyatkozó hazai
erőműparkban, nemcsak beépített teljesítőképességét tekintve (966 MW), hanem üzemét
tekintve is, mivel szinte folyamatos maximális teljesítményen történő termelés jellemzi.
Január 6-án napnyugtát követően a jelentős környezeti hőmérséklet-csökkenéssel fokozódó
tüzelőanyag-ellátási problémák jelentkeztek az erőműben. A tüzelőanyagként használt lignit,
valamint biomassza a szokatlan hidegben összefagyott, és bejuttatásuk a kazánokba
ellehetetlenült. Az erőmű fokozatos leterhelés mellett végül január 7-én szombat hajnalban
az üzemelő 5 blokkjából 4 leállítására kényszerült, míg egyetlen üzemben maradt kis
egysége csak részterhelésen volt képes üzemelni.

A kialakult, utóbbi években rekordmértékűnek számító kieső teljesítményt a rendszerirányító
a VER rendelkezésre álló tartalék teljesítményeinek igénybevételi ársorrend szerinti
aktiválásával, a villamosenergia-piac hatályos szabályainak megfelelően kiegyenlítő
szabályozással tudta pótolni. A szekunder és tercier szabályozás keretében igénybevett
maximális negyedórás teljesítmény 966 MW volt a szombati nap folyamán (2. ábra). 
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A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rend-
szerirányító ZRt. felelős a nagyfeszültségű átviteli háló-
zatért Magyarországon, valamint a nemzetközi össze-
köttetésekért. Ezeken az összeköttetéseken keresztül 
tud hazánk kapcsolódni az európai piacokhoz. A fo-
gyasztók költséghatékony, megkülönböztetéstől men-
tes és átlátható villamosenergia-ellátásának érdekében 
az EU tagállamai elhatározták, hogy összehangolják az 
európai országok villamosenergia-piacaira vonatkozó 
jogszabályi környezetet, hogy ezzel biztosítsák az egy-
séges belső villamosenergia-piac létrejöttét. 

A villamosenergia-rendszerek országhatárokon 
átnyúló együttműködését és a villamosenergia-piac 
fejlesztését illetően nyolc európai, összefoglaló néven 
úgynevezett hálózati szabályzat készült. A hálózati 
szabályzatokat a tagállamok üzemi és kereskedelmi 
szabályzat vagy iránymutatás (a továbbiakban együtt: 
szabályzat/ok) formájában fogadták el. Mind az üzemi 
és kereskedelmi szabályzatok, mind az iránymutatások 
közvetlenül hatályos és közvetlenül alkalmazandó uniós 
bizottsági rendeletek, különbség közöttük mindössze 
csak a módosításukra vonatkozó eljárásban és részle-
tezettségükben van. (Mivel a nemzetközi egyeztetések 

nyelve az angol, jelezzük az eredeti, angol megnevezé-
seket és rövidítéseket is.) 
Piaci szabályzatok:
■■ kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek keze-

lésére vonatkozó iránymutatás (Capacity Allocation 
& Congestion Management Guideline – CACM GL);

■■ hosszú távú kapacitásfelosztásra vonatkozó iránymu-
tatás (Forward Capacity Allocation Guideline 
– FCA GL); 

■■ villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó 
iránymutatás (Electricity Balancing Guideline 
– EB GL);

< AZ EURÓPAI HÁLÓZATI  
SZABÁLYZATOK  
[NETWORK CODES] 

Kovács Krisztina, Dr. Kelemen Hajnalka, Petri Szabolcs, Tihanyi Zoltán *

*  Kovács Krisztina, főmunkatárs, MAVIR ZRt.,  
Nemzetközi Együttműködési Osztály 

 Dr. Kelemen Hajnalka, főmunkatárs, MAVIR ZRt., Jogi Igazgatóság 
  Petri Szabolcs, főmunkatárs, MAVIR ZRt.,  

Nemzetközi Együttműködési Osztály 
  Tihanyi Zoltán, rendszerirányítási és nemzetközi kapcsolatok 

vezérigazgató-helyettese, MAVIR ZRt.

Több mint két évtizede, hogy az Európai Unió elfogadta az egységes  
európai villamosenergiapiac létrehozásáról szóló első jogszabályokat.  
Az Európai Unióba való belépéssel a közös villamosenergiapaic kiala
kításának a folyamatához Magyarország is csatlakozott. A megvalósí
táson azóta is sokan és sokat dolgoznak, a folyamatos egyeztetések 
során most már az egységes működést szabályozó jogi környezet, 
vagyis a hálózati szabályzatok véglegesítése és bevezetése a cél.

ILLUSZTRÁCIÓ



Üzletmenet ...................................................................................................... [69][68] ......................................................................................................Üzletmenet

Hálózati csatlakozási szabályzatok:
■■ a termelőegységek hálózati csatlakozási követelmé-

nyeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat 
(Network Code on Requirements for Generators 
– NC RfG);

■■ a felhasználók csatlakozására vonatkozó üzemi és ke-
reskedelmi szabályzat (Network Code on Demand 
Connection – NC DCC);

■■ a nagyfeszültségű egyenáramú rendszerek és az 
egyenáram-csatlakozású erőműparkok hálóza-
ti csatlakozási követelményeire vonatkozó üzemi 
és kereskedelmi szabályzat (Network Code on 
HVDC Connections and DC Connected Power 
Park Modules – NC HVDC);

Üzemviteli szabályzatok:
■■ villamosenergia-rendszer üzemirányítására vonatkozó 

iránymutatás (System Operation Guideline – SO GL);
■■ villamosenergia-rendszer vészhelyzetére és helyreál-

lítására vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat 
(Network Code on Emergency and Restoration 
– NC ER).

A hosszú távú kapacitásfelosztásra  
vonatkozó iránymutatás
Az FCA GL egységesíti a hosszú távú piacokra vonatko-
zó, jelenleg használatos aukciós szabályzatokat, előírja 
egy közös aukciós platform kialakítását. Mozgásteret 
hagy a rendszerirányítóknak az országukban alkalma-
zandó határidős fedezeti ügyletek megválasztásában, 
akik így figyelembe vehetik a piaci szereplők igényeit is.

Azon piaci szereplők, amelyek sikeresen szerepel-
nek az aukciókon, átviteli kapacitást szereznek (ka-
pacitásjog formájában). A határidős termékekre és a 
hosszú távú kapacitásallokációra vonatkozó szabályzat 
lefedi azon piacok bevezetésére és működtetésére 
vonatkozó szabályokat, amelyeken a kapacitásjogokat 
hosszú távon előre be lehet szerezni.

Az FCA GL a hosszú távon kereskedhető kapaci-
tásjogok típusára és mennyiségére vonatkozó szabá-
lyokat tartalmazza, valamint ennek a kereskedésnek a 
mikéntjét határozza meg, illetve azt, hogy ezen kapaci-
tásjogok birtokosai hogyan és milyen kompenzációban 
részesülhetnek a kifizetett kapacitásjoguk korlátozása 
esetén. A kiindulópont a régiókon belüli, koordinált 
kapacitásszámítási módszertanok kialakítása. Ez lehe-
tővé teszi a rendszerirányítók (TSO-k) számára, hogy 
egységes módon legyenek képesek meghatározni a 
rendelkezésre álló kapacitásokat, és az optimális meny-
nyiséget tegyék elérhetővé a piac számára.

A szabályzat gyakorlati megvalósítása biztosítja azt, 
hogy Európa-szerte a fedezeti termékek elérhetővé 
váljanak a piaci szereplők számára. Ez lecsökkenti az 
európai piacon történő kereskedés kockázatát, és a 
kereskedési mennyiségek növelésére ösztönöz. A re-
gulátorok hagyják jóvá majd az egyes határokon beve-
zetendő termékek típusait.

A villamos energia kiegyenlítő  
szabályozására vonatkozó iránymutatás
Az EB GL leírja a piaci szereplők számára, hogy ho-
gyan vehetnek majd részt a szabályozási energia- és 
tartalékpiacokon, valamint meghatározza a szabályozási 
energia- és tartalékpiacokon megjelenő termékek és 
árak kialakítási módját.

Jelenleg Európában a kiegyenlítő szabályozás főként 
nemzeti kereteken belül valósul meg. Az EB GL fő célja 
az, hogy sokkal nagyobb, összefüggő piacok tegyék 
lehetővé a különböző rendelkezésre álló források költ-
séghatékonyabb felhasználását és az ellátásbiztonság 
növelését. 

Az iránymutatás legnagyobb erőssége, hogy egy-
séges szabályaival egyenlő versenyfeltételeket teremt 
minden potenciális szabályozási energiát szolgáltató 
piaci szereplő számára, ideértve a fogyasztóoldali 
választ és a megújuló energiaforrásokat is. Az EB 
GL feltételeinek betartása mellett a piaci szereplők 
vállalkozhatnak szabályozási energia szolgáltatásá-
nak nyújtására, ezáltal nagyobb és versenyképesebb 
kiegyenlítő energiapiac jöhet létre. Ennek várható 
következménye lesz, hogy így a TSO-k költségei csök-
kenni fognak.

PIACI SZABÁLYZATOK  
(CACM GL, FCA GL, EB GL)

A kapacitásfelosztásra és a szűk  
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
iránymutatás
A CACM GL tartalmazza a kapacitásszámításra, az 
ajánlati zónákra, a másnapi és a napon belüli piacokra 
vonatkozó szabályozást.

A szabályzat fő célkitűzése az, hogy az uniós integ-
rált villamosenergia-piacot létrehozza, valamint hogy az 
európai határkeresztező villamosenergia-áramlásokkal 
kapcsolatos szabályozást egy egységes keretrendszerbe 
foglalja. A szabályzat a kapacitásallokációra vonatkozó-
an – azaz a határkeresztező kapacitásoknak az elosztá-
sára a másnapi és a napon belüli időhorizonton – tartal-
maz előírásokat, és meghatározza a különböző zónák 
közötti kapacitásszámítás módját is. Ezenkívül magában 
foglalja a szűkkeresztmetszet-kezelésre, azaz a piaci 
szereplők által felhasználni kívánt, de csak korlátozott 
mértékben rendelkezésre álló átviteli kapacitásokra 
vonatkozó szabályokat is.

1. ÁBRA: A JELENLEGI HÁLÓZATI SZABÁLYZATOK

A határidős piac legfőbb szerepe abban áll, hogy 
a piaci szereplőket képessé teszi arra, hogy a 
határkeresztező villamosenergia-kereskedés 
során kezeljék kockázataikat. Mivel a piaci sze-
replők számára adott a lehetőség, hogy hosszú 
távú kapacitásjogokat vásároljanak (ami lehet 
fizikai vagy pénzügyi típusú), ezáltal ki tudják 
küszöbölni a másnapi piacon az áringadozásokat. 
A hosszú távú kapacitásjogok megkönnyítik a ha-
tárkeresztező kereskedést, segítik a versenyt, 
hatékony és megbízható hosszú távú árelőre-
jelzést adnak.

A kiegyenlítő szabályozás egy olyan folyamat, 
amelynek során a rendszerirányítók biztosítják, 
hogy képesek legyenek a megfelelő mennyisé-
gű energiával kiegyenlíteni a kereslet és kínálat 
különbségét. Amennyiben ilyen ún. szabályozási 
energia nem áll rendelkezésre, akkor egy kis 
problémából (mint például egy erőmű leállása) 
komoly európai szintű esemény alakulhat ki, 
amely már az ellátásbiztonságot veszélyezteti 
(így szükségessé válhat akár fogyasztók lekap-
csolása is a rendszerről). Az egyensúly megte-
remtése érdekében a TSO-k szükség szerint 
növelik vagy csökkentik az erőművek termelését 
vagy a fogyasztói terhelést. Ehhez felhasználják 
(„aktiválják”) a piaci szereplők által erre a célra 
rendelkezésre bocsátott tartalékteljesítményt 
vagy felajánlott szabályozási energiát. Az ilyen 
módon a villamosenergia-rendszerbe betáplált 
vagy onnan kivett energiát hívjuk kiegyenlítő 
energiának.

A HATÁRIDŐS PIAC

A KIEGYENLÍTŐ SZABÁLYOZÁS

1

3

2

PIACI SZABÁLYZATOK

ÜZEMVITELI SZABÁLYZATOK

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZABÁLYZATOK

■■ CACM GL: A kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére  
vonatkozó iránymutatás

■■ FCA GL: A hosszú távú kapacitásfelosztásra vonatkozó iránymutatás
■■ EB GL: A villamos energia kiegyenlítő szabályozására vonatkozó iránymutatás

■■ SO GL: Villamosenergia-rendszer üzemirányítására vonatkozó iránymutatás
■■ ER NC: Villamosenergia-rendszer vészhelyzetére és helyreállítására vonatkozó 

üzemi és kereskedelmi szabályzat

■■ RfG NC: A termelőegységek hálózati csatlakozási követelményeire vonat-
kozó üzemi és kereskedelmi szabályzat

■■ DCC NC: A felhasználók csatlakozására vonatkozó üzemi és kereskedelmi  
szabályzat

■■ HVDC NC: A nagyfeszültségű egyenáramú rendszerek és az egyenáram- 
csatlakozású erőműparkok hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó 
üzemi és kereskedelmi szabályzat
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HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI 
SZABÁLYZATOK (NC RFG,  
NC DCC, NC HVDC)
A TSO-k a jövőben egységes szabályok nélkül nem tud-
nák kezelni a rendszer mostanában tapasztalt változá-
sait. Így elengedhetetlen, hogy a hálózatra csatlakozni 
kívánó szereplők (legyenek kis vagy nagy méretűek, 
termelők vagy fogyasztók) egységes szabályokat kö-
vessenek. Ezek nélkül a csatlakozási szabályok nélkül 
lehetetlen lenne a rendszert hatékonyan tervezni és 
biztonságosan működtetni.

számos előírást kell, hogy teljesítsenek. A szabályzat vilá-
gosan leírja mind a termelőegységek tulajdonosai, mind a 
hálózatüzemeltetők (TSO-k és elosztóhálózat-üzemelte-
tők – DSO-k) számára a feladatokat és a felelősségeket. 
A szabályzat olyan folyamatokat határoz meg, amelyek 
biztosítják a diszkriminációmentességet a termelőkkel 
szemben egész Európában, mindezt realisztikus jövőbeni 
termelés/fogyasztás szcenáriókra alapozva.

Az NC RfG a műszaki paramétereket két szinten 
állapítja meg: az európai szinten előírt paraméterek 
tartományait maga a szabályzat állapítja meg,  míg ezen 
tartományok keretein belül a pontos paramétereket 
nemzeti szinten kell megállapítani, a helyi igényeknek 
megfelelően. 

A szabályzat hasznossága az új termelők csatlako-
zásával válik egyre inkább számszerűsíthetővé, ame-
lyeknek meg kell felelniük a szabályzatban leírt köve-
telményeknek. Az így kialakuló megerősített műszaki 
követelményeknek való megfelelésnek köszönhetően a 
TSO-k hatékonyabban tudják majd az ellátásbiztonság 
garantálásával kapcsolatos feladataikat elvégezni. 

A felhasználók csatlakozására vonatkozó 
üzemi és kereskedelmi szabályzat
Az NC DCC biztosítja azt, hogy minden elosztó hálózat 
és a DCC szabályozási körébe tarozó fogyasztói egység 
hatékonyan járuljon hozzá a rendszer stabilitásához 
egész Európában.

A szabályzat elsősorban az átviteli hálózatra csatla-
kozó elosztó hálózatokra határoz meg szabályokat, va-
lamint szabályozási körébe vonja azokat a felhasználókat 
is, akik közvetlenül az átviteli hálózatra csatlakoznak, 
vagy rendszerszintű szolgáltatást nyújtanak a TSO-nak. 

Ez a szabályzat is tartalmaz európai szintű és 
nemzeti szinten meghozandó előírásokat (ezeket a 
nemzeti szintű paramétereket a szabályzatban előre 
meghatározott tartományon belül kell meghatározni). 
Első lépésként az iparággal együttműködve kell kiala-
kítani ezeket az értékeket. Minden tagállamnak meg 
kell vizsgálnia a jelenlegi szabványait, szabályzatait és 
előírásait, hogy azok összhangban vannak-e az NC 
DCC szabályaival.

A nagyfeszültségű egyenáramú  
rendszerek és az egyenáram- 
csatlakozású erőműparkok hálózati  
csatlakozási követelményeire vonatkozó 
üzemi és kereskedelmi szabályzat
Az NC HVDC a nagyfeszültségű egyenáramú vezeté-
kekkel, a szinkronterületek közötti összeköttetésekkel, 
illetve az egyenáramú erőműparkokkal – mint amilyenek 
a tengeri (offshore) szélerőművek – kapcsolatos köve-
telményeket határozza meg. 

A HVDC-szabályzat egyik mozgatórugója a kü-
lönböző gyártók által készített berendezések kom-
patibilitásának biztosítása. A szabályzat másik moz-
gatórugója az, hogy az egyéni HVDC-projektek 
integrálhatóak legyenek a már létező HVDC- és AC-
rendszerekbe.

A modern HVDC-átvitel képes olyan szolgálta-
tásokat nyújtani, amelyek fontosak a villamosener-
gia-rendszer biztonsága szempontjából. A HVDC-
eszközökkel nagy rugalmassággal szabályozható a ha-
tásos teljesítmény- és a meddőteljesítmény-áramlás. 
Egy jól megtervezett és kivitelezett HVDC-rendszer 
olyan fokú rugalmasságot nyújthat, amely jelenleg nem 
létezik, és így a rendszerbiztonságot az egész európai 
rendszer szintjén javítani tudja, hiszen több megújulót 
lehet majd az energiamixbe integrálni.

ÜZEMVITELI SZABÁLYZATOK  
(SO GL, NC ER)

A villamosenergia-rendszer üzem- 
irányítására vonatkozó iránymutatás
A SO GL az üzemviteli biztonságra vonatkozó szabá-
lyozást harmonizálja összeurópai szinten, mivel eddig a 
harmonizáció jellemzően szinkronterületek szintjén va-
lósult meg. Tartalmaz többek között szabályokat a TSO 
és DSO közötti koordinációra vonatkozóan, ami egyre 
inkább fontos, figyelembe véve az elosztott kiserőmű-
vek gyorsan növekvő számát, például a fotovoltaikus 
(napelemes) termelést és a mikroturbinákat, amelyek az 
alacsonyabb feszültségű elosztó hálózatra kapcsolódnak.

Az üzembiztonság az átviteli rendszerirányítók el-
sődleges célja és feladata. Az európai villamosenergia-
rendszer erősen hurkolt, így a TSO-knak össze kell 
hangolniuk a működésüket, nemcsak a saját nemzeti, 

A termelőegységek hálózati csatlakozási 
követelményeire vonatkozó üzemi és  
kereskedelmi szabályzat
Az NC RfG egy közös keretrendszert határoz meg a 
különféle villamosenergia-termelő berendezések szá-
mára, ideértve a szinkron áramtermelő egységeket, 
az erőműparkokban található egységeket és a tengeri 
áramtermelő egységeket. 

Az európai villamosenergia-piac és a -termelés is 
változik. A megújuló termelés, mint a szél- és napener-
gia, egyre nagyobb szerepet tölt be az energiaforrások 
összetételében, ezzel párhuzamosan a villamosenergia-
termelést egyre több szétszórt, de kisebb erőmű szol-
gáltatja. Előfordul, hogy a fogyasztók már saját maguk 
megtermelik az önmaguk számára szükséges villamos 
energiát, sőt időszakosan visszatáplálnak a hálózatokba. 
Ezért egységes szabályokra mindenképpen szükség van.

A megújuló technológiáknak eltérőek lehetnek a 
műszaki paraméterei a hagyományos termelésétől, és 
méretük gyakran sokkal kisebb azokénál. A megúju-
lóknak az ellátásbiztonsághoz ugyanolyan módon kell 
hozzájárulniuk, mint a nagy hagyományos erőműveknek 
(figyelembe kell venni, hogy egyre több megújuló ener-
giaforrás kerül be az energiaforrások összetételébe, 
és egyre több idősebb erőmű zár be), így szükséges 
ezek műszaki paramétereinek olyan módon történő 
meghatározása, hogy ők is képesek legyenek az ellá-
tásbiztonsághoz hozzájárulni. 

Az NC RfG vonatkozó előírásai a termelők méreté-
vel arányosak – míg a legkisebbekre csak egy pár mini-
mum szabály vonatkozik, addig a nagyobb erőművek már 

Mivel a fogyasztók által üzemeltetett kis nap- 
és szélerőművek száma folyamatosan növekszik 
– elég csak a háztetőkre pillantani –, a legnagyobb 
változás a jövőben a fogyasztó szerepében vár-
ható. Az okoshálózati technológiák (például az 
okosmérőkkel együtt kiépíthető adatcsere és 
távműködtetés) lehetővé teszi az intelligens és 
aktív villamosenergia-felhasználást, melynek során 
a fogyasztók saját maguk tudják meghatározni, 
hogy mikor és hogyan használják fel a villamos 
energiát. Ezt a gazdasági ösztönzők által moti-
vált viselkedést hívjuk fogyasztóoldali válasznak 
(demand side response).

FOGYASZTÓOLDALI VÁLASZ

A nagyfeszültségű egyenáramú technológiát fő-
képp tengerrel elválasztott országok összeköté-
sére használják (mint például az Írország és Nagy- 
Britannia közötti kelet-nyugati távvezeték), illetve 
amikor tengeri szélerőműparkokat szeretnének 
becsatlakoztatni a hálózatba. A jövőben mindez 
egyfajta „szuperhálózat” része is lehet, vagy szá-
razföldi hosszú vezetékek is lehetnek egyenára-
múak, bár az nem valószínű, hogy ezek kiváltanák 
a váltóáram használatát.

EGYENÁRAMÚ ÖSSZEKÖTTETÉSEK
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de az egész európai rendszer üzembiztonságát szem 
előtt tartva napi 24 órában, az év mind a 365 napján. 
Fontos rendelkezése az SO GL-nek, hogy előírja az egy 
kapacitásszámítási régióba tartozó TSO-k számára, 
hogy az üzem-előkészítés folyamatát egy úgynevezett 
regionális üzembiztonsági koordinátor bevonásával kell 
összehangolniuk. Korábban is léteztek önkéntes alapon 
szerveződő regionális szintű üzem-előkészítést támoga-
tó együttműködések, ilyennek a MAVIR is tagja, azonban 
ezek az együttműködések az SO GL által válnak minden 
TSO számára jogilag is kötelezővé. 

A szabályzat közös, jogilag kötelezően betartandó 
szabályokat tartalmaz a villamosenergia-átviteli háló-
zatokra vonatkozóan, amelyeket minden TSO-nak be 
kell tartania. A TSO-knak mindezt úgy kell megtenniük, 
hogy biztosítják a hálózat folyamatos üzembiztonságát, 
hatékony és koordinált módon történő működését. Vilá-
gos, egyértelmű és objektív minimum követelményeket 
fogalmaz meg, így erősítve a valós idejű üzembiztonságot, 
és fenntartja a stabil és összehangolt európai átviteli 
hálózati rendszer folyamatos üzemét. Meghatározza a 
TSO-k, a DSO-k, a jelentős hálózathasználók és a piaci 
szereplők szerepét és felelősségét, tekintettel az üzem-
viteli folyamatokra, és előírja a részt vevő felek számára 
a különféle adatcserék módját, valamint meghatározza 
a TSO-k által tartandó tartalékok szintjét és a frekven-
ciaszabályozáshoz szükséges minőségi kritériumokat.

A közös európai hálózati szabályzatok által előírt 
feltételek és módszertanok a TSO-k és egyéb szerep-
lők általi kidolgozásukat és a regulátori jóváhagyásukat 
követően sorra bekerülnek a Nemzetközi üzemi és 
kereskedelmi szabályzatba (NÜKSZ). 

Az európai hálózati szabályzatok hatályba lépte-
tésének megfelelően ütemezetten át kell dolgozni a 
vonatkozó magyar ellátási szabályzatokat is (Üzemi 
szabályzat, Kereskedelmi szabályzat, Elosztói sza-
bályzat) az elfogadott európai hálózati szabályzatok 
által meghatározott új előírásokkal való összhang 
megteremtése érdekében. Ebben a munkában már 
minden érintettnek – hatóságnak, rendszerirányító-
nak, hálózathasználónak és piaci szereplőnek – tevé-
keny részt kell vállalnia, már csak a saját jól felfogott 
érdeke miatt is.

Ha egyszer sikeresen a végére érünk majd, és 
visszapillantunk a mögöttünk álló rengeteg egyezte-
tésre, tárgyalásra, fordításra és együttgondolkodásra, 
joggal lehetünk büszkék arra, hogy becsületesen és 
legjobb tudásunk szerint végigvittünk egy, a villa-
mosenergia-ipart alapvetően átalakító folyamatot, 
amely reményeink szerint úgy támogatja a piacot és 
a fogyasztókat, hogy közben nem veszélyezteti az 
ellátás biztonságát.

A villamosenergia-rendszer vészhelyze-
tére és helyreállítására vonatkozó üzemi 
és kereskedelmi szabályzat
Az NC ER hivatott szabályozni az energiaellátás bizton-
ságát és folytonosságát Európa-szerte. 

Ez határozza meg többek között az úgynevezett 
többoldalú beavatkozó intézkedések eljárásrendjét 
vészhelyzeti, blackout, illetve visszaállítási állapotban. 
Jó előre definiált rendszervédelmi, -visszaállítási és -új-
raszinkronizálási terveket ír le, foglalkozik az adatcsere 
kérdésével, és ad hoc elemzéseket definiál a normáltól 
eltérő üzemállapotok esetére.

HOL TART MOST AZ EURÓPAI HÁLÓZATI 
SZABÁLYZATOK BEVEZETÉSE?
Annak érdekében, hogy a kötelező érvényű európai sza-
bályzatok hazai jogszabályi környezetbe történő integ-
rálása zökkenőmentesen történhessen meg, a MAVIR 
már a kezdetektől támogatást nyújt a jogszabályalkotási 
folyamathoz , mind az ENTSO-E-n keresztül, mind pedig 
nemzeti szinten, amely komplex feladatokat foglal magá-
ban a megfelelő magyar szakkifejezések kidolgozásától 
a hazai ellátási szabályzatok átdolgozásáig.

2. ÁBRA: AZ EURÓPAI HÁLÓZATI SZABÁLYZATOK JELENLEG 

Az átviteli rendszer frekvenciája a termelés és 
fogyasztás alakulásának függvényében folyama-
tosan változik, amelyet a TSO-k valós időben 
nyomon követnek és ellenőriznek. Amennyiben 
a terhelés nagyobb a termelésnél, a frekvencia 
lecsökken, míg ha a termelés a nagyobb, akkor 
a frekvencia emelkedik. A frekvencia minő-
ségének megfelelő szinten tartása – az előírt 
50 Hz- es értéken – alapvető elvárás a rend-
szerirányítóktól.
Amikor a TSO látja, hogy a frekvencia eltér 
a kívánt 50 Hz-től, akkor közbe kell lépnie, 
hogy visszaállítsa azt. Ilyen eset előfordulhat 
akkor, ha egy erőmű leállni kényszerül, vagy 
ha a terhelési vagy termelési becslés pontatlan 
volt. A TSO-k mindig elegendő automatikus 
termelési és/vagy terhelési tartalékot kell, hogy 
készenlétben tartsanak, hogy az ilyen körülmé-
nyeket kezelni tudják.

FREKVENCIASZABÁLYOZÁS
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1. A NAPELEMEK HELYZETE  
A VILÁGBAN ÉS HAZÁNKBAN
A 2000-es évek eleje óta a napelemekkel történő 
villamosenergia-termelés erőteljes növekedést ért el  
– a nehéz gazdasági körülmények ellenére is –, és 
egyenes úton halad afelé, hogy meghatározó szerepet 
töltsön be a jövő energiaszektorában. Az elmúlt éveket 
meghatározó dinamikus kapacitásbővülés eredménye-
ként 2015 végére a világon lévő napelemek össztelje-
sítménye elérte a 219 GW-ot, ami 27%-os növekedést 
jelent 2014-hez képest. Ennek következtében a vízerő-
művek és a szélerőművek mögött a napelemek jelennek 
meg a harmadik legjelentősebb megújuló energiaforrást 
felhasználó technológiaként a beépített kapacitások 

tekintetében. Annak ellenére, hogy 2009 óta globá-
lisan közel a tízszeresére nőtt a napelemek beépített 
kapacitása, a napelemekkel történő villamosenergia-
termelés továbbra is meglehetősen koncentrált, ugyanis 
mindössze 21 ország rendelkezik 1 GW-ot meghaladó 
beépített kapacitással.1 

Jelenleg Magyarország sem tartozik ezen orszá-
gok közé, mivel a hazai napelemek összteljesítménye 
meglehetősen alacsony. Holott amennyiben a ma-
gyarországi földrajzi adottságokat figyelembe vesz-
szük, akkor hazánkban a napenergia felhasználására 
jóval kedvezőbbek a környezeti viszonyok, mint amik 
az Európában vezetőnek tekinthető Németországban 
tapasztalhatók. Magyarországon a megújuló források 

közül jelenleg a napenergia hasznosítása terén van a 
legnagyobb szakadék a lehetőségek és a ténylegesen 
realizált energiatermelés között. Ugyanakkor az elmúlt 
évek adatait figyelembe véve látható, hogy hazánkban 
is növekedésnek indult a hálózatra csatlakozó háztar-
tási méretű kiserőmű (HMKE) kategóriába tartozó 
napelemek összteljesítménye.  (A HMKE olyan kisfe-
szültségű elosztó hálózatra csatlakozó kiserőmű, amely 
csatlakozási teljesítménye egy csatlakozási ponton nem 
haladja meg az 50 kVA-t.) A magyarországi elosztó 
hálózatot üzemeltetők adatai alapján 2011-ben 3 MW, 
míg 2015 végére 128 MW beépített HMKE napelemes 
kapacitás vehető figyelembe, vagyis 4 év alatt több mint 
a 40-szeresére növekedett a hazai HMKE-napelemek 
beépített kapacitása.2 Bár ez a teljesítményérték még 
mindig alacsonynak tekinthető az adottságainkhoz 

< A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ 
NAPELEMEK RENDSZER-
INTEGRÁCIÓS KIHÍVÁSAI 

Kovács Kristóf *

*  Kovács Kristóf, szakértő, MVM Zrt.

1 IRENA – Rethinking Energy, 2017.
2 MEKH – Nem engedélyköteles kiserőművek és háztartási méretű 
kiserőművek adatai 2008–2015, 2016.
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képest, azonban abban az esetben, ha ez a dinamikus 
teljesítménynövekedés a következő éveket is megha-
tározza, akkor Magyarországon is egyre jelentősebbé 
válik a napelemek villamosenergia-termelésben való 
részaránya.

Amennyiben az elmúlt évek tendenciáit f igye-
lembe vesszük, akkor 2020-ig további 770 MW új 
HMKE napelemes kapacitás is létesülhet. A MAVIR 
elemzése – a jelenleg ismert energiapolitikai irányo-
kat és ösztönzőrendszert figyelembe véve – is jelen-
tős fejlődést prognosztizál: 2021-re 800 MW, 2026-
ra 1500 MW, míg 2031-re 2000 MW magyarországi 
napelemes kapacitással számolnak, amelyek jelentős 
hányadát a HMKE-napelemek tehetik majd ki.3 Ennek 
a jelentős mértékű kapacitásbővülésnek az alapját a 
napelemes rendszerek évek óta tartó folyamatos költ-
ségcsökkenése teremtheti meg. A Nemzetközi Ener-
giaügynökség (IEA) előrejelzése is alátámasztja ezt, 
ugyanis 2030-ig 33%-os beruházási költségcsökkenést 
prognosztizál a HMKE-napelemek esetében4.

Lokális kedvezőtlen hatások
A napelemek villamosenergia-rendszerben való fokoza-
tos elterjedésének első fázisára a lokális hálózati hatások 
megjelenése jellemző, melyek elsősorban közép/kisfe-
szültségű transzformátorok ellátási körzeteiben lépnek 
fel, és a következők lehetnek5,6:
■■ Az inverter nem képes tökéletes, csak alapha rmo-

ni kust tartalmazó szinuszos áramot előállítani, ezért 
felharmonikusok jelenhetnek meg a hálózatba táp-
lált váltakozó áramban, aminek hatására rezonancia 

jelenhet meg egyes harmonikus rendszámokon, 
a hálózati elemek veszteségei megnövekedhetnek, 
valamint téves védelmi működések léphetnek fel.

■■ Mivel a legtöbb HMKE-napelem viszonylag kis 
teljesítményű (Magyarországon átlagosan 5 kVA), 
ezért többnyire egyfázisú hálózati csatlakozással 
rendelkeznek, amelynek következtében aszimmetria 
jelenhet meg a hálózaton.

■■ Amikor zárlat lép fel a hálózat valamely pontján, ak-
kor a zárlati áramot hálózatra csatlakozó napelemek 
is táplálhatják, aminek következtében, a napelemek 
növelik a zárlati áram értékét, ami zárlat fellépésekor 
jelentősen növelheti a hálózati elemek igénybevételét.

■■ A HMKE-napelemek csatlakozása a többségében 
sugaras felépítésű elosztó hálózatra módosíthatja 
a korábban egyirányú teljesítményáramlást, vagyis 
fordított teljesítményáramlás léphet fel a középfe-
szültségű hálózati részek irányába, amely jelentős 
hatással lehet a védelmek működésére és a hálózati 
veszteség alakulására is egyaránt.

■■ A fordított teljesítményáramlás egyik legjelentő-
sebb következménye, hogy a napelem csatlakozási 
pontján és a hálózat többi pontján egyaránt feszült-
ségemelkedés léphet fel, amely jellemzően a dél 
körüli órákban fordul elő, amikor alacsony terhelés 
mellett nagy a napelemek által leadott teljesítmény 
és végeredményben szabványtalan hálózati feszült-
séget okozhat.

2. A NAPELEMEK KEDVEZŐTLEN 
HATÁSAI A VILLAMOSENERGIA
RENDSZERBEN
A napelemek növekvő elterjedése jelentős mértékben 
befolyásolja a villamosenergia-rendszer üzemét, mind 
rendszerszinten, mind pedig lokális elosztó hálózati 
szinten. Első lépésként célszerű áttekinteni a fellépő 
kedvezőtlen hatások forrásait, ugyanis ez kulcsfontos-
ságú előfeltétele azok hatékony csökkentésének. A nap-
elemek által kifejtett kedvezőtlen hatások alapvetően 
három fő eredetre vezethetők vissza:
1.  A napelemek, mivel az esetek döntő többségében az 

elosztó hálózatra csatlakoznak, valamint viszonylag 
kis teljesítménnyel rendelkeznek, ezért elosztott 
energiatermelő egységnek tekinthetők, azonban az 
elosztó hálózat (különösen a kisfeszültségű) nem arra 
lett tervezve, hogy arra erőművek csatlakozzanak.

2.  A Napnak – mint energiaforrásnak – egyik lényeges 
tulajdonsága, hogy rendelkezésre állása sztochasztikus 
jellegű, ennek következtében a napelemek által betáp-
lált teljesítményt is meghatározza a változékonyság.

3.  A hálózatra csatlakozó napelemek mindig tartalmaz-
nak egy olyan teljesítményelektronikai eszközt, ami 
a modulok által megtermelt egyenáramot az áram-
szolgáltatók szigorú előírásainak megfelelő minőségű 
váltakozó árammá alakítja. Ez a teljesítményelektro-
nikai eszköz az inverter, amelynek működési jellege 
is negatív hatásokat fejthet ki a hálózatra.

3 MAVIR – A Magyar Villamosenergia-rendszer közép- és hosszú távú 
forrásoldali kapacitásfejlesztése 2016, 2016.
4 IEA – Energy Technology Perspectives 2014, 2015.

5 B. J. von Appen, M. Braun, T. Stetz, K. Diwold, D. Geibel – Time 
in the Sun: The Challenge of  High PV Penetration in the German 
Electric Grid, 2013.
6 Sz. Papp – Napelemek kisfeszültségű elosztóhálózatra gyakorolt 
hatásainak vizsgálata az elhelyezésük függvényében, 2013.

1. ÁBRA: A MAGYARORSZÁGI HMKE-NAPELEMEK BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGE 2011–2015 KÖZÖTT ÉS 2016–2020 KÖZÖTTI PROGNÓZISA 2. ÁBRA: AZ ELOSZTÓHÁLÓZATI FESZÜLTSÉGPROFIL NAPELEMES BETÁPLÁLÁS ÉS ANÉLKÜLI ESETEKBEN 
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Globális kedvezőtlen hatások
A napelemek villamosenergia-rendszerben való elterje-
désének egy következő, előrehaladott fázisára a globális 
hatások megjelenése a jellemző, melyek rendszerszinten 
jelenhetnek meg, és a következők lehetnek7,8:
■■ A villamosenergia-rendszer egyik alapvető tulaj-

donsága a szinkrongenerátorok forgó tömegéből 
származó tehetetlenség, ugyanis hiba vagy terhelés-
változás fellépése esetén minél nagyobb a rendszer 
inerciája, annál lassabban változik a frekvencia. Mivel 
a napelemek nem rendelkeznek forgó tömeggel, 
ezért minél több napelem váltja fel a hagyományos 
forgógépes termelési technológiákat, annál inkább 
csökken a villamosenergia-rendszer tehetetlensége, 
egyúttal csökken az inercia frekvenciaváltozást csilla-
pító hatása, ami frekvenciastabilitási problémákhoz 
vezethet.

■■ A napelemek növekvő elterjedésének következ-
tében egyre nagyobb mértékben lesznek jelen az 
időjárástól függő, ezért sztochasztikusan termelő 

átalakítón keresztül csatlakozó nap- és szélerőművek 
bevonása a frekvencia szabályozásába.9 A rendszer-
terhelésre kifejtett kedvezőtlen hatások mérséklése 
érdekében kézenfekvő megoldás lehet szivattyús-
tározós erőművek létesítése, azonban ezzel csak a 
rendszerszintű problémák kezelhetők. Célszerűbb 
szemlélet a lokális elosztó hálózati és a globális rend-
szer szintjén is megjelenő kihívások együttes kezelése 
és vizsgálata, amelyre vonatkozó megoldást elsősorban 
helyi, decentralizált szinten kell keresni, ahol a HMKE-
napelemek a hálózatra csatlakoznak. 

A rendszerszintű problémákkal ellentétben a lokális 
hálózati hatások megjelenése már számos országban 
jelentős kihívásokat jelent, amelyek közül – a német-
országi elosztói engedélyesek tapasztalatai alapján – 
a legnagyobb problémát a napelemek által az elosztó 
hálózaton előidézett feszültségemelkedés okozza.10 
Egy napelem által a csatlakozási ponton előidézett fe-
szültségemelkedés kifejezhető a következő egyenlettel11:

ahol
ΔV a feszültségemelkedés,
PN a napelem hatásos teljesítménye,
QN a napelem meddő teljesítménye,
PF a fogyasztó hatásos teljesítménye,
QF a fogyasztó meddő teljesítménye,
RV a vezeték ellenállása,
XV a vezeték reaktanciája,
VCSP a csatlakozási pont feszültsége.

Az egyenletben szereplő tagok kiemelt fontossággal ren-
delkeznek, ugyanis a feszültségemelkedés csökkentése 
során alkalmazott eljárások ezeket a komponenseket 
változtatják meg annak érdekében, hogy a ΔV értéke 
minél kisebb legyen. Az elosztói engedélyesek a fe-
szültségemelkedés mérséklése érdekében a következő 
szabályozási módszereket alkalmazhatják12,13:

1.  hálózat megerősítése – RV és XV csökkentése,
2.  terhelés alatt változtatható áttételű transzformátor 

alkalmazása – VCSP növelése,
3.  napelem hatásos teljesítményének a korlátozása  

– PN csökkentése,
4. meddő teljesítmény alkalmazása – QN növelése,
5.  lakossági energiatárolás alkalmazása  

– PN átütemezése.

Hálózat megerősítése
Jelenleg a lokális hatások csökkentésének egyik leggyak-
rabban alkalmazott módszere a hálózat megerősítése, 
amely lényegében a vezetékek és a transzformátor 
cseréjét foglalja magába. Nagyobb keresztmetszetű 
vezetékek alkalmazásával a kisebb impedancia követ-
keztében a feszültségemelkedés jelentős mértékben 
csökkenthető. A vezetékek és a transzformátor cseréje 
végeredményében nagymértékben megnöveli a hálózat 
átviteli képességét. A hálózat megerősítése lényegében 
egy igen hatékony módja a feszültségemelkedés mér-
séklésének, ugyanakkor rendkívül költséges eljárás is, 
ezért alkalmazása elsősorban abban az esetben célsze-
rű, amennyiben a többi módszer elégtelennek bizonyult.

egységek a villamosenergia-rendszerben. A ter-
melési változékonyság növekedése egyre nagyobb 
kihívást jelent majd a rendszerirányítónak, ugyanis a 
hálózatra adott villamos energia mennyisége gyorsan 
és jelentős mértékben változhat. 

■■ A hazai villamosenergia-rendszerben a rendszer-
terhelési jelleggörbe alakját érdemben még nem 
befolyásolja a napelemes betáplálás, azonban az 
eddigi kapacitásnövekedési tendencia, és a MAVIR 
előrejelzései alapján középtávon jelentősen meg-
változhat a rendszerterhelési jelleggörbe, bizonyos 
nyári napsütéses és kevésbé meleg napokon akár a 
mélyvölgyi időszak is áttolódhat a dél körüli órákra.

3. A KEDVEZŐTLEN HATÁSOK 
MÉRSÉKLÉSE
A napelemek által a villamosenergia-rendszer egészére 
kifejtett globális hatások mérséklése többnyire még 
csak elméleti szinten létezik, mivel eddig igen kevés 
ország rendelkezik olyan mértékű beépített napelemes 
kapacitással, ami komolyabb beavatkozást igényelne. 
Ugyanakkor hosszú távon mindenképpen számolni 
kell ezen kihívásokkal is, amit az ENTSO-E is felismert 
már, és hangsúlyozta a csökkenő inercia problémáját. 
Az erre vonatkozó megoldási javaslata a szintetikus 
inercia előállítása, vagyis a teljesítményelektronikai 

7 C. Rahmann, A Castillo – Fast Frequency Response Capability of  
Photovoltaic Power Plants: The Necessity of  New Grid Requirements 
and Definitions, 2014.
8 European Photovoltaic Industry Association – Connecting the Sun: 
Solar photovoltaics on the road to large-scale grid integration, 2012.

9 ENTSO-E – Frequency Stability Evaluation Criteria for the 
Synchronous Zone of  Continental Europe, 2016.
10 T. Stetz, F. Marten, M. Braun: Improved Low Voltage Grid-
Integration of  Photovoltaic Systems in Germany, 2013.
11 K. Pantziris: Voltage support strategies in a rural low voltage 
network with high photovoltaic penetration, 2014.
12 G. Yang, F. Marra, M. Juamperez, S. B. KJÆR, S. Hashemi, 
J. Østergaard, H. H. Ipsen, K. H. B. Frederiksen: Voltage rise mitigation 
for solar PV integration at LV grids, 2015.
13 Századvég Gazdaságkutató Zrt. – Energetikai monitor 2015. június, 
2015.
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Terhelés alatt változtatható áttételű 
transzformátor alkalmazása
A terhelés alatt változtatható áttételű transzformátor 
(OLTC) különösen Naf-/KöF-feszültségszinteken al-
kalmazott berendezés, ugyanakkor Németországban 
már számos pilotprojekt keretében olyan KöF-/KiF-
feszültségszinteken is vizsgálták a módszer hatékony-
ságát, amelyekre a magas napelemes elterjedtségi szint 
jellemző. Az OLTC-transzformátor működésének lé-
nyege a fokozatkapcsolón alapul, amelynek segítségével 
a transzformátor áttétele terhelés alatt változtatható, 
ezzel lehetővé téve a szekunder oldali feszültség sza-
bályzását. A módszer egyik hátránya, hogy a hatékony 
működéshez szükséges kommunikációs infrastruktúra 
kiépítése, amivel a fogyasztók smartmérőkkel továb-
bíthatják csatlakozási pontjuk feszültségét az OLTC-
transzformátornak, amiből a fokozatállítás iránya és 
nagysága meghatározható. A módszer másik fő hát-
ránya, hogy heterogén napelemes eloszlás esetében 
a feszültség szabályzása jelenleg nem megoldott prob-
léma. A KöF/KiF ellátási körzeteket az esetek jelentős 
részében ilyen heterogén eloszlás jellemzi, vagyis egyes 
elmenő áramkörökre számos napelem csatlakozik, míg 
a többire nem kapcsolódik egyetlen sem. Ilyenkor az 
OLTC-transzformátor a szabályzás során nem tudja 
biztosítani, hogy a feszültség nagysága a megengedett 
sávon belül maradjon egyaránt a napelem nélküli és a 
napelemekkel rendelkező áramkörökben.

Hatásos teljesítmény korlátozása
A kisfeszültségű elosztó hálózatok egyik jellemzője a 
viszonylag magas R/X arány, aminek következtében 
ezek a hálózati részek rezisztív jellegűek, ezért a nap-
elemek által betáplált hatásos teljesítmény és a hálózat 
feszültségviszonyai között erős kapcsolat áll fenn, amit 
a feszültségemelkedés mérséklésében is hatékonyan fel 
lehet használni. A módszer lényege, hogy a napelemes 
csatlakozási pont feszültségének függvényében egy előre 
meghatározott karakterisztika szerint lineárisan csökken 

esti magas terhelési időszakra. Ezt a tárolási stratégiát 
– a HMKE-napelemekre jellemző teljesítményértékek 
és a tároló kisütési időtartamok hossza miatt – az esetek 
többségében a jelenleg legfejlettebb akkumulátoros 
technológiával célszerű megvalósítani. A napelemes 
termelés időbeli eltolásának egyik nagy előnye, hogy 
az energiatárolóval rendelkező fogyasztónak jelentős 
mértékben csökken a hálózatból felvett és a betáplált 
teljesítménye is, aminek hatására a feszültségemelkedés 
is mérséklődik. Az akkumulátoros lakossági energia-
tárolás elterjedésének a korlátait jelentik az alacsony 
lakossági villamosenergia-árak, a HMKE-napelemekre 
vonatkozó szaldó elszámolás és a jelenleg még magas 
akkumulátoros beruházási költségek. Ugyanakkor az 
elektromos közlekedés fokozatos térnyerésének és 
az ebben rejlő szinergiáknak köszönhetően jelentős 
akkumulátoros költségcsökkenés prognosztizálható.  
 

4. ÖSSZEFOGLALÁS
Az elmúlt évek tendenciái szerint Magyarországon is 
számottevően növekedésnek indultak a hálózatra csat-
lakozó HMKE-napelemek, ugyanis 4 év alatt több mint 
a 40-szeresére növekedett a hazai HMKE-napelemek 
összkapacitása. A MAVIR előrejelzése alapján a trend 
tovább folytatódik, ugyanis 2021-re 800 MW, 2026-ra 

1500 MW, míg 2031-re vonatkozóan 2000 MW ma-
gyarországi napelemes kapacitással számolnak, amelyek 
döntő hányadát a HMKE-napelemek tehetik majd ki. 
A dinamikus elterjedés következtében egyre nagyobb 
kihívást fog jelenteni mind DSO-, mind pedig TSO-szinten 
a kedvezőtlen hatások kezelése. Lokálisan, az elosztóhá-
lózatokon felharmonikusok, aszimmetria, zárlati áramnö-
vekedés, fordított teljesítményáramlás és feszültségemel-
kedés léphet fel, amelyek közül az eddigi tapasztalatok 
alapján a legjelentősebb problémát a feszültségemelkedés 
okozza. Ezeken túlmenően globálisan, vagyis rendszer-
szinten csökkenhet az inercia, a termelési változékony-
ság megnövekedhet, és bizonyos napokon megváltozhat 
rendszerterhelési jelleggörbe is. A problémák hatékony 
megoldása érdekében célszerű a lokálisan és rendszer-
szinten megjelenő kihívásokat együttesen kezelni és 
vizsgálni, és elsősorban a megoldást ott keresni, ahol 
a HMKE-napelemek a hálózatra csatlakoznak. Számos 
szabályozási stratégia hatékonyan alkalmazható a lokális 
problémák – elsősorban a feszültségemelkedés – mérsék-
lése érdekében, azonban javasolt a HMKE-napelemhez 
telepített lakossági méretű energiatároló alkalmazásának 
részletesebb vizsgálata, ugyanis ez a megoldás lehető-
séget biztosít a lokális és a rendszerszintű problémák 
egyidejű kezelésére, vagyis megoldást nyújthat a HMKE-
napelemek rendszerintegrációs kihívásaira.

a hálózatba betáplált hatásos teljesítmény. Annak ellené-
re, hogy a hatásos teljesítmény korlátozásával jelentősen 
csökkenthető a napelemek által okozott feszültség-
emelkedés, a módszer alkalmazásával kapcsolatban a 
legnagyobb probléma, hogy a napelem-tulajdonosok így 
jelentős bevételtől eshetnek el, hiszen az elszámolások 
alapját a betáplált hatásos teljesítmény adja. Ráadásul 
egy adott hálózati részben ez a bevételcsökkenés külön-
böző mértékben lép fel az egyes napelem-tulajdonosok 
között az eltérő hálózati feszültségviszonyok következ-
tében, ami negatív diszkriminációhoz vezetne.

Meddő teljesítmény szabályozásának  
alkalmazása
A villamosenergia-rendszer nagyfeszültségű hálózati 
részeit a kicsi R/X arány jellemzi, aminek következté-
ben a meddő teljesítmény és a feszültség között szoros 
kapcsolat áll fenn. Ezt az összefüggést feszültségszabá-
lyozási célokra hatékonyan fel is használják, elsősorban 
a nagy- és középfeszültségű hálózati részeken. Az elmúlt 
néhány évben a napelemek inverterei többek között 
olyan funkcióval is bővültek, aminek következtében ké-
pesek meddő teljesítményt fogyasztani vagy előállítani, 
miközben hatásos teljesítményt táplálnak a hálózatba, 
ezáltal a napelemek részt tudnak venni az általuk oko-
zott feszültségemelkedés mérséklésében. Az elosztói 
engedélyesek által meghatározott meddőteljesítmény-
szabályozási karakterisztika könnyedén implementálható 
az inverterbe, valamint a működtetéshez nem feltétle-
nül szükséges kommunikációs infrastruktúra kiépítése. 
A meddő teljesítmény szabályozásának hatékony alkal-
mazása ugyanakkor megköveteli az inverter túlmére-
tezését, ugyanis csak így biztosítható, hogy maximális 
hatásos teljesítményű napelemes betáplálás esetén is 
képes legyen a napelem meddő teljesítményt betáplálni 
vagy felhasználni. A módszer jelentős hátránya, hogy a 
szabályozáshoz felhasznált meddő teljesítmény meg-
növeli a hálózati veszteségeket és csökkenti az átviteli 
kapacitást, valamint figyelembe kell venni, hogy a kisfe-
szültségű elosztó hálózatokon az R/X arány viszonylag 
nagy, ezért a meddő teljesítménynek kisebb hatása van 
a feszültség alakulására, mint a hatásos teljesítménynek.

Lakossági energiatárolás alkalmazása
A feszültségemelkedés tipikusan a dél körüli órákban 
fordul elő, amikor alacsony terhelés mellett nagy a nap-
elemek által leadott teljesítmény. Kézenfekvő megoldás 
a fogyasztáson felüli napelemes többletteljesítmény 
eltárolása egy erre a célra alkalmas energiatároló be-
rendezéssel. Az így eltárolt energiát fel lehet használni 
abban az esetben, amikor a fogyasztási igények meg-
haladják a napelem termelését, vagyis a napközbeni 
magas napelemes betáplálás időben eltolható a kora 
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felelősségünk, hogy jó utat válasszunk, jó példákat kö-
vessünk, és amint lehetőségeink úgy alakulnak, mégis 
csak a saját utunkat kell járnunk. A biomassza energe-
tikai hasznosítása talán a legjobb példa erre. Gondoljuk 
csak végig, hányféle adottsággal rendelkező mezőgaz-
dasági körzet, hányféle eltérő potenciállal megáldott 
erdészeti régió található hazánkban. De mielőtt számba 
vehetnénk tüzelőanyag-forrásaink eredetét, illetve az 
ebből adódó felvetéseinket részletezhetnénk, érdemes 
a biomassza definiálásával kezdenünk, már csak azért is, 
mert a biomassza sokaknak mást és mást jelent az egyes 
szakmai szempontok közötti különbségekből adódóan. 
Az energiatermelés tüzelőanyag-ellátása aspektusából 
biomasszának tekintjük az egyes termékek, hulladékok, 
maradékanyagok és melléktermékek biológiailag le-
bontható részét. Ezen túlmenően természetesen a bio-
massza része minden élő szervezet és annak lebomlási 
termékei. A számunkra hangsúlyos biomassza-anyagok 
jelentős hányadát a mezőgazdasági és erdőgazdasági 
termelés során keletkezett melléktermékek és hulla-
dékok teszik/tehetik ki. 

Magyarország rendkívüli agroökológiai adottsá-
gokkal rendelkezik, amelynek köszönhetően az élel-
mezési és takarmányozási célú termék-előállításon 
túl igen jelentős volumenben lenne képes előállítani 
hazánk energetikai célú biomasszát is. A hazai terme-
lésű biomassza-tüzelőanyag fenntartható, hasznosítási 
arányának további növelése révén jelentős mértékben 
lenne képes hozzájárulni az ország ellátásbiztonságának 
növeléséhez, az energiahordozók importfüggőségé-
nek csökkentéséhez, a környezeti fenntarthatósághoz, 
a mezőgazdaság és a vidék fejlesztéséhez, és nem utolsó * Szűcs Péter, vezető szakértő, MVM Zrt.

< A DECENTRALIZÁLT BIOMASSZA-  
ÉS HULLADÉKALAPÚ ENERGIATERME-
LÉSHEZ SZÜKSÉGES TÜZELŐANYAG-
FORRÁSOK FELKUTATÁSÁNAK  
LEHETŐSÉGEI 

Szűcs Péter *

Az MVM Csoport időben felismerte, hogy az energiaszektorban bekövet 
kező változások hatásai nem kerülhetik el a magyar energetikai nagyvál 
lalatot sem, és élére állt a hazai megújulóalapú energiatermelésnek is.  
„Ki, ha nem mi? Mikor, ha nem most?” Jól tudjuk, vállalatcsoportunk  
dimenziói által óriási lehetőségek birtokosai vagyunk mindnyájan. 

BEVEZETÉS
Az energetikai szektorban igen jelentős változások zaj-
lottak le az elmúlt évtizedekben, és a változás most is 
tart, mondhatni a változás folyamatos, a változás a je-
lenünk. Magunkkal szembeni elvárásaink teljesülésének 
egyik meghatározó feltétele, hogy a nemzetközi ener-
getikai szektorban végbemenő átalakulási folyamatok 
során az MVM Csoport gyorsan és rugalmasan legyen 
képes idomulni a változásokhoz, mi több, álljon eme 
változások élére saját régiójában. Az energetika iparágát 
érintő, napjainkban is zajló változások előidézőiként 
említhetjük többek között a fosszilis tüzelőanyagok fel-
használásának csökkenésére vonatkozó európai uniós 
vállalásokat, a megújuló-alapú energiatermelő techno-
lógiák eszköz-előállításának jelentős költségcsökkenését 
és a fogyasztói tudatosság folyamatos erősödését is. 

Ami a megújuló energia forradalmát illeti, Magyar-
ország napjainkban még csak leköveti a világ más tájain 
zajló eseményeket, de éppen ezért jelen „időpillanat” 
rendkívül meghatározó jövőnk szempontjából. A mi 
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sorban a közösségi célok eléréséhez. A biomassza ener-
getikai felhasználása révén tehát nemcsak az energetikai 
iparág, de a hazai mezőgazdaság is jelentős változáson 
mehet keresztül, sőt az strukturálisan is megváltozhat 
rövid idő alatt.

Az erdészeti, de legfőképp a mezőgazdasági ter-
mékek, melléktermékek és hulladékok fűtőértéküknél 
fogva, anyagi természetükből adódóan decentralizált 
energiatermelő rendszer felállításával, működtetésével 
hasznosíthatóak optimálisan.  A biomassza energetikai 
hasznosításával a lokális szintű hő- és villamosenergia-
termelés volumenét szükséges előtérbe helyeznünk a 
nagyerőművi kapacitásokkal szemben. Mindezért rend-
kívül fontos számba vennünk lehetőségeinket, a megter-
melhető, illetve a már jelenleg is elérhető, sok esetben 
a „földön heverő” tüzelőanyag-bázisokat. A fenntart-

hatóság szellemében nem elégedhetünk meg a már jól 
ismert biomassza-forrásokkal, szükséges feltérképez-
nünk minden szóba jöhető lehetőséget. 

A biomassza-tüzelőanyagok forrásainak felderítése 
során figyelembe kell venni az egyes tüzelőanyag-ellátó 
körzetek környezeti adottságait, a jellemző termesztési 
kultúrából adódó vonásokat. Mivel hazánk erdészeti pro-
duktumai, az erdőgazdálkodás volumenére tekintettel 
nem képesek az év minden időszakában biztosítani a 
biomassza-tüzelőanyag ellátását, és minthogy a mezőgaz-
daság és vízgazdálkodás vagy akár a hulladékgazdálkodás 
által megtermelt potenciális tüzelőanyagok természe-
tüknél fogva a szállíthatóság és eltarthatóság szempont-
jából korlátozottak, szükséges az egyes energiaellátási 
körzetekre optimalizált tüzelőanyagmix összeállítása. 
Az említett körzetekre optimalizált tüzelőanyagmix 
kialakítását követően tudjuk definiálni a jövőbeni ener-
giatermelő rendszerekkel szemben támasztandó tech-
nológiai igényeinket. A tüzelőanyagmix összeállításához 
azonban mindenekelőtt ismernünk kell az egyes régiók 
biomassza- potenciálját, de mindenek előtt az egyes bio-
massza-féleségekben rejlő lehetőségeket.

ERDÉSZETI TÜZELŐANYAGTERMELÉS
Az energiatermelésre felhasznált fa biomassza összes 
mennyisége hazánkban 2014-ben meghaladta a 3 millió 
m3-t. A 2015. év végére a faállománnyal borított er-
dőterület 1 869 325 hektár volt összesen. Az ország 
összes erdőgazdálkodási célú területe több mint 2 millió 
hektárt tesz ki. Magyarországon évente 13,2 millió 

bruttó m3 fanövedék keletkezik, a faállományok élő-
fa-készlete 2015-ben pedig meghaladta a 378 millió 
bruttó m3-t. Az éves fakitermelés mennyisége 7,3-7,5 
millió bruttó m3 között változik, amelyben az állami 
és a magánszektor közel 2/3–1/3 arányban osztozik. 
A fenntartható erdőgazdálkodás egyik ismérve, hogy 
a kitermelésre szánt faállományt szakszerű szanálással 
válogatják ki, és a tüzelőanyagként történő hasznosítás 
nem terjedhet ki az anyagában való felhasználás elvárá-
sainak megfelelő faanyagokra. Két szakma találkozása 
ez: energiatermelés és az erdőgazdálkodás kiválóságai 
közötti összhang megteremtése nélkül nem működhet 
fenntartható erdőgazdálkodás. Az erdészeti kitermelés 
jellemző velejárója a nagyarányú melléktermék-kép-
ződés, amelynek energetikai hasznosítása révén olcsó 
tüzelőanyaghoz juthatunk. Itt érdemes megemlíteni, 
hogy a fakitermelés máig megoldatlan problémája a vá-
gástér és a visszamaradó tuskók kezelési lehetőségeinek 
hiánya, amely az energiatermelés számára mindössze 
kihívás, de semmi esetre sem akadály. Látni fogjuk az 
alábbiakban, hogy nemcsak a tuskó jelent „ingyen tüze-
lőanyagot” számunkra, de ne szaladjunk ennyire előre. 

Az 1. táblázat a fakitermelés produktumának alaku-
lását mutatja 2010 és 2015 között, nem figyelembe véve 
a keletkezett melléktermékek mennyiségét. Természe-
tesen nem minden rönkfa alkalmas anyagában törté-
nő hasznosításra, azonban erre vonatkozó bontásban 
megjelenített statisztikai adat nem áll rendelkezésünkre.  

Az erdőgazdálkodás hazánkban még igen jelentős 
élőmunkaigénnyel rendelkezik, holott számos európai 
országban az erdészeti gépesítettség foka elérte vagy 
már meghaladta a mezőgazdaság technológiai színvo-
nalát. Ami a hazai erdészeknek a fa anyagában történő 
hasznosítása során hátrány, az számunkra előny, hiszen 
az ágazatba még akkor van módunk módosításokat 
eszközölnünk, azaz az energiatermelés számára leg-
optimálisabb technológiákat és feltételeket erdészek-
kel közösen kialakítanunk, amikor még a gépesítettség 
mértéke nem befolyásolja döntéseinket. 

ILLUSZTRÁCIÓ

Két szakma találkozása ez:  
energiatermelés és az erdő-
gazdálkodás kiválóságai
közötti összhang megterem-
tése nélkül nem működhet
fenntartható erdőgazdálkodás.
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1. TÁBLÁZAT: FAKITERMELÉS FAFAJCSOPORTOK SZERINT 2010–2015 (1000 m3)

Megnevezés 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tölgy 1 102 1 104 1 055 1 039 941 941

Cser 940 946 879 938 843 815

Bükk 916 780 698 669 658 666

Gyertyán 275 321 306 305 256 261

Akác 1 628 1 857 1 793 1 745 1 541 1 488

Egyéb kemény, lombos fafajok 220 249 253 253 264 276

Nemesnyár 980 1 212 1 113 1 115 1 100 1 072

Hazai nyár 171 242 225 243 251 257

Fűz 43 61 66 63 57 75

Egyéb lágy, lombos fafajok 240 289 279 244 251 264

Fenyő 910 1 018 1 065 1 261 1 355 1 240

Összesen 7 424 8 080 7 732 7 875 7 517 7 354

Fakitermelési arány, % 56,5 61,8 59,3 60,3 57,6 56,4

FORRÁS: KSH

LOGISZTIKAI CÉLÚ FATERMINÁL (FINNORSZÁG,  
ÉSZAK-KARÉLIA, JOENSUU RÉGIÓ)  Fotó: Szűcs Péter

Fotó: Bodajki Ákos
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MEZŐGAZDASÁG
A hazai mezőgazdasági ágazat, környezeti adottságai révén 
alkalmas arra, hogy szezonálisan jelentkező nagy tüzelő-
anyag-tömeget képezzen az energiaipar számára úgy, hogy 
a főtermékek/termények eredeti felhasználási területei 
nem változnak. Habár ez a biomassza-féleség az erdészeti 
forrású tüzelőanyagokhoz képest kevésbé meghatáro-
zó fűtőértékkel rendelkezik, volumenéből és országos 
lefedettségű rendelkezésre állásából adódóan mindig is 
meghatározó bázisa lesz a későbbi tüzelőanyagmixeknek. 
Az agrártermékek alacsony árának következményeként 
felhagyott mezőgazdasági területek újbóli termelésbe 
állítása, illetve a rossz gyakorlat alapján tarlón hagyott, 
helyben elégetett szármaradványok valódi hasznosítása 
új lendületet adna a hazai agráriumnak, amely jelentős 
fordulatát követően sem szorítaná ki az élelmiszer- és 
takarmány-előállítást. A fenntarthatóság tehát ezen ága-
zatban is tetten érhető, mivel nem a magas minőségű 
főtermék hátrányára nemesített, nagy vegetációs tömeget 
képző és ily módon drága kultúrafajták elterjedésében kell 
keresnünk a megoldás kulcsát. A számunkra optimális 
mezőgazdasági forrású tüzelőanyag tehát továbbra is mel-
lékterméke lesz az agrárágazatnak, hiszen a mezőgazdaság 
nem szorul technológiaváltásra, új termékek kialakítására, 
az energiaszektornak pedig továbbra is, sőt még inkább 
olcsó tüzelőanyagokra lesz szüksége. 

A mezőgazdasági melléktermékek hasznosítása kap-
csán fontos kiemelni, hogy a legsarkalatosabb kérdés 
ezen anyagok vonatkozásában az előkezelésből, tárolás-
ból és szállításból adódó veszteségek minimalizálásának 
megtervezése és megvalósítása. A szántóföldi növények 
szármaradványainak jól ütemezett begyűjtése, bálázá-
sa és ideiglenes tároló-szárító helyre történő szállítása 
elsődleges meghatározója a későbbi hasznosításnak. 

Mindez jelentősen meghatározza azt a két minőségi 
jellemezőt, amely alapján a biomassza-tüzelőanyag-
gá válik, vagy hulladékként fejezi be életciklusát: ezek 
a nedvességtartalom és szennyezettség, amely jelen 
esetben a talajjal való szennyezettséget jelenti. Ahogyan 
azt már fentebb olvashattuk, a mezőgazdasági szektor 
gépesítettségi színvonala igen magas hazánkban, így a 
tárolás, előkezelés és szállítás minősége a szakmai koor-
dináción alapul, és nem pedig az eszközigényeken. A mi-
nőségi elvárásainkat tehát „csak” meg kell fogalmaznunk, 
a mezőgazdaság készen áll ezen elvárások teljesítésére.

Továbbá meg kell vizsgálnunk az aktív művelésből 
„kiesett”, korábban felhagyott területek újbóli művelés 
alá vonásának módját is. A Központi Statisztikai Hivatal 
tájékoztatása szerint 2016-ban 135 437 hektár szántóte-

rületen nem folyt növénytermesztés, ennek a rendkívül 
jelentős méretű területnek az újbóli termelésbe állítása 
jelentős többletet jelentene számunkra. A decentralizált 
energiatermelést figyelembe véve kedvező, hogy ezen 
135 437 hektárból 59 534 hektár a mezőgazdasági po-
tenciáljáról méltán híres alföldi régióban, további 35 399 
hektár pedig a Dunántúlon és 25 842 hektár az észak-
magyarországi régióban terül el. A fennmaradó 14 662 
hektár tartozik a termőképességét tekintve igen nagy 
változatosságot mutató közép-magyarországi régióhoz. 
(A mezőgazdasági termelésből kiszorult, gyenge minőségű 
termőtalajok esetében további megoldást jelentenek az 
energetikai ültetvények termesztése, azonban jelen cikk 
ezt a kérdéskört nem tárgyalja, mivel jelen cikk a jelenlegi 
potenciálok feltérképezésének problematikáját tárja fel.)

A VÍZGAZDÁLKODÁSBÓL KIKERÜLŐ 
TÜZELŐANYAGFORRÁS
Bármilyen furcsán is hat, a vízgazdálkodási tevékenysé-
gek során számos olyan „hulladék” keletkezik, amelyek 
jelentős hányadában tartalmaz szerves anyagokat, azok 
közül leginkább a fás szárúak jellemzőek, melyeket a 
szakzsargon összefoglalóan csak uszadékfának nevez. 

Magyarország teljes területe a Duna-vízgyűjtőhöz 
tartozik. Az ország a Kárpát-medence mélyén fekszik, 
ezért a Zala, Zagyva-Tarna és a Kapos kivételével folyó-
ink az országhatárokon túlról érkeznek. Felszíni vízkész-
letünk 96%-a külföldi eredetű, a hazánkban gyülekező 
vizek 24 vízfolyásból érkeznek Magyarországra, és három 
folyó, a Duna, a Tisza és a Dráva útján távoznak az or-
szágból. Évente átlagosan 114 km3 víz érkezik hazánkba. 

2. TÁBLÁZAT: A LEGFONTOSABB MEZŐGAZDASÁGI NÖVÉNYEK MELLÉKTERMÉKEINEK HOZAMA

Megyék és régiók Hozam tonnában

Baranya 1019166,82

Fejér 1091448,75

Győr-Moson-Sopron 797185

Komárom-Esztergom 395466

Somogy 1045717

Tolna 1014021

Vas 507422

Veszprém 693967

Zala 1342127

Dunántúl 7906521

Bács-Kiskun 1038729

Békés 1327031

Csongrád 781224

Hajdú-Bihar 1186770

Jász-Nagykun-Szolnok 1130125

Főváros és Pest 766411

Szabolcs-Szatmár-Bereg 916640

Alföld 7146930

Borsod-Abaúj-Zemplén 830216

Heves 514564

Nógrád 146456

Észak Magyarország 1491235

Magyarországon összesen 33089370

FORRÁS: KSH ÉS SAJÁT KUTATÁS

ILLUSZTRÁCIÓ

A számunkra optimális mező-
gazdasági forrású tüzelőanyag  
továbbra is mellékterméke lesz  
az agrárágazatnak, hiszen a mező-
gazdaság nem szorul technológia-
váltásra, új termékek kialakítására,  
az energiaszektornak pedig  
tovább ra is olcsó tüzelő-
anyagokra lesz szüksége.

<
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Az ország területe négy részvízgyűjtőre osztható. 
Ebből a Duna 34 730 km2-t, a Tisza 46 380 km2-t, a 
Dráva 6145 km2-t, a Balaton pedig 5775 km2-t tesz ki. 
A vízgazdálkodásnak köszönhetően képesekké váltunk 
együtt élni felszíni vizeinkkel, elviselni a folyók rettentő 
erejét és kiszámíthatatlan természetét, lakhatóvá tenni 
állóvizeink környezetét. A területi vízgazdálkodás alap-
vető feladata a különböző területhasználati igényeknek 
megfelelő vízgazdálkodási viszonyok megteremtése. 
Eszközeivel csökkenti a vízbőség káros hatásait, és mér-
sékli a szélsőséges vízhiány okozta károkat, és mind-
emellett jelentős hasznot hajtunk a vízenergiából. 

Vízgazdálkodási és energetikai célú vízi létesítmé-
nyeink egyik elengedhetetlen műtárgyai a hordalékfo-
gók, amelyek minden évben számolatlan mennyiségű 
uszadékfát „termelnek” ki a folyókból. Számolatlan, 
mivel az uszadékfák szinte kivétel nélkül rácsszemétként, 
azaz hulladékként egyszerűen megoldandó problémát 
jelentenek napjainkban. Nem lehetetlen feladat azonban 
ezen biomasszatömeg felmérése, hiszen a hulladékok 
keletkezésünknél fogva, a jogszabályok adta kötelezett-
ségekből adódóan adatszolgáltatási feladatot rónak a 
hulladék „termelőjére” nézve, aki, illetve amely nem 
más, mint a hordalékfogóval ellátott vízi létesítmény 
tulajdonosa vagy kezelője. Tehát máris fókuszba kerültek 
újabb biomassza-termelőink a vízgazdálkodók, azaz a 
területi vízügyi igazgatóságok és a vízerőművek.

Minden bizonnyal nem szükséges részletesen is-
mertetni az olvasó számára a folyók uszadékoktól 
való megtisztításának jelentőségét, elég csak elkép-
zelnünk, mekkora kárt eredményeznének egy víz-
erőmű vagy az egyes hajózsilipek üzemelésében az 
állandó utánpótlódású, feltorlódott rönkök, ha nem 
távolítanák el időben. Fontos hangsúlyozni azonban, 
hogy az uszadékfa begyűjtésének lehetőségei korlá-

tozottak – nem ok nélkül. A part mentén feltorlódó 
rönkök kiemelése természetvédelmi kockázattal jár-
na, mivel számos védett halfajunk számára jelentenek 
ívási helyet a szaporodási időszakban, ezért a termé-
szetvédelmi szakértőkkel történő együttműködés 
elengedhetetlen.

HULLADÉKOK ENERGETIKAI 
HASZNOSÍTÁSA
A korábbiakban többször is említett „hulladékok” 
többsége valójában melléktermék, és nem tekinthető 
ténylegesen is hulladéknak. A hulladék definiálása és 
pontos elhatárolása más anyagcsoportoktól a mai napig 
nehézségekbe ütközik sokunknak, köszönhetően a hul-
ladékgazdálkodás és a tudatos gondolkodás napjainkban 
is még zajló fejlődésének. A hulladékról szóló törvény 
megállapítása szerint hulladék bármely anyag vagy tárgy, 
amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy 
megválni köteles. Mégsem tekinthetünk ilyen egysze-
rűen e meghatározásra, hiszen csak abban az esetben 
tudjuk megállapítani valamely tárgyról, hogy hulladék, 
ha ismereteink alapján képesek vagyunk megkülönböz-
tetni azokat az egyes termelési ágazatokból származó 
melléktermékektől. 

(A hulladékok energetikai hasznosításának több le-
hetőségét is ismerjük, jelen cikk nem tárgyalja az egyes 
hulladék-előkezelési technológiákat, ehelyett a tüzelő-
anyag-forrásainak számbavételére fókuszál mindvégig.)

Magyarország egyetlen kommu-
nális hulladéktüzelésű erőműve,  
a Fővárosi Hulladékhasznosító  
Mű fogadja Budapest települési  
szilárd hulladékának mintegy 
60%-át, évente 420 000 tonna
elégetését végzi. 

<

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS MÁSKÉPP, MINT AHOGY MI 
MAGYAROK ISMERJÜK: VEGYES, SZERVES ÉS ENERGETIKAILAG 
HASZNOSÍTHATÓ CSOPORTOK  Fotó: Szűcs Péter

3. TÁBLÁZAT: AZ EGYES HULLADÉKFAJTÁK MENNYISÉGE A KEZELÉS MÓDJA SZERINT 2010–2015 KÖZÖTT (ezer tonna)

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mezőgazdasági és élelmiszer ipari hulladék kezelése

Anyagában hasznosított 285 293 319 252 240 194

Energetikailag hasznosított 252 293 454 657 627 469

Energiahasznosítás nélküli égetés 104 2 1 1 1 1

Lerakással ártalmatlanított 9 7 7 4 4 4

Egyéb módon kezelt 124 150 16 18 18 13

Összesen 773 744 797 933 890 681

Ipari és egyéb gazdálkodói hulladék kezelése

Anyagában hasznosított 1 486 1 331 2 106 2 080 3 251 2 736

Energetikailag hasznosított 136 98 140 187 192 191

Energiahasznosítás nélküli égetés 9 9 13 4 11 9

Lerakással ártalmatlanított 3 331 3 674 3 445 3 223 2 616 2 922

Egyéb módon kezelt 843 815 94 265 119 42

Összesen 5 806 5 928 5 797 5 759 6 189 5 900

Építési-bontási hulladék kezelése

Anyagában hasznosított 2 934 2 339 3 051 3 063 3 165 3 475

Energetikailag hasznosított 0 0 0 0 0 0

Energiahasznosítás nélküli égetés 0 0 0 0 0 0

Lerakással ártalmatlanított 1 233 2 076 758 709 1 039 1 263

Összesen 4 167 4 415 3 809 3 772 4 205 4 738

Veszélyes hulladék kezelése

Anyagában hasznosított 171 186 231 179 227 177

Energetikailag hasznosított 29 24 21 11 23 26

Energiahasznosítás nélküli égetés 47 79 78 82 83 80

Lerakással ártalmatlanított 64 259 161 75 92 78

Egyéb módon kezelt 258 229 285 218 227 137

Összesen 569 777 776 565 653 498

Települési hulladék kezelése

Anyagában hasznosított 789 837 1 015 987 1 159 1 194

Energetikailag hasznosított 406 408 364 336 373 525

Lerakással ártalmatlanított 2 838 2 563 2 608 2 415 2 181 1 991

Egyéb módon kezelt – – – – –

Összesen 4 033 3 809 3 987 3 738 3 712 3 710

A települési hulladék megoszlása a gyűjtés módja szerint

Hagyományosan gyűjtött 3 278 2 972 2 972 2 751 2 976 2 917

Szelektíven gyűjtött 755 837 1 015 987 819 795

Összesen 4 033 3 809 3 987 3 738 3 795 3 712

FORRÁS: KSH
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Hangsúlyozni kívánom, hogy a mezőgazdasági és er-
dőgazdálkodási melléktermékek esetében nem szeren-
csés hulladékként említeni a potenciális tüzelőanyagokat, 
hiszen teljesen más megítélés alá esik a hulladékok és 
más a melléktermékek termikus hasznosítása, valamint 
a jogalkotói szándékot sem tükrözné, ha hulladékként 
tekintenénk ezen anyagokra. 

A hulladékok kezelési műveletei között különbséget 
teszünk hasznosítás és ártalmatlanítás között, amely 
különbséget a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény szigorúan szabályozza, így a legjobb környezeti 
eredmény biztosítását szem előtt tartva a hulladék-
gazdálkodási tevékenységeket hierarchikus sorrendbe 
foglalja.  Ebben az úgynevezett hulladékhierarchiában 
az alábbi tevékenységek vannak felsorolva, a felsorolás 
sorrendje pedig a prioritást szemlélteti:
1. hulladékképződés megelőzése,
2. hulladék újrahasználatra való előkészítése,
3. hulladék újrafeldolgozása,
4.  hulladék egyéb hasznosítása, így különösen energe-

tikai hasznosítása,
5.  hulladék ártalmatlanítása – amely lehet égetéssel 

történő ártalmatlanítás is.

Fentiekből az látszik, hogy a hulladékhierarchia cél-
ja, hogy eltérítse a hulladékáramot a hulladéklerakótól 
vagy a hulladék energetikai célú hasznosításától, ugyanis 
a környezetvédelmi célkitűzések teljesülése érdekében 
a hulladékgazdálkodóknak előnyben kell részesíteniük 
a hulladékok anyagában történő hasznosítását. Mégis, 
bizonyos biomasszaanyagok esetében a környezet-
védelmi célkitűzéseinkkel nem szembemenően az 
energetikai hasznosítás mutatkozik a legoptimálisabb 
választásnak. 

Magyarország egyetlen kommunális hulladéktüzelésű 
erőműve, az 1982-ben üzembe helyezett Fővárosi Hul-
ladékhasznosító Mű fogadja Budapest települési szilárd 
hulladékának mintegy 60%-át, évente 420 000 tonna 
elégetését végzi. A fennmaradó 40% vegyesen gyűjtött 
kommunális hulladékot lerakják, további problémát 
okozva a következő nemzedékeknek. Amennyiben a 
települési szilárd hulladékok szelektíven gyűjtött aránya 
elérné a nyugati országok színvonalát, a biológiailag 
lebomló és anyagában már nem hasznosítható hulladé-
kok révén jó fűtőértékkel rendelkező tüzelőanyaghoz 
jutnánk, amelynek mennyisége a jelenlegi tendenciát 
figyelembe véve évről évre tovább növekszik. 

Ahogyan korábban már említettük, a hulladéklera-
kók a jövőben visszatérő problémát okoznak, amelyek-
nek megoldása halogatható ugyan, de érdemes inkább 
energiaforrásként tekinteni azokra, mintegy modern 
kori tüzelőanyag-lelőhelyre és anyagbányára, amelyhez 
jelen korunkban minden technológiai feltétel adott a 
feltárás, kiválogatás és újrahasznosítás terén. A korábbi 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium egy átfogó 
felmérés keretében több mint 2500 üzemen kívül helye-
zett hulladéklerakót térképezett fel az ország területén. 
A nyilvánosságra hozott adatbázisnak köszönhetően 
már tudjuk, az ország mely pontjain hever a lábunk 
alatt potenciális tüzelőanyag és egyéb, környezettudatos 
megközelítés szerint ipari nyersanyag. 

ÖSSZEFOGLALÁS
A fentiekben leírtakat összegezve elmondható, hogy a 
hazai biomassza-termelés és a változás alatt álló, fej-
lődő hulladékgazdálkodás számos tüzelőanyag-féleség 
előállításával és azok volumenével sikeresen járulhat 
hozzá a megújuló és megújítható alapú energiaterme-
lés további fejlesztéséhez. Feladatunk mindenekelőtt 
a jövőbeni erőműegységek ellátását szolgáló tüzelő-
anyag-források összetételének és maximális mére-
tének meghatározása, figyelembe véve a lehetséges 
biomassza-alapú energiatermelő rendszerekhez elvárt 
logisztikai feltételeket, az egyes régiók szempontjainak, 
adottságainak, biomassza-termelő képességének szem 
előtt tartásával.
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1. AZ ÁTTEKINTŐ ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁRGYA, CÉLJA
2017. március 16-án adta hírül az EURELECTRIC, hogy 
az Electricity Cross-Border Committee elfogadta az 
Electricity Balancing Guideline tervezetet. Ezzel egy kö-
zel tízéves folyamat zárult le, aminek keretében az EU 3. 
Energiacsomagban tervbe vett eredetileg tíz, a későbbi 
összevonások után nyolc üzemi és kereskedelmi szabály-
zat, illetve iránymutatás (network code és guideline) 
kidolgozása és komitológiai eljárása lényegében lezárult. 

Az Európai Unió egységes belső villamosenergia-
piacának működését, a működés műszaki, biztonsági, 
kereskedelmi feltételrendszerét kialakító, meghatáro-
zó jogszabályok három fő területen, nevezetesen az 
Európai Unió
■■ villamosenergia-rendszeréhez való csatlakozással (1), 
■■ az együttműködő villamosenergia-rendszerek üze-

meltetésével és üzemtervezésével (2),
■■ az együttműködő villamosenergia-rendszerekben 

megvalósuló kereskedelmi folyamatokkal (3)
kapcsolatos legfontosabb, az unió minden egyes tag-
államára vonatkozóan egységesen kötelező érvényű 
jogszabályokat, illetve iránymutatásokat tartalmazzák. 
A rendkívül széles tárgyterületet felölelő szabályozás 
sok vonatkozásban hoz a korábbiakhoz képest teljesen 
új elemeket, és számos vonatkozásban változásokat 
eszközöl a korábbi szabályozáshoz képest. Az egyik 
igen jelentős változás a korábbi szabályozáshoz képest 
a rendszerszintű frekvencia- és teljesítményszabályo-
zás területén a szabályozási célú tartalékkapacitások 
besorolási rendszerének, nomenklatúrájának megvál-
toztatása. 

Jelen kétrészes cikk célkitűzése ezen új besorolási 
rendszer ismertetése, az új szabályozás általi változ-
tatások bemutatása, azok lényegének megvilágítása. 
A témának különös aktualitást ad az, hogy a közeljö-
vőben várható az új szabályzatok és iránymutatások 
teljes körű hatályba lépése, s ezek a változások érintik 
a rendszerszintű frekvencia- és teljesítményszabályozási 
célú tartalékkapacitások piacán meghatározó szerepet 
játszó MVM társaság csoportot is. 

A kétrészes összefoglaló cikk ezen első része röviden 
áttekinti a majd egy évtizedes munka során kidolgozott 
szabályzatokat, iránymutatásokat, majd ezt követően 
összefoglalja a rendszerszabályozási célú tartalékkapa-
citások besorolási rendszerében a közeljövőben életbe 
lépő változásokat, összevetve azokat a jelenlegi nomenk-
latúrával. Annak érdekében, hogy egyértelműen világos 
legyen az új besorolási rendszer szerinti fogalmak jelen-
tése, a cikk röviden áttekinti az együttműködő villamos-
energia-rendszerek frekvencia- és teljesítmény szabályo-
zásának mibenlétét, kiemelve azt, hogy – függetlenül az 
alkalmazott nomenklatúrától – milyen műszaki funkciót 

A többéves munka eredményeképpen hatalmas vo-
lumenű, hozzávetőlegesen cca. 500 oldal munkaanyag 
készült el. A munka kezdetekor tíz üzemi és kereske-
delmi szabályzat kidolgozását vették tervbe. A munka 
alapjául szolgáló jogszabályok lehetővé tették azt, hogy 
a szabályozás egyes területein iránymutatásokat dolgoz-

zanak ki, így egyes esetekben a network code-ok helyett 
guideline-ok kidolgozására került sor. A munka során az 
eredetileg eltervezett programot részben módosították, 
amennyiben 2015-ben az Európai Bizottság, az ACER 
és az ENTSO-E között megállapodás született arra vo-
natkozóan, hogy a Network Code on Load Frequency 

teljesítenek a különböző célú szabályozási tartalékok. 
A cikk második része részletesen tárgyalja a különböző 
funkciójú tartalékkapacitásokkal összefüggő kérdéseket. 

2. A KIDOLGOZOTT SZABÁLYZATOK  
ÉS IRÁNYELVEK
Az európai integrációs folyamatban igen nagy jelentőséggel 
bír az egyes tagállamok villamosenergia-rendszerei közötti 
együttműködés erősítése, az egységes belső villamosener-
gia-piac kialakítása. E célkitűzés megvalósítása szükségessé 
teszi egyrészt a villamosenergia-rendszerek együttműkö-
dése műszaki feltételeinek, szabályainak az egységesítését, 
másrészt a kereskedelmi kapcsolatok feltételrendszeré-
nek kialakítását. Ezt ismerte fel az Európai Unió politikai 
vezetése, amikor közel egy évtizeddel ezelőtt elindította 
azt a folyamatot, amelynek a célja ezen integráció alapjá-
ul szolgáló műszaki, biztonsági, kereskedelmi szabályok 
irányelvek kidolgozása, egységesítése volt. A politikai 
kezdeményezést követően az unió megalkotta azokat a 
jogszabályokat, amelyek a szakmai munka megkezdésé-
nek jogi alapjául szolgáltak. A nagyon sok szakterületet 
magába foglaló, igen szerteágazó munka megindítása a 
2009/72/EK- és a 2009/73/EK-irányelvek és a 713/2009/
EK-, a 714/2009/EK-, valamint a 715/2009/EK-rendeletek 
alapján, az ezen jogszabályokban meghatározott keretek 
és rögzített célok mentén történt. 

A villamosenergia-szektoron belül a szakmai mun-
ka koordinálását alapvetően két szakmai szervezet, 
az ENTSO-E (European Network of Transmission 
System Operators for Electricity) és az ACER (Agency 
for Cooperation of Energy Regulators) végezte, érte-
lemszerűen a tagállamok rendszerirányítóinak (a TSO-k-
nak »Transmission System Operators«), illetve a nemzeti 
szabályozóhatóságoknak (regulátoroknak) a részvéte-
lével. Ezen szervezetek delegálták a létrehívott munka-
bizottságokba a szakterületi szakértőket.

1. TÁBLÁZAT: AZ ÜZEMI ÉS KERESKEDELMI SZABÁLYZATOK ÉS IRÁNYMUTATÁSOK

Ssz. Rövidítés Megnevezés

A hálózatra csatlakozás műszaki és kereskedelmi feltételeit, követelményeit rögzítő szabályzatok

1 NC RfG

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/631 of 14 April 2016 establishing a network code on requirements 
for grid connection of generators 
(A BIZOTTSÁG (EU) 2016/631 RENDELETE (2016. április 14.) a termelőegységek hálózati csatlakozási 
követelményeire vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról)

2 NC DC
Network Code on Demand Connection 
(A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1388 RENDELETE (2016. augusztus 17.) a felhasználók csatlakozására  
vonatkozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról)

3 NC HVDC

COMMISSION REGULATION (EU) 2016/1447 of 26 August 2016 establishing a network code on 
requirements for grid connection of high voltage direct current systems and direct current-connected power 
park modules 
(A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1447 RENDELETE (2016. augusztus 26.) a nagyfeszültségű egyenáramú  
rendszerek és az egyenáram-csatlakozású erőműparkok hálózati csatlakozási követelményeire vonatkozó 
üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról)

A villamosenergia-rendszer üzemeltetésével és üzemtervezésével kapcsolatos szabályzatok

4 GL TSO

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX establishing a guideline on electricity transmission 
system operation
(A BIZOTTSÁG (EU) .../... RENDELETE (XXX) az átviteli hálózatok üzemeltetésére vonatkozó irány- 
mutatás létrehozásáról)

4a NC LFC&R
Network Code on Load Frequency Control and Reserves 
(A hálózati frekvencia- és teljesítményszabályozással, valamint a szabályozási célú tartalékokkal  
kapcsolatos szabályzat)

4b NC OS Network Code on Operational Security 
(Az üzemi biztonsággal kapcsolatos szabályzat)

4c NC OPS Network Code on Operational Planning and Scheduling
(Az üzem-előkészítésre és menetrendkezelésre vonatkozó szabályzat)

5 NC ER Network Code on Emergency and Restoration
(Veszélyhelyzeti követelményekre és eljárásokra vonatkozó szabályzat)

Az egységes villamosenergia-piac kialakításával kapcsolatos szabályzatok

6 GL EB Guideline on Electricity Balancing 
(A kiegyenlítő szabályozással kapcsolatos irányelv)

7 GL FCA

Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a guideline on forward  
capacity allocation (FCA)
(A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1719 RENDELETE (2016. szeptember 26.) a hosszú távú kapacitásfelosztásra 
vonatkozó iránymutatás létrehozásáról)

8 NC CACM

Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and 
congestion management
(A BIZOTTSÁG (EU) 2015/1222 RENDELETE (2015. július 24.) a kapacitásfelosztásra és a szűk  
keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról)

Az Európai Unió politikai vezetése 
közel egy évtizeddel ezelőtt indította 
azt a folyamatot, amelynek a célja  
a villamosenergia-piaci integráció 
alapjául szolgáló műszaki, biztonsági,  
kereskedelmi szabályok irányelvek 
kidolgozása, egységesítése volt.

<
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Control and Reserves (NC LFC&R) a Network Code 
on Operational Security (NC OS) és a Network Code 
on Operational Planning and Scheduling (NC OPS) 
szabályzatokban foglaltakat összevonták. A három 
network code anyagának egyesítése eredményeképpen 
2015. december 1-jén az Európai Bizottság megküldte a 
Guideline on Electricity Transmission System Operation 
című iránymutatást a Cross-border Committee-nek a 
komitológiai eljárás befejezésére. 

Az egyes üzemi és kereskedelmi szabályzatokat, 
illetve iránymutatásokat az 1. táblázat foglalja össze. 
A táblázat tartalmazza a jelenleg már érvényben lévő 
szabályzatokat a hivatalos megnevezésekkel, valamint 
a 4 pont, illetve a 4a, 4b és 4c pontok alatt az említett 
összevont szabályzatokat. 

3. A SZABÁLYOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK
KAPACITÁSOK ÚJ NOMENKLATÚRÁJA
A frekvencia- és teljesítményszabályozással összefüggő, 
jelen vizsgálat szempontjából releváns kérdésekkel, ne-
vezetesen a különböző funkciójú, szabályozási célú tar-
talékkapacitásokkal kapcsolatos kérdéseket a Guideline 

4. FREKVENCIA ÉS 
TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS  
AZ EGYÜTTMŰKÖDŐ VILLAMOS 
ENERGIARENDSZEREKBEN

4.1. A villamosenergia-ellátással szemben 
támasztott követelmények
A villamosenergia-ellátás alapvető feladata a fogyasz-
tói villamosenergia-igények folyamatos és megbízható 
mennyiségi és minőségi kielégítése, a szolgáltatásba kap-
csolódás lehetőségének biztosítása. A villamosenergia-
ellátás technológiájának ezen alapvető feladat kielégí-
tése mellett eleget kell tennie a mindenkori, rögzített 
élet- és vagyonvédelmi, műszaki és környezetvédelmi 
követelményeknek. Korábban követelményként „írták 
elő” a villamosenergia-igények gazdaságos, azaz legki-
sebb költségek melletti kielégítését is. Nem belemenve 
e témakör tárgyalásába a liberalizált, inhomogén tulaj-
donosi szerkezetű villamosenergia-szektorban azon-
ban e követelmény nemzetgazdasági szintű generális 
követelményként való megfogalmazása nem lehetséges. 

A villamosenergia-ellátással kapcsolatos követelmé-
nyek az alábbi négy fő csoportba sorolhatók: 
■■ mennyiségi követelmények,
■■ minőségi követelmények,
■■ megbízhatósági (rendelkezésre állási) követelmények,
■■ szolgáltatásbiztosítással összefüggő követelmények. 

Jelen összefoglaló áttekintés szempontjából a villa-
mosenergia-ellátás minőségi követelményeinek folyama-
tos kielégítése bír jelentőséggel, ezen belül is a hálózati 
frekvencia adott tűréstartományon belüli állandóságá-
nak a biztosítása. A közcélú villamosenergia-rendszerek 
a fogyasztók részére váltakozó áramú villamos hálózato-
kon keresztül biztosítják a villamos energiát. A váltakozó 
áramú hálózatokban a hálózati frekvencia stabilitásának 
folyamatos biztosítása a villamosenergia-ellátás egyik 
legfontosabb minőségi jellemzője, amely a modern ipari, 
információs társadalmakban igen nagy fontossággal bír. 

4.2. A hálózati frekvencia változását  
előidéző tényezők
A hálózati frekvencia az adott villamosenergia-rend-
szerben a forrásoldal (termelés) és a fogyasztói oldal 
(fogyasztás) mindenkori teljesítményegyensúlyától 
függően változik, változhat. Nagyon leegyszerűsítve 
azt lehet mondani, hogy ha a rendszerszintű teljesít-
ménybetáplálás meghaladja a pillanatnyi rendszerszintű 
fogyasztói teljesítményigényt, akkor a hálózati frek-
vencia növekedni kezd, ellenkező esetben a rendszer 
frekvenciája csökken. Ez az összefüggés széleskörűen is-
mert, azonban sajnálatos módon – sokszor még szakmai 
körökben is – erről a folyamatról úgy beszélnek, hogy 
a hálózati frekvencia változása annak a következménye, 
hogy valamilyen irányban „megbomlik” a forrásoldal és 
a fogyasztói oldal teljesítményegyensúlya. Külön kiemel-
ten ki kell hangsúlyozni, hogy nem ez a helyzet, ebben 
az esetben sem sérül az energiamegmaradás törvénye, 
pusztán arról van szó, hogy az egyensúly a forrásoldal és 
a fogyasztói oldal között a korábbitól eltérő frekvencián 
áll be. Tekintettel arra, hogy a villamos energiával üze-
melő fogyasztói eszközök, berendezések, gépek többsé-
gének az üzemében a hálózati frekvencia megváltozása 

on Electricity Transmission System Operation (további-
akban GL TSO) tartalmazza. Az előbbiekben már emlí-
tetteknek megfelelően a témakört eredetileg a Network 
Code on Load Frequency Control and Reserves (NC 
LFC&R) üzemi és kereskedelmi szabályzata tárgyalta. 
A továbbiakban az összevont iránymutatásban szereplő 
anyagot tekintjük a hivatkozások alapjául, a megadott 
paragrafusok tehát az összevont anyag szerinti számo-
zásnak megfelelőek. 

A 2. táblázat tartalmazza a GL TSO által definiált új 
megnevezéseket azok magyar megfelelőjével. 

Annak érdekében, hogy világos, egyértelmű legyen, 
hogy mi értendő az új elnevezések, besorolások alatt, 
hogy mi az egyes fogalmak tartalma, azaz hogy az egyes 
tartalékkapacitások milyen műszaki funkcióval bírnak, 
szükséges magának a rendszerszintű frekvencia- és telje-
sítményszabályozási folyamat műszaki, fizikai alapjainak 
vázlatos áttekintése. 

Mindezek előrebocsátása után célszerű röviden 
áttekinteni azt, hogy milyen célt szolgál és lényegileg 
miképpen működik a rendszerszintű teljesítmény- és 
frekvenciaszabályozás.  

2. TÁBLÁZAT: A SZABÁLYOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKKAPACITÁSOK ÚJ BESOROLÁSI RENDSZERE

3. TÁBLÁZAT: A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSSAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYRENDSZER ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZATA

Ssz. Rövidítés Megnevezés

1 FCR Frequency Containment Reserves (Frekvenciamegtartó Tartalékkapacitás)

2 FRR Frequency Restoration Reserves (Frekvencia-helyreállító Tartalékkapacitás)

3 FRRa Automatic Frequency Restoration Reserves (Automatikus Frekvencia-helyreállító Tartalékkapacitás)

4 FRRm Manual Frequency Restoration Reserves (Kézi vezérlésű Frekvencia-helyreállító Tartalékkapacitás)

5 RR Replacement Reserves (Helyettesítő Tartalékkapacitás)

Mennyiségi követelmények Minőségi követelmények Megbízhatósági  
követelmények

Szolgáltatásbiztosítással  
kapcsolatos követelmények

A követelmények jellemzésére szolgáló főbb mutatók

Feszültségkimaradás
(a hálózati feszültség nem 
rendelkezésre állása)

Hálózati frekvencia
Hálózati névleges feszültség  
a csatlakozási ponton
Feszültség gyors változásai
Felharmonikusok és közbenső 
harmonikusok
Villogás (flicker)
Feszültségaszimmetria

Alapvetően az együttműködő 
villamosenergia-rendszer egyes 
elemei rendelkezésre állásával 
kapcsolatos követelményeket 
sorolják e követelmények 
közé. A fogyasztói peremen 
a megbízhatósági követelmé-
nyek azonosak a mennyiségi 
követelményekkel.  

Hálózatra csatlakozás 
lehetőségének és az igényelt 
villamos teljesítménynek 
biztosítása

ILLUSZTRÁCIÓ

A rendkívül széles tárgyterületet 
felölelő szabályozás sok vonat-
kozásban hoz a korábbiakhoz 
képest teljesen új elemeket, és 
számos vonatkozásban válto-
zásokat eszközöl a korábbi 
szabályozáshoz képest. 

<

A váltakozó áramú hálózatokban 
a hálózati frekvencia stabilitásának 
folyamatos biztosítása a villamos-
energia-ellátás egyik legfontosabb 
minőségi jellemzője, amely a modern 
ipari, információs társadalmakban 
igen nagy fontossággal bír.

<
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jelentős, érzékelhető változásokat eredményez, ezért a 
villamosenergia-ellátás egyik középponti követelménye 
a frekvencia állandóságának a biztosítása.   

A hálózati frekvencia állandóságának a biztosítása 
azért bonyolult műszaki feladat, mert a villamosenergia-
rendszerben jelentkező rendszerszintű teljesítményigé-
nyek folyamatosan változnak, méghozzá véletlenszerűen 
változnak, jóllehet e sztochasztikus folyamat trendszerű-
en mutat napi, heti, illetve éves periodicitást. Még önma-
gában ez nem jelentene igazán problémát, a mindenkori 
termelésnek a folyamatosan véletlenszerűen változó 
teljesítményigényekhez való igazítása azért nehéz fel-
adat, mert a villamos energia – a technológia fejlettség 
jelenlegi szintjén – nagyobb volumenben nem tárolható. 
Ebből következően valós időben igen nagy pontossággal 
(= igen szűk tűréstartományon belül) folyamatosan biz-
tosítani kell a rendszerszintű teljesítménybetáplálás és 
a fogyasztói teljesítményigények egyenlőségét. A rend-
szerszintű teljesítmény- és frekvenciaszabályozásnak 
ez a feladata. 

A termelési oldalon jelentkező teljesítménybetáplá lás 
és a fogyasztói oldalon jelentkező rendszerszintű tel je-
sítményigények pillanatról pillanatra szükséges egyensú-
lyát az alábbi főbb tényezők bontják meg:

Az összefüggésben szereplő kt frekvenciatényező, 
vagy más néven teljesítménytényező, azt mutatja meg, 
hogy egységnyi frekvenciaváltozáshoz mekkora teljesít-
ményváltozás tartozik [MW/Hz]. Magától értetődően 
a mindenkori frekvenciatényezőt a rendszer forgótar-
taléka is befolyásolja. Alacsony forgótartalék esetén a 
frekvenciatényező értéke is alacsony, s a rendszerszintű 
forgótartalék csökkenésével a zérus érték felé tart. 
A túlterhelt turbina frekvenciatényezőjének értéke szin-
tén nulla, ami ezt jelenti, hogy az adott gépegységre 
vonatkoztatott forgótartalék kimerült. Az üzemi sta-
bilitás egyik alapvető feltétele, hogy az adott erőművi 
turbógépegység primer szabályozójának véges értékű 
frekvenciatényezője legyen. A turbinák primer szabá-
lyozójának frekvenciatényezője véges értékű, ami azt 
jelenti, hogy a szabályozó a terhelést csak egy meg-
engedett teljesítménytartományon belül változtatja. 
A primer szabályozó arányosságát a szabályozó statikus 
működése biztosítja. Az arányosság az üresjárási terhe-
lés közelében, illetve maximális terhelésen nő, amiből az 
következik, hogy a turbina frekvenciatényezője csökken. 
A frekvenciatényező értéke a zérus érték felé tart, ami 
azt jelenti, hogy az adott turbógépegység nem képes 
több terhelés felvételére. 

Állandósult, normál üzemállapotban a primer szabá-
lyozás működési elvét a 1. ábra mutatja. Ilyen üzemálla-
potban a rendszerben szinkronjáró generátorok tenge-

lyére átadott mechanikai teljesítmény egyensúlyban van 
a generátorkapcsokon leadott villamos teljesítménnyel, 
vagyis fennáll a 

   
összefüggés (a generátorveszteség elhanyagolásával). 
A „0” index itt a kiinduló nyugalmi állapotot jelöli, ami-
kor a forrásoldali teljesítménybetáplálás egyensúlyban 
van a fogyasztói oldal terhelésével, teljesítményigényé-
vel. Az egyensúlyi állapotot leíró összefüggésben az 
indexben szereplő nagybetűk rendre arra utalnak, hogy 
rendszerszintű eredő értékről, tehát az együttműködő 
villamosenergia-rendszerben együttjáró generátorok 
eredő kapocsteljesítményéről (PG0 [MW]), a rendszer-
beli generátorokat meghajtó mechanikai teljesítmé-
nyek eredőjéről (PM0 [MW]), illetve a rendszerszintű 
fogyasztói teljesítményigényről van szó (PF0 [MW]). 
A generátorveszteségek a rendszerszintű teljesítmény-
igények részeként értelmezettek. A primer szabályozás 
működési elvének szemléltetése érdekében célszerű 
azt a leegyszerűsített esetet vizsgálni, amikor a rend-
szer egyetlen PM0 [MW] mechanikai teljesítményű és 
PG0 [MW] villamos teljesítményű forrásoldali betáp-
lálásból és egyetlen PF0 [MW] teljesítményigényű fo-
gyasztóból tevődik össze. Ezen egyensúlyi állapotban 
a rendszer frekvenciája f0 [Hz]. A fogyasztói oldalon a 
teljesítményigény ΔPF [MW] értékkel való megváltozása 
a turbina P(f) karakterisztikájának megfelelő, a 

fogyasztóoldali teljesítményigényhez tartozó PM1 [MW] 
mechanikai meghajtóteljesítményt eredményez a gene-
rátor tengelyén olyan módon, hogy például a teljesít-
ményigény növekedésekor növeli a generátort meghajtó 
gőzturbinába áramló friss gőz mennyiségét. Ekkor a 
generátor által leadott villamos teljesítmény PG1 [MW]. 
A PM1 [MW] mechanikai teljesítményhez meghatáro-
zott f1 [Hz] frekvencia tartozik. Primer szabályozáson 
ez a szabályozási mechanizmus értendő, amely tehát 
a fogyasztói teljesítményigény változásának megfele-
lően változtatja a mechanikai meghajtó-teljesítményt 
a turbina mindenkori P(f) karakterisztikájának megfe-
lelően. A primer szabályozás eredményeképpen tehát 
a fogyasztói oldali terhelésváltozás, vagyis teljesítmény-
igény-változás kompenzálására 

1)  a rendszerszintű teljesítményigények folyamatos, kis 
időintervallumot tekintve teljességgel véletlenszerű 
változása;

2)  az erőműegységek véletlenszerű meghibásodása 
következtében fellépő termelési oldalon (forrásol-
dalon) jelentkező teljesítményvesztések; 

3)  az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokat hasz-
nosító (döntően szélerőművi és fotovoltaikus) ter-
melőegységek termelésének ütemezhetetlensége.

4.3. Primer szabályozás 
A villamosenergia-rendszerekben normál üzemállapot-
ban a frekvencia mindenütt azonos, és a mindenkori 
frekvencia az előírt értéktől adott tűréstartományon 
belül tér el. A termelési alrendszerben a frekvencia- és 
teljesítményszabályozás célja az, hogy a frekvencia a 
folyamatosan változó fogyasztói teljesítményigények, 
a változó rendszerszintű terhelés ellenére egy adott 
előírt tűréshatáron belül maradjon. 

A villamosenergia-rendszerekben a fogyasztói telje-
sítményigény folyamatosan változik, a változás sebessége 
természetesen a különböző terhelési időszakokban kü-
lönböző, vannak olyan időszakok, amikor a rendszer-
szintű terhelés erőteljesen változik, s vannak viszonylag 
stabil terhelési időszakok is. A villamosenergia-rendsze-
rekben fellépő fogyasztói teljesítményigény-változások 
hatására elsősorban a rendszer turbógenerátorainak 
turbinaszabályozói, az ún. primer szabályozók lépnek 
működésbe. A rendszer primer szabályozói alapvető 
fontosságúak a szinkronüzem biztosítása szempontjából. 
A primer szabályozók egy adott frekvenciaeltérés-érték 
felett kezdenek működni. A turbinaszabályozók a pri-
mer szabályozás alapelemei. Nagyrészük arányos „P” 
jellegű szabályozó, ami azt jelenti, hogy a szabályozó a 
mindenkori frekvenciaeltéréssel arányos mennyiségű 
gőzáramot (vízturbinák esetében vízáramot, gázturbi-
nák esetében üzemanyagot) bocsát a turbinába. A pri-
mer szabályozók működését általánosságban az alábbi 
egyenlet írja le:

Az egyenlet jelölései:
ΔPb  a turbina által szolgáltatott többletteljesítmény 

(teljesítményváltozás egy adott előírt értékhez 
képest) [MW];

T a primer szabályozó időállandója [s];
kt  frekvenciatényező (teljesítménytényező)  

[MW/Hz];
Δf  eltérés az előírt névleges hálózati frekvenciától 

[Hz].

 

P
M0 

f0 f1 f2 fmi
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PM0 

PM1 
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PM1 
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f [Hz] 

PG10 = 
PF10 
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PF0 
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D E 

SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS 

PRIMER 
SZABÁLYOZÁS 
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1. ÁBRA: A PRIMER ÉS A SZEKUNDER SZABÁLYOZÁS MŰKÖDÉSE
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értékkel nőtt a turbinát meghajtó mechanikai teljesít-
mény. Ez a teljesítményváltozás – elhanyagolva a gene-
rátorveszteséget – 

teljesítmény növekedést eredményez a generátortelje-
sítmény leadásában. Értelemszerűen 

4.4. Szekunder szabályozás
A primer szabályozás eredményeképpen a rendszer frek-
venciája f0 értékről f1 értékre változik, azaz az új egyen-
súlyi állapot az 1. ábra szerinti B pontban áll be. A frek-
venciaváltozás értéke tehát a turbinakarakterisztika 
által meghatározott 

értékkel azonos, ami eltér a kezdeti f0 [Hz] értéktől. 
Az 1. ábra mutatta esetben f1 < f0, azaz Δf [Hz] értéke 
negatív, ami annak felel meg, hogy a frekvencia csökken. 
Az együttműködő villamosenergia-rendszerben a villa-
mosenergia-szolgáltatás minőségi követelménye, hogy 
a mindenkori fogyasztói teljesítményigények azonos 
frekvencián, az együttműködő villamosenergia-rendszer 
névleges frekvenciáján kerüljenek kielégítésre. A primer 
szabályozás eredményeképpen tehát eltérés jött létre 
a kezdeti rendszerfrekvencia (f0 [Hz]) és a megválto-
zott fogyasztói teljesítményigényhez tartozó frekvencia 
(f1[Hz]) között. Ennek az eltérésnek a megszüntetéséhez 
az 1. ábra szerinti 

mechanikai többletteljesítményre van szükség. Ez a vál-
tozás azonban csak olyan módon valósítható meg, hogy 
az eredeti PM0 [MW] szabályozási alapjelet PF10 [MW] 
értékre módosítják. Mivel 

ez a ΔPM1-0 [MW] változás a turbinakarakterisztika 
jobbra csúsztatásával jeleníthető meg az 1. ábrán. 

Az alapjel módosítását eredményező szabályozást neve-
zik szekunder szabályozásnak. A szekunder szabályozás 
eredményeképpen az f1 [Hz] frekvencia ismét f0 [Hz] 
frekvenciára áll vissza, annak eredményeképpen, hogy 
a szekunder szabályozás következtében a turbinaten-
gelyen jelentkező mechanikai meghajtóteljesítményt 
ΔPM1-0 [MW] értékkel megnövekedett. Ez szükségsze-
rűen a turbina meghajtotta generátor teljesítményének 
ΔPG1-0 [MW] értékkel való növekedését eredményezi. 
Az új egyensúlyi állapot az 1. ábra mutatta C pontban 
áll be, amihez már az eredeti f0 [Hz] frekvencia tartozik.  

A fogyasztói igények megváltozását tehát a bemu-
tatottaknak megfelelően követnie kell a generátoro-
kat meghajtó teljesítmény változásának. Ez azt jelenti, 
hogy az együttműködő villamosenergia-rendszerben 
a fogyasztói teljesítményigények megváltozásának 
eredményeképpen előálló többlet-teljesítményigény 
biztosítását követően (vagy éppenséggel a forrásoldali 
többletteljesítmény eliminálását követően) a rendszer 
hálózati frekvenciájának a normál értékre kell visszaáll-
nia. A primer szabályozók, vagyis a turbinaszabályozók 
beavatkozását követően a rendszer frekvenciája csak az 
említett szekunder szabályozás eredményeképpen ér-
heti el a normál értéket. A karakterisztika elcsúsztatása 
azt jelenti másképpen fogalmazva, hogy megváltozik az 
adott gépegység üresjárati frekvenciája. 

A II.3-3. ábra szerinti esetben az üresjárati frekvencia 
új értéke az E pontbeli értéknek felel meg, a D pontbeli 
korábbi értékkel szemben. Lényeges azonban annak ki-
emelése, hogy a bemutatott példa egyetlen generátorra 
vonatkozóan adta meg a fogyasztóoldali teljesítmény-
igény-változás következményeit, az ennek következtében 
szükséges szabályozási feladatokat. Valóságos villamos-
energia-rendszerekben több generátor együttesen biz-
tosítja a rendszerszintű fogyasztói teljesítményigények 
kielégítését, s ebből következően többgenerátoros 
rendszerben már felvetődik az a kérdés, hogy mikép-
pen kell szétosztani az egyes erőművi termelőegységek 
között a szükséges alapjel-változtatást. Ez másképpen 
fogalmazva annak a kérdésnek a megválaszolását jelenti, 
hogy hogyan célszerű (optimális, azaz rendszerszinten 
legkisebb költséget eredményező) a szabályozási alapjel 
visszaállításához szükséges többlet-teljesítményigény 
szétosztása a szinkronban járó erőműegységek között. 

A szekunder szabályozás során az ún. frekvencia-
korrekció elve érvényesül. A frekvenciakorrekció elve 
azt jelenti, hogy a frekvenciaeltérést a frekvenciaténye-
zőnek megfelelően az a rendszerkörnyezet korrigálja, 
amely az eltérést okozta. Ezt az magyarázza, hogy ilyen 
módon lehet biztosítani a hálózat üzemének stabilitását, 
másrészt a tervszerű teljesítménycserét.  Az ilyen sza-
bályozást nevezik a hálózati jelleggörbe alapján történő 
szabályozásnak.

< HÍREK



Hírek........................................................................................................[101][100].........................................................................................................Hírek

< Az MVM OVIT szaúdarábiai cégalapítási  
szerződést írt alá

< Eredményes évet zárt az MVM Csoport
AZ MVM CSOPORT HÍREI

Az MVM OVIT Zrt. – az MVM Csoport stratégiájának 
meg felelően – az exportpiacokon kívánja erősíteni je-
lenlétét, értékesíteni meglévő tudását és képességeit. 
Ennek érdekében, komoly előkészítő munkát követően az 
OVIT és szaúd-arábiai partnere, az Arabian International 
Company vegyesvállalat megalapítására szerződést írt 
alá 2017. március 13-án. A két alapító által létrehozott 
tár saságot Szaúd-Arábiában, dzsiddai székhellyel jegy-
zik be, ezt követően kezdheti majd meg tevékenységét a 
király ság energetikai piacán. Tevékenységének fő területei 
a nagy feszültségű hálózatépítés, az erőművi kazánépítés és 
re konstrukció lesz. Emellett részt vesz a kapcsolódó be-
ruházásokban és a megújuló energetikai projektekben is.

A cégalapításra azért most került sor, mert a de-
mográfiai és gazdasági növekedés miatt Szaúd-Arábia 
energiafogyasztása éves szinten 4-5%-kal nő, így a király-
ságnak 500 milliárd SAR (133,3 milliárd USD) értékű 

„A 2016-os év több szempontból is mérföldkőnek 
számít; új stratégiánk alapján új területek felé nyitot-
tunk, egyre aktívabbak vagyunk a megújulóenergia-
termelésben, és az E-mobilitás területén is jelentős 
piaci pozícióra törekszünk. Megnövekedett nemzetközi 
tevékenységünket immáron három külképviseleti iroda 
is támogatja” – mondta Csiba Péter, az MVM Magyar 
Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója és hozzá-
tette: „Hatalmas lépés a stratégiánk szempontjából, 
hogy 50%-os részesedést szereztünk az ENKSZ Első 
Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.-ben, ezzel lehetősé-
günk nyílik közvetlenül kapcsolatba kerülni a lakossági 

Az MVM Partner Zrt. és a CBA Kereskedelmi Kft. 
között az energiatudatosság jegyében létrejött stra-
tégiai együttműködés keretében a két társaság újabb 
lépést tett a fenntartható és környezetbarát működés 
irányába. Az idei évben 60 Príma élelmiszerüzlet fog 
ZöldÁramot, azaz 100%-ban megújuló energiaforrás-
ból származó villamos energiát használni.

Lázár Vilmos, a CBA Kereskedelmi Kft. elnöke be-
szédében kiemelte: „A Príma Üzletlánc számára mű-
ködése során meghatározó az energiatudatosság, ezért 
kiemelten fontosak cégünk életében a zöld fejlesztések, 
a környezetbarát megoldások.”

Az együttműködés másik alappillére a két cég 
elektromos közlekedés iránti elkötelezettsége, amely - 

2017. 03. 14. 
Az MVM OVIT Zrt. és a szaúd-arábiai Arabian International Company (AIC) szerződést kötött vegyesvállalat 
alapításáról 2017. március 13-án, Budapesten. Az új vegyesvállalatot dzsiddai székhellyel, Szaúd-Arábiában 
jegyzik be, tevékenységének fő területei a nagyfeszültségű hálózatépítés, az erőművi kazánépítés és rekon-
strukció lesz, továbbá részvétel a kapcsolódó beruházásokban, valamint a megújuló energetikai projektekben.

2017. 04. 26. 
Az MVM Csoport sikeresen bevezette új középtávú stratégiáját, ennek köszönhetően újabb eredményes évet 
zárt a társaság csoport, amely 2016-ban 1034,149 milliárd forintos árbevételt produkált. Ehhez 110,782 milliárd 
forintos EBITDA társult, amely 3,263 milliárd forinttal haladja meg az előző évben elért értéket.

2017. 02. 08. 
Az MVM Partner Zrt. és a CBA Kereskedelmi Kft. között létrejött stratégiai együttműködés eredményekép-
pen az idei évben 60 Príma üzlet használ teljes egészében megújuló energiaforrásból származó ZöldÁramot 
működése során. A megállapodás részeként Lázár Vilmos, a CBA elnöke és Szentirmai Tamás, az MVM Partner 
értékesítési igazgatója helyezte üzembe az első közös e-töltőállomást.

energetikai beruházást kell végrehajtania a következő tíz 
évben annak érdekében, hogy a jelentkező energiaigényt 
kiszolgálja. A cégalapítás a felek számára lehetővé teszi, 
hogy elindulhassanak a helyi tendereken, és sikeres pá-
lyázás esetén a projekteket fővállalkozói konstrukcióban 
hajtsák végre.

Az új vegyesvállalat fontos szerepet fog betölteni 
az MVM Csoport és a szaúd-arábiai nemzeti villamos 
energetikai társaság, a Saudi Electricity Company (SEC) 
közötti együttműködésben is, amely a szaúd-arábiai 
partner kérésére főként a magyar fél szakmai kultúrá-
jának és tudásának transzferét célozza meg.

A vegyesvállalat-alapítással kapcsolatos szerződést az 
MVM OVIT Zrt. részéről dr. Zsuga János, az igazgatóság 
elnöke és dr. Korom Norbert Lajos, a társaság vezérigaz-
gatója, míg az Arabian International Company oldaláról 
annak tulajdonosa és elnöke, Wasim A. Attieh írták alá.

fogyasztókkal. Az újabb termelési rekordot elért Paksi 
Atomerőmű pedig továbbra is kulcsfontosságú a fenn-
tartható energiatermelésünk és eredményességünk 
szempontjából.”

Az MVM Csoport 2016-os adózott eredménye el-
érte a 48,426 milliárd forintot.

„Az elmúlt évben egyértelműen növeltük verseny-
képességünket, ugyanakkor a társaságcsoport össze-
sen több mint 130 milliárd forintot fizetett be a magyar 
költségvetésbe, különböző adónemekben és díjakban” 
– hangsúlyozta Huszár András, az MVM Magyar Villa-
mos Művek Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese.

 nek első lépéseként Lázár Vilmos, a CBA Kft. elnö-
ke és Szentirmai Tamás, az MVM Partner Zrt. 
érté kesítési igazgatója adta át a Príma Üzletlánc 
Munkás otthon utcai boltjánál az első közös nyilvános 
e-töltőkutat, amelyet ingyenesen használhatnak az 
elektromos járművel érkező vásárlók. A fali kivitelű 
töltőállomás 2 db Typ2-es (2×22 kW) csatlakozási 
lehetőséggel egyszerre két jármű töltésére alkalmas. 
Az élelmiszerlánc tervei között szerepel, hogy 2018 
végéig közel 50 üzletüknél helyeznek majd üzembe 
töltő állomásokat.

Az MVM Partner Zrt. szakértelmét és tapasztalatát 
felhasználva folyamatosan hozzájárul az energiahatékony 
közlekedés fejlesztéséhez, az elmúlt években fontos 

A KÉPEN BALRÓL JOBBRA: DR. ZSUGA JÁNOS, WASIM A. ATTIEH ÉS DR. KOROM NORBERT LAJOS

< Az MVM Partner Zrt. által biztosított zöld 
energiával üzemelnek a Príma élelmiszerüzletek
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ködés kialakításában, fenntartásában is partnerei lehes-
sünk a vállalkozásoknak” – emelte ki a sajtótájékoztatón 
Szentirmai Tamás, az MVM Partner Zrt. értékesítési 
igazgatója.

szerepet vállalt a hazai elektromos autózás töltő-infra-
struktúrájának kiépülésében. „Az MVM Partner Zrt. 
hosszú távon támogatja ügyfelei energetikai igényeit, 
ezért fontos számunkra, hogy az energiahatékony mű-

< Nagy energiával lépett a startup piacra  
az MVM Csoport

ismeretlen hazai innovátorokat buzdította arra, hogy 
lépjenek ki a fényre, és mutassák meg a műhelyeikben 
született újításaikat. A felhívás több száz kreatív gon-
dolkodót mozgatott meg, akik több mint száz ener-
getikai, energiatudatossági fejlesztési tervet nyújtottak 
be. A pályázók között volt egyetemi kutatócsoport, 
baráti társaság, tapasztalt mérnök és már működő 
vállalkozás is.

Az MVM Edison program első lépéseként meghir-
detett startup verseny március 29-i eredményhirdetése 
az eseménynek otthont adó Terem Budapestet egy 
este erejéig a jövő színterévé tette. A high-tech díját-
adón fényre lépő tizenkét nyertes pályázatot fejenként 
egymillió forinttal honorálta a zsűri, valamint belépést 
nyertek a második forduló inkubációs mentorprogram-
jába, amely végén a tizenkét pályázatból négy végső 
nyertes maximum 50 millió forint összegű magvető 
befektetésre és inkubációs/akcelerációs szolgáltatá-
sainak igénybevételére kap lehetőséget, hogy a jövő 
meghatározó vállalkozásává váljon.

A négy kategóriában – GENERAL ENERGY GENE
RATION AND USAGE, PERSONAL/HOUSEHOLD ENERGY 
GENERATION AND USAGE, OFFICE/INDUSTRY ENERGY 
GENERATION AND USAGE, PUBLIC/CITY ENERGY 
GENERATION AND USAGE – beérkezett pályázatokat 
a zsűriben a programgazda képviselete mellett az MVM 
Csoport  K+F+I-központja, a Smart Future Lab Zrt. 
vezérigazgatója Bertalan Zsolt, valamint a hazai startup 
világ atyja, a Ustream alapító tagja, Fehér Gyula és 
Pongrácz Ferenc, a programban partnerként részt-
vevő IBM délkelet-európai térségének üzletfejlesztési 
igazgatója fogadta.

Az öttagú zsűri által legjobbnak választott pályá-
zatokra jellemző, hogy energetikai újításra hívják fel 

Az MVM Csoport minden eddiginél nagyobb hangsúlyt 
fektet a kutatás és a fejlesztés támogatására, a megúju-
ló energiaforrások bővítésére, középpontba állítva az 
olyan kreatív energiahatékony megoldásokat és tech-
nológiai újításokat, amelyek később be tudnak épülni 
mindennapjainkba. „Az MVM Csoport stratégiájában 
célul tűzte ki, hogy élen járjon az energetikai újítások 
fejlesztésében és bevezetésében. Ehhez először ösz-
sze kell gyűjtenünk a hazánkban található innovatív 
ötleteket, majd azon kell dolgozzunk, hogy a legjobb 

a figyelmet vagy egy már működő rendszer, szolgálatás 
hatékonyabbá tételén alapulnak.  Az innovációk a web-
alkalmazástól az energiahatékony integrált rendsze-
reken át a megújuló közlekedésig az okos jövő széles 
skáláján mozognak.

Így a közeljövőben nagy eséllyel találkozhatunk majd 
olyan megoldásokkal a mindennapjainkban, mint pél-
dául a közel nulla energiafelhasználású otthont biztosító 
intelligens hőszigetelő szendvicspanel, a mostanihoz 
képest nyolcadakkora méretű hőenergia-tároló, vagy 
épp alacsony fenntartási költségű üvegház működte-
tésére szolgáló irányítórendszer.

Az MVM EDISON program végső eredményhir-
detése, ahol megtudjuk, hogy a most továbbjutott 
tizenkét pályázat közül mely négy kerül ki nyertesként, 
nyár közepén várható.

A nyertesek névsora:
GENERAL ENERGY GENERATION AND USAGE:     
Olivenit KFT., csapatban pályázók: Gulyás Zoltán és 
Fábián Zoltán Attila, valamint Károlyi Gergely, Lukács 
Dávid, Andrássy Zoltán, Jakab László.
PERSONAL/HOUSEHOLD ENERGY GENERATION 
AND USAGE: Ladvenicza Levente, csapatban pályázók: 
Miklósi Ádám és Fekete Dániel, valamint Benke Tamás, 
Benke Éva és Bereczk Ádám.
OFFICE/INDUSTRY ENERGY GENERATION AND USAGE: 
Greenergizer Kft., Szilágyi Szabolcs, csapatban pályá-
zók: Andrássy Zoltán és Farkas Rita.
PUBLIC/CITY ENERGY GENERATION AND USAGE: 
Majoros Dávid, Szélessáv Kft., csapatban pályázók: 
Pintácsi Dániel, Gyöngy Sára, Pácsonyi Imre, Szabó 
Bence, Kiss Dávid, Derekas Barnabás Máté, Kádár 
Márton Gábor, Takács Borbála.

kreatív, eredeti gondolatokból innovatív, piacképes 
szolgáltatások és termékek legyenek” – összegezte a 
társaságcsoport célkitűzését Csiba Péter, az MVM Zrt. 
elnök-vezérigazgatója. Ennek elérése érdekében az 
iparágában vezető társaságcsoport új területen, a 
startup ökoszisztéma világában is élre tör az MVM 
EDISON programmal.

Az MVM Csoport EDISON program 2016. de-
cem ber 05. és 2017. február 17-e között kiírt Light 
Up! innovációs pályázata és startup versenye az eddig 

2017. 03. 30. 
Kihirdették az első hazai energetikai startup pályázat, az MVM EDISON Light Up! nyerteseit. A beérkezett 
118 pályamunka közül 12 került ki győztesként, amelyeket 1 millió Ft nyereménnyel díjaztak, és lehetőséget 
kaptak, hogy részesei legyenek az inkubációs mentorprogramnak. Ezzel nagy esélyhez jutottak, hogy az eddig 
titokban dédelgetett kreatív energetikai ötleteik valóra válhassanak.
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< Energetikai konferencia: Milyen változások  
elé néz az energiaszektor?

Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
energiaügyért felelős államtitkára szerint jelentős 
változások előtt áll a magyar és a nemzetközi ener-
getikai szektor, elég csak a párizsi klímacsúcs válla-
lásainak teljesítésre gondolni. A vállalások szerint 
2030-ra 40 százalékkal csökkenteni kell a károsanyag-
kibocsátást, 27 százalékra kell növelni a megújuló 
energia részarányát, 2050-re pedig dekarbonizálni 
kell az energiatermelést, mindezt az ellátásbizton-
ság prioritása mellett. Szerinte Európában két úton 
járnak az országok, az atomenergia alkalmazása és a 
megújuló stratégiák dominanciája között választanak. 
Mint mondta, a 2011-ben elfogadott magyar ener-
giastratégia atom-szén-zöld forgatókönyvét valószí-
nűleg némileg módosítani kell az atom-zöld-fosszilis 
irányra. A dekarbonizálás egyik fontos eleme a paksi 
reaktorok élettartam-hos szabbítása, illetve a két új 
reaktor építése – tette hozzá –, majd jelezte, hogy az 
elmúlt időszakban jelentősen nőtt a megújulók súlya 
Magyarországon is, de nem lehet az energiaellátást 
garantálni kizárólag az időjárásfüggő technológiákkal. 

Csiba Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
elnök-vezérigazgatója az ellátásbiztonság kihívásai és 
lehetőségei címmel tartott előadást, mégpedig az év 
első két hónapjának eseményeit fókuszba helyezve.  
Mint mondta, az idei január az elmúlt 70 év leghide-
gebb hónapja volt, s bár ennek ellenére sem volt gond 
az energiaellátásban, a váratlan helyzet jelezte, hogy 
mind a termelés, mind a felhasználás komoly kihívások 
elé nézett. Ez új dimenziókat ad az ellátásbiztonság 
tervezéshez. Az elmúlt tél több komoly problémára 
hívta fel a figyelmet, például az EU-ban nőtt az egy 
főre jutó villamosenergia-fogyasztás, miközben csök-
kennek az atomenergia-kapacitások. Januárban a régi-
óban emelkedett az áramigény, miközben visszaesett 
az energiatermelés, s ezek azonnal megmutatkoztak a 
tőzsdei energiaárakban. A magyar helyzetet árnyalja, 

hogy az energiahordozók 80 százaléka határon túlról 
származik, míg a villamos energia 30 százaléka érkezik 
importból. Januárban több csúcsot is döntött magyar 
felhasználás, a fogyasztás sokszor megközelítette a 
szokásos nyári csúcsigényt. Ebben az időszakban a 
Paksi Atomerőmű folyamatosan rendelkezésre állt, 
miközben a másik alaperőmű, a Mátrai Erőmű több-
ször kiesett a termelésből, így a földgázerőművekkel 
és a gyorsindítású tartalék gázturbinákkal kellett pó-
tolni a termelést. Vagyis csak a tartalékok bevetésével 
lehetett garantálni a hazai áramellátást, hiszen erre 
az időszakra esett a balkáni erőművek leállása és a 
nemzetközi tőzsdei árak már-már megfizethetetlen 
drágulása. Azt látni kell, hogy az időjárás szélsőséges-
sé válásával a jövőben egyre gyakrabban fordulhatnak 
elő ilyen helyzetek. Ahhoz, hogy ezeket a kihívásokat 
a magyar energiarendszer tartósan kezelni tudja, je-
lentős beruházásokra lesz szükség. 

Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének 
fenntartásáért felelős kormánybiztos bevezetőjében 
azt többek között azt hangsúlyozta, hogy a hazai 
energiafelhasználásban rendkívül nagy a gázfelhasz-
nálás aránya, ám az utóbbi időben a villamosener-
gia-igény is jelentősen emelkedik. Például a januári 
időjárás is megmutatta, hogy szükség van új kapa-
citásokra a villamosenergia-rendszerben, mégpedig 
olyanokra, amelyek függetlenek a külső hatásoktól. 
A paksi projekt előzményeiről szólva jelezte, hogy 
először 2008-ban született országgyűlési határozat 
a paksi bővítésről, vagyis nem új elképzelésről van 
szó, hanem kormányokon és parlamenten átívelő 
megoldásról.  Ezt követően 2014-ben született meg 
az államközi szerződés a projektről. Mára minden 
uniós jóváhagyás rendelkezésünkre áll, az Európai Bi-
zottság versenyjogi szempontból is rendben lévőnek 
találta a projektet, vagyis a beruházás profitábilisan 
megvalósítható.

Mayer György

Milyen kihívások várnak az energiaszektorra, miként alakul a nemzetközi környezet, és hogyan tudnak erre 
felkészülni, ehhez alkalmazkodni a hazai cégek? Ezek a kérdések álltak a Napi.hu és a Noguchi Porter Novelli 
„Hungarian Energy Investors Forum 2017” című, közelmúltban rendezett energetikai konferenciájának fókuszában.

HÍREK AZ ATOMENERGETIKÁRÓL
Mayer György

Kinevezését megelőzően Süli Jánost meghallgatta az 
Országgyűlés Gazdasági Bizottsága és a Fenntartható 
Fejlődés Bizottsága is, és mindkét testület támogatta a 
kinevezését. Az új miniszteri poszt létrehozására azért 
van szükség, mert a paksi beruházás olyan előreha-
ladott állapotban van, ami mindenképpen indokolja, 
hogy miniszter felügyelje a projektet. A miniszterelnök 
álláspontja szerint ez egy olyan kiemelt beruházás, 
amely az egész nemzetgazdaságra, a térségre, a fog-
lalkoztatásra hatással van, ami indokolja a prioritást.

A kormány tervei szerint 2017 novemberéig 222 
hektár ipari terület előkészítése a kitűzött cél. A mi-
niszter feladata az új blokkok tervezési, engedélyezési, 
helyszín előkészítési, beruházási és üzembe helyezési 
munkáinak felügyelete. Az erőmű üzembe helyezése 
és működtetése állami tulajdonban történik, tehát 
nem tervezik a privatizálását, az üzemeltetője pedig 
majd a Paks  I. erőmű lesz, az ottani szakemberek 
munkájának igénybevételével. 

Mindezek miatt szükséges, hogy a kormányban 
közvetlenül legyen felelőse a projektnek. Az új mi-
niszter gyakorolja majd a beruházással kapcsolatos 
projektcég tulajdonjogát, minden átkerül hozzá, ami a 
Paks II.-vel kapcsolatos, kivéve az Európai Bizottsággal 
való kapcsolattartást és konzultációt, amely továbbra 
is a Miniszterelnökség kompetenciája marad.

Süli János villamosmérnök, 31 éven át, 2011 végéig 
a Paksi Atomerőműben dolgozott különböző pozíci-
óban, így végigjárva a ranglétrát vezérigazgatóként, 
illetve vezérigazgató-helyettesként is dolgozott, majd 
Paks polgármesterévé választották. Olyan nagy ta-
pasztalattal rendelkező atomenergetika szakember, 
aki nagy elismertségnek örvend, ezt a bizottsági meg-
hallgatásokon még azok a képviselők is elismerték, 
akik nem támogatták a kinevezését.  

< Tárca nélküli miniszter felügyeli  
a Paks II. projektet

Az új miniszter a bizottsági meghallgatásán külön 
kiemelte, hogy egész pályafutása alatt a nyitottságra tö-
rekedett, és miniszterként ugyanezt a politikát szeretné 
folytatni. Kialakult egy bizalmi légkör az atomerőmű 
körül, a térségben 70 százalék körüli a támogatottsága, 
de országosan is 50 százalék fölötti a lakosság támoga-
tása, ezért a lehető legkevesebb súrlódással igyekszik 
majd a projektet megvalósítani.

2017 május 2-án letette a hivatali esküt Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért 
és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.

Fotó: Kiss G. Péter
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A világon üzemelő több mint 400 atomerőmű több-
ségében a hasadóanyagot urán-dioxid formájában 
tartalmazó tablettákat cirkónium burkolatba helyezik 
el. A fűtőelemek burkolata olyan védelmi gátat képez, 
amely megakadályozza a tablettákból kikerülő radioaktív 
izotópok kijutását a környezetbe. A reaktorok működé-
sének tapasztalatai bizonyítják, hogy ezek a cirkónium 
ötvözetek megbízhatóan ellátják a védelmi feladatot. 
Ugyanakkor a neutronsugárzás, a magas hőmérséklet 
és nyomás olyan terhelést jelent, amely anyagszerkezeti 
változásokat eredményez a burkolatban. A tervezett 
kutatásokban ezekről az anyagszerkezeti változásokról 
fogunk az eddigieknél részletesebb ismereteket szerezni 
új módszerek, eszközök alkalmazásával.

A Cirkónium Anyagtudományi Kutatások (CAK) 
során elvégzett vizsgálatok eredményei elősegítik az 
atomerőművi fűtőelemek biztonságos felhasználását és 
kezelését a reaktor üzemelése során, valamint a kiégett 
üzemanyag átmeneti tárolásakor és végleges elhelyezé-
sénél. A 2017 januárjában indult, hároméves kutatási 
program alapvető célja az atomerőművekben használt 
cirkónium ötvözetekben végbemenő anyagszerkezeti 
változások hatásainak értékelése a fűtőelemek épsége 
és a környezeti terhelés szempontjából. 

(Forrás: MTA)

< Fókuszban a nukleáris biztonság

< Együttműködik a NAÜ és  
az MTA Energiatudományi Kutatóközpont

< Több mint egymilliárdos támogatás  
cirkónium ötvözetek kutatására

Fichtinger Gyula főigazgató ismertetője szerint az OAH 
elsődleges feladata az atomenergia biztonságos alkal-
mazásának hatósági garantálása. A hivatal által felügyelt 
létesítmények az elmúlt évben az előírásoknak megfe-
lelően és biztonságosan működtek, miközben jelen-
tős mértékben bővült a hivatal feladat és hatásköre. 
2016-ban több mint 1700 ellenőrzést végeztek és 1076 
különféle engedélyt adtak ki. A kibővült feladatkör miatt 

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által felügyelt létesítmények az elmúlt évben az előírásoknak 
megfelelően és biztonságosa működtek, miközben jelentős mértékben bővült a hivatal feladat és hatásköre – 
hangzott el az OAH évindító sajtótájékoztatóján.

A világon elsőként az MTA Energiatudományi Kutatóközpontja kapta meg a lehetőséget arra, hogy intézményi 
együttműködést alakítson ki a nukleáris védettségi kutatások területén a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel. 
Az erről szóló dokumentumot Horváth Ákos, a kutatóközpont főigazgatója Bécsben vette át.

a szervezet létszáma a korábbi 80 főről 160 főre nőtt, 
idén pedig további 40 szakember felvételét tervezik. 
Ennek kapcsán jelentős kihívás a tapasztalt szakemberek 
felvétele és megtartása, amelynek elősegítésére például 
saját képzési programot is indítottak. 

Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes többek között 
jelezte, hogy az OAH tavaly év végén kiadta a paksi 
hármas blokk üzemidő-hosszabbítási engedélyét, vala-
mint beérkezett a négyes blokk üzemidő-hosszabbítási 
kérelme is. Erről az idei év végén fognak dönteni. A Paksi 
Atomerőműben emellett folyamatosak a biztonság-
növelő intézkedések, így például a Célzott biztonsági 
felülvizsgálat (közismerten „Stressz-teszt”) keretében 
az OAH határozatában 46 intézkedést írtak elő, melyből 
33 már teljesült. A program teljes lezárását 2018 végéig 
kell elvégezni.

A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi 
Kutatóközpont, a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Ku-
tatóintézet Kft., a TÜV Rheinland InterCert Műszaki 
Felügyeleti és Tanúsító Kft. és az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem által létrehozott konzorcium 1162,01 
millió Ft támogatást nyert el a Nemzeti Kutatási, Fej-
lesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett Nemze-
ti Versenyképességi és Kiválósági Program pályázatával. 

Cirkónium
Anyagtudományi
Kutatások                                     

NVKP_16-1-2016-0014Az atomerőművekben 
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anyagszerkezeti változásainak 
hatása a fűtőelemek épségére 
és a környezeti terhelésre
(2017-2019)
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Az Országos Atomenergia Hivatal 2017. március végén 
kiadta a Paks II. telephelyengedélyét.  A telephely vizs-
gálatára és értékelésére vonatkozó programra az OAH 
2014 novemberében adta ki az engedélyt, amely azóta 
folyamatosan zajlott. 

Fotó: Kiss G. Péter

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) Tör-
vényszéki Analitikai Célú Tudományos Együttműködő 
Központja (IAEA Collaborating Centre for Nuclear 
Forensics) tavaly év végén kezdte meg működését az 

MTA EK-ban. A NAÜ más területeken működtet ugyan 
együttműködő kutatóközpontokat, de nukleáris tör-
vényszéki területen és ezzel együtt a nukleáris védettség 
(nuclear security) témakörében ez az első. A nemzetközi 

szervezet döntésével az akadémiai kutatóközpont több 
évtizedes kutatómunkáját és eredményeit ismerte el.
    A nukleáris törvényszéki analitika körülbelül az 1990-es 
évek elején alakult ki világszerte és hazánkban is ekkori-
ban kezdtek el foglalkozni a témával az MTA EK jogelőd-
jében, a korábbi MTA Izotópkutató Intézetben dr. Bíró 
Tamás és dr. Lakosi László vezetésével. A Szovjetunió 
felbomlását követően a nukleáris anyagok feketekeres-
kedelme Európa-szerte felélénkült. A csempészetből 

származó lefoglalt anyagok elemzése Magyarországon is 
egyre nagyobb feladatot rótt a szakemberekre.
    Ezt a tevékenységet, azaz a lefoglalt vagy talált, isme-
retlen eredetű nukleáris anyagok elemzését, eredetük 
meghatározását 1996-tól egy kormányrendelet delegálta 
az akkori MTA Izotópkutató Intézethez. Az akadémiai 
kutatók tehát már 20 éves tapasztalattal rendelkeznek 
e területen.

(Forrás: MTA)
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< Bővül a radioaktív tárolók kapacitása < Díjazták az innovációt

Tovább bővül a Paksi Atomerőműben elhasznált fűtőelemek tárolására szolgáló Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolója (KKÁT), valamint az erőmű kis és közepes aktivitású hulladékainak végleges elhelyezésére szolgáló, 
bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló felszín alatti létesítményének kapacitása is növekszik – jelezte 
dr. Kereki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) ügyvezető igazga-
tója, a társaság budapesti évértékelő sajtótájékoztatóján.  

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztési Innovációs Díját kapta a Paksi Atomerőműben bevezetett 
15 hónapos üzemeltetési ciklus, amelynek 3,2 milliárd forintos hozadéka volt – hangzott el 2017. április kö-
zepén az atomerőműben rendezett, a C15-projektet bemutató sajtóbeszélgetésen.

Új modullal bővül a Paksi Atomerőműben elhasznált fű-
tőelemek tárolására szolgáló Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolója, így a jelenleg 8707 kazettát őrző létesítmény-
ben hosszú távon is bőven lesz elegendő tárolókapacitás. 
Az erőmű kis és közepes aktivitású hulladékainak végle-
ges elhelyezésére szolgáló, bátaapáti Nemzeti Radioak-
tívhulladék-tároló felszín alatti létesítményébe pedig már 
4383 hordó, Paksról származó hulladékot szállítottak le.

A paksi KKÁT kamráiba 2016-ban 360 db elhasznált 
fűtőelemet helyeztek el, az idei évben pedig átadják az 
újabb modult is (21-24 kamra), amelynek köszönhető-
en több mint 2000 további kazetta betárolására nyílik 
lehetőség, így a folyamatosan bővíthető létesítményben 
elegendő kapacitás áll majd rendelkezésre a következő 
években is az atomerőmű számára. Mindezek mellett 
pedig jelentős fejlesztéseket hajtottak végre a tároló 
irányítástechnikai rendszerében is. 

A szintén Tolna megyében található Bátaapátiban, 
a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban (NRHT) pedig 
javában zajlanak a 2. kamra bányászati kialakítását követő 
betonozási munkák, így a 2012-ben átadott 1. kamra 
– amelyben 487 db konténerben 4383 hordó hulladék 
található – mellett újabb felszín alatti kapacitások állnak 
majd rendelkezésre. A tároló bővítése azért is fontos, 

A Paksi Atomerőműben bevezetett, hosszabb üze-
meltetést lehetővé tévő főtőelemekkel megegyező 
típusú, Európában üzemelő blokkok közül elsőként 
bevezetett fejlesztés biztonsági és fenntarthatósági 
előnyei mellett az atomerőmű versenyképességét 
is növeli.  

Az atomerőmű nukleáris szakembereinek magas 
szintű szellemi tudásával végrehajtott projekt elő-
készítését és megvalósításához vezető utat Czibula 
Mihály, kiemeltprojekt-vezető mutatta be. Többek 
között elmondta: a C15-projekt eredménye volt, hogy 
2016-ban rekord termelést ér el az atomerőmű. Be-
vezetésével az 5 éves ciklust vizsgálva öt helyett négy 
főjavítást kell elvégezni a blokkokon. 

Ennek segítségével például 26 blokknappal több az 
üzemállapot, növekszik az erőmű biztonsága, 2 szá-
zalékkal nő a termelés, alacsonyabb a karbantartási 
költség, 3 százalékkal kevesebb a kiégett fűtőelem 
mennyisége és csökken a reaktortartály terhelése. 
A korább évi négy főjavítás helyett hármat kell el-
végezni. 

mert a társaság hosszú távú elképzelései szerint a nem 
atomerőművi, azaz intézményi hulladékokat befogadó 
püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Táro-
lóban (RHFT) lévő hulladékokat is később átszállítanák 
ide, ezzel is sokmilliárd forintot tudnának megtakarítani 
– hangsúlyozta Kereki Ferenc. Amíg erről döntés szüle-
tik, addig is folytatódnak a püspökszilágyi létesítményben 
a fejlesztések.

Az RHK Kft. nagy aktivitású hulladékok végleges el-
helyezését célzó nyugat-mecseki programjának újabb 
fontos részfeladata zajlott le. Befejeződött annak a kuta-
tóároknak a kialakítása, majd a vizsgálatok és mintavéte-
lek után a visszatemetése, amelynek segítségével hasznos 
információkat kaptak a geológusok a térségben az elmúlt 
évezredekben lezajlott felszín alatti mozgásokról. Ez a 
létesítmény a Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelemeinek, 
valamint az erőmű lebontása során keletkező nagy akti-
vitású hulladék számára jelentene végleges tárolóhelyet. 

A költségekről szólva Kereki Ferenc jelezte, hogy 
a társaság 2016-ban 26,064 milliárd forint bevétellel 
számolt, a legnagyobb befizető a Paksi Atomerőmű, 
22,8 milliárd forinttal. A kiadásaiknál pedig 11,46 milliárd 
forinttal számoltak. A Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alapban jelenleg 260 milliárd forint van.

Kovács Antal kommunikációs igazgató hozzátet-
te, hogy már minden blokkban az új típusú kazetták 
üzemelnek, és hogy érzékelhető legyen a bevezetés 
eredménye, a jelzett 2 százalékos termelésnövekedés, 
bár első hallásra nem tűnik soknak, de egy 80 ezres 
város éves villamosenergia-szükségletét fedezi. 

Kovács Antal az atomenergia jelenlegi és jövőbeni 
fontosságáról többek között elmondta, hogy Pakson 
az erőmű kapacitáskihasználtsága 90 százalék felett 
van, valamint rendkívül lényeges, hogy a fűtőanyag 
könnyen szállítható és több forrásból beszerezhető. 
Az erőmű kétéves készlettel rendelkezik. A klímavé-
delem szempontjából pedig összehasonlíthatatlanul 
kedvezőbb a működése, mint a hagyományos, fosszilis 
bázisú erőműveké. A jövőbe nézve pedig megkerül-
hetetlen az e-mobilitás, amely az energiarendszer 
szerves része lesz. Magyarországon a megújuló ener-
giaforrások, így a napenergia- és a szélenergia-kapa-
citások lehetőségét figyelembe véve látható, hogy az 
atomenergia nélkül felelősen nem lehet az energiael-
látás biztonságát garantálni. 

HAMVAS ISTVÁN, PÁLINKÁS JÓZSEF ÉS FÓNAGY JÁNOS A PARLAMENTI DÍJÁTADÓN Fotó: Kiss Árpád
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HÍRVILÁG – KITEKINTŐ 
Mayer György

< Okosjövő – okosmérési rendszer

< Egy cégbe vonta leányvállalatait a Veolia

< Felmérés készült hazánk geotermikus kincseiről
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal gondozásában jelent meg „Magyarország geotermikus 
felmérése 2016” címmel az a hiánypótló kötet, amely bemutatja hazánk geotermikus természeti adottságait, 
a geotermikus energia-termelésben rejlő lehetőségeket. 

A Veolia Energia Magyarország Zrt. három leányvál-
lalata beolvasztásával erősítette tovább egységes ma-
gyarországi megjelenését. A Dunai Hőtermelő Kft., 
a Tiszántúli Hőtermelő Kft., valamint a Veolia Szolgáltató 
Központ Kft. így 2017. január 1-től megszűnt külön néven 
működni, és a továbbiakban a cégcsoport márkaneve 
alatt látja el feladatait. A változtatás az érvényben lévő 
szerződéseket és az ellátás minőségét nem befolyásolja.

A vállalatcsoport 2015 júliusában vásárolta meg a 
Tiszántúli Hőtermelő Kft.-t, illetve 2015 októberében 
vette meg a Dunai Hőtermelő Kft.-t. Ezzel a két akvi-
zícióval a debreceni és a nyíregyházi erőművek, vala-
mint a százhalombattai fűtőmű üzemeltetését vette át 
a Veolia Energia Magyarország Zrt. azzal a céllal, hogy a 
birtokában lévő szakmai tudással és tapasztalattal tegye 

A megújuló energiák alkalmazásának szélesebb körben 
való elterjesztése a Nemzeti Energiastratégiai Tervben 
meghirdetett cél. Ehhez a programhoz szervesen illesz-
kedik a geotermikus energia termelésének és hasznosí-
tásának fejlesztése. A kiadvány nemcsak a hazai geoter-

hosszú távon is fenntarthatóvá és hatékonnyá az üzemek 
működését. A három létesítmény együttesen 785 MW 
hőteljesítményű és 160 MW villamos teljesítményű ka-
pacitást jelent a magyar energiaszektor számára.

(Forrás: Veolia)

mikus energia-termelés előnyeit és lehetséges hátrányait 
mutatja be, hanem valamennyi megyénk geotermikus vi-
szonyait és az érdekesebb külföldi esettanulmányokat is.

A szerző, dr. Tóth Anikó a könyv szakmai bemuta-
tóján elmondta, hogy a természeti adottságaink ösz-
szességében kedvezőek, és nemcsak a jelenben, de a 
távolabbi jövőben is adottak a hatékony geotermikus 
energia-termelés feltételei, azonban a feltárás, kiter-
melés és hasznosítás jelentős anyagi forrásokat és jól 
képzett szakemberek körét igényli.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal a jogszabályokban megfogalmazott feladatain túl 
fontosnak tartja, hogy figyelemmel kövesse az energe-
tikai szektor fejlődését, és segítse az új irányok kibon-
takozását. Eddig sem volt kérdéses, hogy a termálvizű 
fürdők óriási kincsei az országnak, azt azonban csak 
most kezdjük felfedezni, hogy a geotermikus energiában 
milyen lehetőségek rejlenek.

(Forrás: MEKH)

Mint Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
infokommunikációért és fogyasztóvédelemért felelős 
államtitkára elmondta, a projekt lényege, hogy az orszá-
gos hálózat kiépítését megalapozza. A rendszer nemzet-
gazdasági hasznosságán túl a lakosság számára is előnyös.

Vöő Kristóf, a KOM Zrt. vezérigazgatója szerint az 
okosjövő záloga a hatékony és gazdaságos energiafo-
gyasztás. Ennek egyik feltétele a kiegyenlített rendszer-
terhelés, ami előzetes tervezésen alapszik, ehhez pedig 
az okosmérési rendszer képes adatokat szolgáltatni, 
amely intelligens hálózatként nemcsak a rendszerirá-
nyítónak, de a fogyasztónak is információkat szolgáltat. 
Az országos mérési hálózat kiépítésének magalapozása 
érdekében döntöttek az intelligens hálózat mintaprojekt 
megvalósítása mellett. A KOM irányításával a projekt 

keretében az elosztó rendszert üzemeltetők kialakítják 
a mérési infrastruktúrát, majd ezt követően egy éven 
keresztül tesztelik. A mintaprojekt alapvető partnerei 
az önkormányzatok. A tesztidőszak alatt a projekt ke-
retében kihelyezendő 20 ezer okosmérő mellett fel-
használják az önkormányzatoknál már meglévő 60 ezer 
olyan okosmérő adatait is, amelyeket csatlakoztatnak 
a most kiépítendő teszthálózathoz. A mintaprojektre 
rendelkezésre álló forrás 21 millió euró.

Az elmúlt időszakban a partnerprogram keretében 
önkormányzatok, közintézmények, irodaházak, ipari par-
kok jelentkezhettek, hogy bekapcsolódjanak a tesztbe. 
Az együttműködő önkormányzatok között van Miskolc, 
Nyíregyháza, Paks, Pécs, Kecskemét, Veszprém és több 
budapesti kerület is.

Gazdaságos energia-felhasználást támogató okosmérési hálózatot létesít a KOM Központi Okos Mérés Zrt. 
A hazai közüzemi szolgáltatók összefogásával megvalósuló kísérleti mintaprojekt keretében 20 ezer fogyasz-
tásmérőt helyeznek ki, ezzel nagyot lépve a zöldebb, személyre szabható energiafogyasztás felé – jelentették 
be a társaság sajtótájékoztatóján. 

A Veolia Energia Magyarország Zrt. márkaneve alatt egyesült az eddig a cégcsoport leányvállalataként működő 
Dunai Hőtermelő Kft., a Tiszántúli Hőtermelő Kft. és a Veolia Szolgáltató Központ Kft.

Környezetvédelmi díjat nyert a Veolia-csoport tagjaként 
tevékenykedő Pannon Hőerőmű Zrt. a Pécs-baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara pályázatán. A díjat odaítélő 
szakmai zsűri egyszerre értékelte azt, hogy a társaság 
teljesen megújuló energiaforrásokra helyezte a pécsi erő-
mű működését, illetve hogy az elmúlt bő egy évtizedben 
töredékére csökkent a létesítmény által kibocsátott ká-
ros anyagok mennyisége, jelentősen hozzájárulva ezzel a 
baranyai megyeszékhely levegőminőségének javításához.
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< Naperőműbe fektetett az ALTEO Group

< Városi akkumulátoros energiatárolás

A négy, egyenként 495 kilowattos naperőmű-egység a 
Szeged melletti Domaszék külterületén épül meg. A fej-
lesztés megvalósításával az ALTEO megújuló erőművi 
portfóliójában az alternatív gázos egységek, valamint a 
víz- és szélerőművek mellett megjelenik a naperőművi 
energiatermelés is. A megépült erőmű a fejlesztés meg-
térüléséig a Kötelező Átvételi Rendszer keretében érté-
kesíti majd a termelt villamos energiát.

Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgatója 
szerint a projekttársaság megvétele és a domaszéki 
erőmű megvalósítása egy kiváló befektetési, és további 
portfólióbővülési lehetőséget jelent az ALTEO Group 
részére. A naperőmű megvalósításával ugyanis válla-
latuk megújuló erőművi portfóliójában megjelenik a 
fotovoltaikus erőmű is, amelynek a jövő energiamixé-

A lítium-ion akkumulátorra alapozott energiatároló rend-
szert (BESS) Koppenhága Nordhavn kikötői kerületében 
beintegrálják a helyi villamosenergia-hálózatba. Az akku-
mulátoros tárolási rendszer jelentős alkotóeleme lesz 
annak az energiarendszernek, amelyben a megtermelt 
villamos energia nagyobb része nap- és szélerőművekből 

ben egyre jelentősebb szerep jut, Magyarországon és 
a világpiacon egyaránt.

A fotovoltaikus erőmű előnye, hogy a rendszer kialakí-
tása egyszeri beruházást igényel, majd megbízható módon 
25 éven át biztosítja a klímabarát energiatermelést, miköz-
ben karbantartási igénye minimális, működtetése pedig 
távfelügyelettel is megoldható. A domaszéki naperőmű 
négy, egyenként 495 kW teljesítményű részerőműből áll 
majd össze. Szeged és környéke a napsütéses órák számát 
tekintve az egyik legjobb területnek számít hazánkban. 
A teljes, 2 megawatt kapacitású naperőmű éves szinten 
mintegy 2400-2600 megawattóra áramot termel majd, 
amelyet a fejlesztés megtérüléséig a Kötelező Átvételi 
Rendszer keretein belül értékesítenek a MAVIR részére.

(Forrás: ALTEO)

származik majd. Mivel a megújuló energia termelése ke-
vésbé tervezhető előre, a tárolási rendszer kulcsfontos-
ságú szerepet kap az energiaellátásban. Az ABB rugalmas 
és moduláris rendszere különböző célokra is alkalmas, 
így pl. lehetővé teszi a csúcsterhelések csökkentését és 
a hálózati frekvencia stabilitását.  

Az akkumulátoros energiatároló rendszer annak az 
„EnergyLab Nordhavn” elnevezésű projektnek a része, 
amelyet Koppenhága Nordhavn kerületében valósítottak 
meg. A projekt célja, hogy kifejlesszék és bemutassák a 
jövő energetikai megoldásait. A projekt keretében olyan 
ismereteket szeretnének gyűjteni, amelyek segítségével 
nagy mennyiségű megújuló energiát integráló, rugalma-
sabb és fenntarthatóbb villamosenergia-hálózat valósít-
ható meg. Ezek a megoldások kulcsfontosságúak annak a 
nagyratörő célkitűzésnek az elérésében, hogy 2025-re 
Koppenhága a világ első szénsemleges fővárosává váljon. 

(Forrás: ABB)

Az ALTEO Group a Domaszék2MW Kft. megvásárlásáról írt alá magállapodást az EOGEN Csoporttal. A Buda-
pesti Értéktőzsde Standard kategóriájában jegyzett energetikai társaság ezzel megteremtette a feltételeit 
annak, hogy az első zöldmezős fotovoltaikus fejlesztését elindítsa. 

Az ABB leszállította Dániában az első városi akkumulátoros energiatárolási megoldást, amely támogatja a 
megújuló energiaforrások elterjedését. A villamosenergia-hálózatra kapcsolódó akkumulátoros energiatároló 
rendszer a nap 24 órájában 60 háztartást képes ellátni árammal.
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