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< BEKÖSZÖNTŐK

Tisztelt Olvasók!

Nagy megtiszteltetés az MVM Zrt. vezérigazgatójaként 
köszöntenem Önöket. A folyamatosan változó energe-
tika világában az ENERGIAforrás egy olyan szakmai or-
gánum, amely állandó minőséget képvisel, ugyanakkor 
tematikája igyekszik követni a szektorban végbemenő 
változásokat, a felmerülő kihívásokra megoldási javas-
latokat hoz, illetve beszámol az energetikai újításokról, 
példákat mutat be a legjobb gyakorlatokról.

Ez a fajta aktivitás és proaktivitás az egész MVM 
Csoportot is jellemzi. Stratégiánkat abba az irányba 
tereljük, hogy minél gyorsabban tudjunk reagálni a 
változásokra, illetve hogy bizonyos területeken mi is 
képesek legyünk a változások elindítására. El szeret-
nénk érni, hogy az energiaipar vonzó legyen a mun-
kaerőpiacon, hogy az emberek értsék és tudják, mit 
miért csinálunk ebben a szektorban. Az MVM-ben 
rejlő potenciálhoz mérten pedig meg kell erősítenünk 
saját identitásunkat.

Az energiaszektor folyamatosan változik, új szerep-
lők lépnek be, a régi szereplők pedig újabb területek 
felé nyitnak. Fontos, hogy a szerepeket tisztázzuk, kü-
lö nösen fontos ez az állami tulajdonú vállalatoknál. Tár-
saságcsoportunknak a meglévő pozíciók megőrzésén 
túl egyértelműen kezdeményező szakmai szerepet kell 
betöltenie a hazai és a regionális energiapiacon egy   -
aránt. Nálunk megvan az a tudás, elkötelezettség, illet-
ve forrás, amely lehetővé teszi az újítások elindítását, 
illetve felkarolását.

Stabil hátterünkkel biztosítani tudjuk a rezsicsökken-
tés fenntarthatóságát, jövedelemtermelő-képességünk-
kel pedig kulcsfontosságú szerepet tudunk vállalni a 
nemzet- és energiastratégia célok megvalósításában. 
Minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektetünk a meg-
újuló energiaforrásokon alapuló termelés bővítésére, 
az innováció, illetve a kutatás-fejlesztés támogatására, 
valamint a hazai e-mobilitás fejlesztésére. 

Büszke vagyok arra, hogy az ENERGIAforrással egy 
kiváló minőségű szakmai terméket állítunk elő, amely ki-
mondottan hasznos az energetikai szakemberek számára. 

Dr. Zsuga János
 vezérigazgató, MVM Zrt.

DR. ZSUGA JÁNOS
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Tisztelt Olvasóink!

Örömmel fogadtam el a megtisztelő felkérést az MVM  
ENERGIAforrás szerkesztésében a szakmai-főszerkesz-
tői feladatra. Esetemben ez azt is jelenti, hogy mintegy 
17 év után nevem ismét olvasható lesz a folyóirat imp-
resszumában.

Az ENERGIAforrás a több, mint fél évszázados 
múltra visszatekintő „MVM Közlemények” folytatá-
sa. Az MVM lapja mindig fontos és színvonalas szak-
mai újság volt, amelyből nem csak a vállalat csoport 
munkatársai, ha nem a szélesebb szakmai közönség is 
értesülhetett az aktuális szakmai témákról, emellett a 
90-es évek végéig az MVM Közlemények volt a villamos-
energia-ipari statisztikai adatok elsődleges forrása is.

Az idők folyamán a jogszabályi, a piaci környezet sok 
változáson ment keresztül, és igencsak megváltozott az 
MVM Csoport is. Ma már a cégcsoport egyaránt megha-
tározó szereplő lett a földgáz-iparban, a távközlésben is. 

Az ENERGIAforrás is követi ezeket a változásokat, 
tartalmában és külső megjelenésében egyaránt. A meg-
újult külső szebbé, élvezetesebbé és változatosabbá teszi 
a folyóiratot. Szándékom ugyanakkor, hogy a szakmai 
tartalom színvonala se szenvedjen csorbát.  

Az MVM Csoport stratégiája egy regionálisan ver-
senyképes, jövőorientált és az innovációt előtérbe he-
lyező víziót határoz meg. Az alakuló energia-forradalom 
keretei között ugyanakkor a hagyományos szakmai 
értékek megőrzése is kiemelt feladatunk. Remélem és 
azon leszek, hogy lapunk a jövőben is e célokat kövesse.

Bakács István
MVM ENERGIAforrás
szakmai-főszerkesztő

BAKÁCS ISTVÁN

MVM Gazdasági Szakterület

< AZ MVM GAZDASÁGI  
VEZÉR IGAZ GATÓ-HELYETTESE  
ÁLTAL IRÁNYÍTOTT  
SZERVEZET TEVÉKENYSÉGE

ILLUSZTRÁCIÓ
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Az MVM Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettesének 
(GVH), Huszár Andrásnak az irányítása alá a hagyo-
mányosan gazdasági témakörök sorakoznak fel, mint 
amilyen a pénzügy, a számvitel és a kontrolling. Mind-
ezen szakmai egységek hosszú időn keresztül erősen 
MVM Zrt. fókuszú irányítással működtek, s közben 
csoportszintű tevékenységük összehangolására kisebb 
hangsúly került. Ennek megváltoztatása a GVH terület 
kiemelt feladata. A gazdasági terület normál körülmé-
nyek között leginkább szakértői háttértevékenységet 

végez, azonban fontos irányító szerepe van minden 
nagy átalakulás idején és főleg a csoportszintű racionali-
zálási folyamatokban, mint amilyen a mostani időszak is.  

A most zajló változtatások hangsúlyos célja, hogy 
az igazgatói szintek jelenlegi kialakításával az operatív 
munka mind a treasury és számviteli, mind a tervezési 
és kontrolling, mind a portfólió kezelési területen haté-
konyabbá váljon. Ennek mentén folyamatosan erősödik 
a kontrolling terület, különös tekintettel a szolgáltatási 
és tagvállalati kontrolling, a kockázatkezelés, kiemelten 
a pénzügyi modellezés, valamint a kisebbségi része-
sedések stratégiai kezelése a portfólió management 
területen.

A továbbiakban a gazdasági terület három igazga-
tóságának a tevékenységét mutatjuk be. 

TERVEZÉSI ÉS KONTROLLING 
IGAZGATÓSÁG
A 2017. április 1-én hatályban lévő Szervezeti és Műkö-
dési Szabályzat igazgatósági szintre emelte a kont roll-
ingot és annak kiemelt fontosságú részeként a terve-
zést, amelyhez a klasszikus kontrolling tevékenység, 
azaz a központi és a tagvállalati kontrolling, valamint a 
forrásallokáció kapcsolódnak. Az átalakításra az MVM 
holding tevékenységének erősítése érdekében volt 
szükség, amit az újonnan alakult, illetve átszerveződött 
osztályok közös munkájaként megszülető, a vezetőség 
számára készült és döntéseiket támogató elemzések, 
jelentések és javaslatok alapoznak meg. Az elmúlt év 
során a Hódossy Gyula vezetésével működő Terve-
zési és Kontrolling Igazgatóság (TKIG) új folyamatokat 
vezetett be a tervezés és a forrás allokáció működé-
sében, valamint több hatékonyságjavító intézkedést 
is elindított. Az új szervezet munkájára vonatkozó 
legjobb visszajelzés, hogy a változásokat az MVM Zrt. 
vezető testülete és sok esetben az igazgatósága is el-
fogadta és támogatta. Rendkívül fontos, hogy a kont-
rolling tevékenység csak a társ irányítási területek és 

a leányvállalatok együttműködésével válhat sikeressé, 
amelynek érdekében az igazgatóság megerősítette a 
kölcsönösségen alapuló kommunikációs csatornákat, 
de a továbbfejlesztésük elengedhetetlenül szükséges.

A Központi Kontrolling Osztály (KPKO) a korábbi 
Kontrolling Osztály átalakulásával, egyes feladatainak 
a Szolgáltatás és Tagvállalati Kontrolling Osztályba 
átszervezésével jött létre. A Tervezési és Kontrolling 
Igazgatóságon belül működő osztályt Csanádi András 
vezeti, feladatainak fókuszában a csoportszintű ter-
vezés és a beszámolás áll. Az osztály csoportszinten 
harmonizálja a kontrolling tevékenységeket, szorosan 
együttműködik a Szolgáltatás és Tagvállalati Kontrolling 
Osztállyal, valamint az irányítási területi és a funkcio-
nális kontrolling területekkel. Munkájuk során teljes 
körűen ellátják az MVM Zrt. kontrolling feladatait, 
valamint kiszolgálják az MNV Zrt. (mint tulajdonos) 
információs igényeit is. 

Egy MVM Csoport méretű holding esetében ki-
emelt szerepet kap a kontrolling funkció, mint az irá-
nyítás fontos eszköze. Ennek fontos eleme az üzleti ter-
vezés, amely meghatározza a társaságcsoport gazdál-
kodásának alapjait, kitűzi azokat az üzleti és pénzügyi 
célokat, aminek eléréséért mind a menedzsment, mind 
a Csoport munkavállalói dolgoznak és együttműköd-
nek. Az üzleti tervezés csoportszintű koordinációját 

Az MVM ENERGIAforrás 2016/2. számában jelent meg az MVM Csoport működési  
stratégiáját bemutató cikk. Az MVM szervezeti egységeinek és a társaság csoport  
tagjainak együttműködése ennek a stratégiának a megvalósulását célozza. 
Az alábbi cikkben a Huszár András gazdasági vezérigazgató-helyettes szakmai  
irányítása alá tartozó terület tevékenységét mutatjuk be, amely a 2017. december  
13-án hatályba lépő Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott  
feladatkörökkel fontos szerepet tölt be a társaság csoport tervezési, pénzügyi,  
elszámolási, irányítási feladatainak koordinálásában.

HUSZÁR ANDRÁS HÓDOSSY GYULA

1. ÁBRA: A GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES IRÁNYÍTÁSA ALÁ ESŐ TERÜLETEK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
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az osztály látja el, ez a tevékenység magában foglalja a 
tervezési követelmények és keretfeltételek meghatá-
rozását, az éves és középtávú tervek konszolidációját, 
valamint a tervek összeállítását. Elkészíti a csoportszin-
tű üzleti tervhez, várhatókhoz kapcsolódó elemzéseket 
és előterjesztéseket, továbbá a tulajdonosi testületek 
számára készített beszámolókat.

A feladatok között kiemelt szerepet tölt be az üzleti 
terv visszamérése és a beszámolás. A KPKO elvégzi a 
csoportszintű üzleti terv teljesülésének ellenőrzését 
és az ezzel kapcsolatos beszámolók, riportok össze-

állítását. A központi kontrolling a pénzügyi információk 
hiteles forrása, ezért kontrolling információs rendszert 
üzemeltet, amely lehetővé teszi a vállalatcsoport me-
nedzsmentje számára szükséges lényeges informáci-
ók biztosítását. Az üzleti terv teljesülésének nyomon 
követése érdekében koordinálja az évközi várhatók 
készítését, ezzel informálja az MVM Csoport menedzs-
mentjét a pénzügyi mutatók év végi alakulásáról, le-
hetővé téve a beavatkozást az üzleti folyamatokba. 

A központi kontrolling döntéstámogató funkciót is 
ellát, megfelelő információkkal támogatja a menedzs-
mentet. A vállalatcsoport gazdálkodásának értékelé-
sében szakértői, elemzői feladatokat lát el a döntés 
előkészítések megalapozottsága érdekében. 

Az energiaszektorban zajló változások komoly ki-
hívások elé állítják az MVM Csoportot, ami a központi 
kontrollinggal szemben is új elvárásokat támaszt. A pi-
aci folyamatokra a korábbiaknál aktívabban és gyor-
sabban szükséges reagálni, ehhez a kontrolling folya-
matoknak is alkalmazkodni kell. A menedzsmentnek 
szinte azonnal szüksége van a releváns információkra, 
ehhez olyan rendszerekre van szükség, amelyben a 
kontroller kollégák nem az adatok előállításával, ha-
nem az adatok értelmezésével és elemzésével, azok 
döntéstámogató üzenetekké alakításával foglalkozhat-
nak. Az MVM Csoport stratégiájában kitűzött célok 

elérése is hangsúlyosabb kontrolling szerepvállalást 
követel, a holding központ aktívabban fogalmazza 
meg elvárásait a tagvállalatok felé. A csoport műkö-
désében jelentős a hatékonysági tartalék, amelynek 
feltárásában és kihasználásában kiemelt szerep vár a 
kontrolling területre.

A Központi Kontrolling Osztály elsődleges célja, 
hogy az MVM Zrt. testületei elé beterjesztésre kerü-
lő kontrolling beszámolók, jelentések hitelességével, 
megalapozottságával kapcsolatosan az eddigiekben 
kialakult kép fenntartható legyen, illetve folyamatosan 
erősödjön, ugyanakkor az osztály váljon képessé a 
vezetői információs igények rugalmasabb, a rendelke-
zésre álló időkeretekhez mérten megalapozott és meg-
bízható kiszolgálására is. 

A 2017. júliusa óta Erőss Antal irányításával mű-
ködő Szolgáltatás és Tagvállalati Kontrolling Osztály 
(SZTKO) kiemelt célja a holdingközponti kontroll 
erősítése. Az osztály fő feladatai alapvetően a ter-
vezési, a monitoring, a riportálási és a szolgáltatás 
menedzsmenthez tartozó feladatok csoportjába so-
rolhatók. Mindezen feladatcsoportokon belül – többek 
között – az osztály kiemelendő feladatai közé tartozik 
a tagvállalati részletes (bottom-up) tervek, valamint a 
tagvállalati kontrolling jelentések és forecast-ok (előre-
jelzések) elkészíttetése és ellenőrzése. Az SZTKO 
osztály feladatai közé tartozik az árrés elemzések ké-
szítése, az üzletpolitikai célkitűzések ellenőrzése a 
menedzsment díjjal kapcsolatos ügyintézés, a társasági 
szolgáltatások és azok árképzési elveinek auditálása, 
illetve az eseti tagvállalati vagy üzletági kontrolling 
elemzések elkészítése is. 

A feladatok igazgatósági szinten lezajlott újraosz-
tását követen az osztály stabilizációjára került a leg-
nagyobb hangsúly. 2017 augusztusában új kollégák 
csatlakoztak a már meglévő csapathoz, a hatékonyabb 
munkavégzés elősegítése érdekében pedig az osztály 

Sikereink is azon múlnak,  
hogy mennyire globálisan,  
a csoportszintű gondolkodás
módot előtérbe helyezve 
végezzük munkánkat.

<
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terv tény bázis terv tény bázis terv tény

feladatait is újra allokálták. Az SZTKO osztályveze-
tője fontosnak tartja, hogy kollégái – jó értelemben 
véve – vonatkoztassanak el a saját feladatkörüktől, 
ne csak a saját szemszögükből próbálják megérteni 
az eseményeket, hanem vizsgálják meg azokat minél 
több oldalról. Az SZTKO minden társaságot egyedileg, 
s természetesen az MVM Csoportban betöltött súlyát 
szem előtt tartva kezel és a kontrolling vagy egyéb 
feladatok kapcsán ennek figyelembe vételével rendeli 
hozzá a szükséges erőforrásokat. Ez a felfogás hatá-
rozta meg a jelenleg működő struktúra kialakítását, 
vagyis az osztály létrejötte óta egy-egy adott tagválla-
lattal egy-egy dedikált kolléga foglalkozik. A teendők 
ezen felosztása segíti elő, hogy az MVM Zrt. jobban 
együtt tudjon élni a cégekkel és mélyrehatóbban értse 
azok üzleti működését. Ily módon nem csak a nekik 
nyújtott támogatások köre, hanem a transzparencia 
is növelhető. 

Az SZTKO célja egy olyan szakmai alapokon nyug-
vó szervezet kialakítása, ahol a személyes kommuni-
káció segíti elő az üzleti tudatosság növelését, ezáltal 
az MVM Csoport működésének erősítését is. Az osz-
tály vezetője hisz abban, hogy a Csoport és ezáltal 
személyes munkahelyi sikereink is azon múlnak, hogy 

2. ÁBRA: ADATOKBÓL INFORMÁCIÓK

Az energiaszektorban zajló  
változások komoly kihívások elé 
állítják az MVM Csoportot,  
amely a központi kontrolling 
felé is új elvárásokat támaszt.
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A projektmenedzsment gyakorlat fejlesztése kere-
tében, a Forrásallokációs Osztály szakmai irányításával 
komplex program valósult meg, amelynek részei az 
egységes módszertani keretrendszert biztosító Cso-
portszintű Projektmenedzsment kézikönyv, a gyakorla-
ti alkalmazást és a tapasztalatok megosztását támogató 
Csoportszintű Projektvezető Fejlesztő Program I-II., 
valamint az MVM Csoportra szabott támogató infor-
matikai megoldás (MS Project). 

A FAO osztályvezetője kiemelt fontosságúnak 
tartja az MVM Csoport érdekeit szolgáló stratégiai 
projektek leghatékonyabb, a mindenkori szabályozás 
adta kereteken belüli rugalmas támogatását, valamint 
a folyamat lezáró szakaszában a döntéshozók teljes 
körű, a lényeget tömören bemutató előterjesztések 
koordinálását, megtartva a korábban jól működő folya-
matokat, de időről-időre keresve a javító intézkedések 
lehetőségét.

TREASURY ÉS SZÁMVITELI 
IGAZGATÓSÁG
A Treasury és Számviteli Igazgatóság (TSZIG) átfogja 
a klasszikus pénzügyi és számviteli témaköröket, így 
a likviditáskezelést, a finanszírozást, a számvitelt és 
adózást, valamint a pénzügyi kockázatkezelést. Ezek a 
területek az MVM Csoporton belül, már az igen korai 
kezdetektől erősen centralizált módon működnek. 
A szakterületet igazgató Szabó László legfontosabb 
feladatai közé tartozik a vezetés stratégiai elképzeléseit 
támogató csoportszintű finanszírozási szerkezet és a 
likviditás folyamatos optimalizálása és a bankkapcso-
latok fejlesztése. Tekintettel az MVM Csoport erős 
deviza és tömegáru kitettségére, a pénzügyi kocká-
zatkezelési modell felépítése a jelen időszak egy nagy 
volumenű komplex feladata. A vezetői információs 
rendszer hatékonyságának javítása érdekében elen-
gedhetetlen a számviteli folyamatok további optimali-
zálása. A csoport nemzetközi növekedésének lényeges 

feltétele az adózási funkció regionális fókuszának kiépí-
tése is. A stratégiai akvizíciókkal kapcsolatosan pedig a 
pénzügyi és adózási kérdések proaktív kezelése, majd 
az új vállalatok pénzügyi integrálása szintén időről-idő-
re jelentős kapacitásokat köt le a TSZIG-en. 

A Gyeney Márk megbízott osztályvezető irányításá-
val működő Finanszírozási Osztály (FNO) fő feladatai 
közé tartozik az MVM Csoport külső finanszírozási 
forrásainak bevonása, és ezek – a kitűzött csoportszintű 
stratégiai célok megvalósítása érdekében történő – 
optimalizálása.

Az MVM Csoport és tagjainak finanszírozását anya-
vállalatunk központilag kezeli, az egyes tagvállalatok 
nem léphetnek ki a piacra önállóan. Ebben a struk-
túrában az MVM Csoport sokkal erősebb tárgyalási 
pozíciót tud kialakítani a hitelintézetekkel szemben, 
s így az MVM Csoport egészére kedvezőbb feltétel-
rendszert képes felépíteni, mint amit a leányvállalatok 
egyedi banki megállapodások révén elérhetnének.

AZ MVM Csoportnak 472 Mrd forint összegű kö-
zép- és hosszúlejáratú, valamint 70 Mrd forint összegű 
folyószámlahitel és rövidlejáratú forrás áll a rendelke-
zésére. A nemzetközi sztenderdek szerint megkötött, 
biztosíték nélküli hitelszerződéseket az FNO az elmúlt 
időszakban a pénzügyi kovenáns struktúra megváltoz-

mennyire globálisan, a csoportszintű gondolkodásmó-
dot előtérbe helyezve végezzük munkánkat.

Az MVM Csoport éves szinten átlagosan 100 milli-
árd forintot meghaladó beruházási és tanácsadói pro-
jektportfólióval rendelkezik. Az MVM Csoport szer-
teágazó, sokrétű feladatköréből adódóan a projektek 
összetétele is változatos: többek között a nukleáris, 
a megújuló és konvencionális villamosenergia-termelés, 
a földgáztárolás, a kereskedelem, a távközlés, az üzleti 
szolgáltatások, az építés és kivitelezés, valamint az át-
viteli hálózat üzemeltetés területe egyaránt jelentős 
szereppel bír.

A 2017. decembere óta Gréczi Milán irányításá-
val működő Forrásallokációs Osztály (FAO) feladata 
a beruházási és tanácsadói projektek engedélyezési 
folyamatának koordinálása, kontrollja, a forrásfelhasz-
nálás nyomon követhetőségének biztosítása, valamint 
módszertani támogatás nyújtása a csoportszinten 
egységes projektmenedzsment gyakorlat kialakításán 
keresztül. A változatos feladatok és az ezekhez rendelt 
magas szintű elvárásoknak való megfelelés érdekében 
a csapat újjáépítésénél elsődleges szempont volt gaz-
dasági és műszaki végzettségű, szakmailag elhivatott 
kollégák alkalmazása.

A projektengedélyezési folyamat megújítására 2017 
augusztusával létrejött az Allokációs Bizottság, amely az 
MVM Zrt. egyes szakterületi vezetőinek részvételével, 
döntés-előkészítő testületként hivatott szakmailag és 
gazdaságilag megalapozott előterjesztések elkészítésé-
nek támogatására. A legmagasabb értékhatárba tartozó 
projektek engedélyezését – az Allokációs Bizottság 
állásfoglalását követően – az MVM Zrt. Veze tői Testü-
lete tárgyalja. 

Jelentős változás az engedélyezési folyamatban, 
hogy a holdingközpontban, Vezérigazgatói hatás-
körben is születhet döntés tagvállalati projektek 
engedélyezéséről, a csoportszintű optimum elérése 
érdekében. A folyamat teljes körű koordinációját a 
Forrásallokációs Osztály végzi a társaságok és az irá-
nyítási területek kijelölt munkatársaival való szoros 
együttműködésben.

Annak érdekében, hogy a projektek megvalósításá-
ban érintett kollégák a lehető leggyorsabban férhesse-
nek hozzá a projektek aktuális pénzügyi állapotát be-
mutató információkhoz, létrejött a Projekt BI eszköz, 
mely egy felületen biztosítja a felhasználók számára az 
SAP, a tervezési (TM1) és projektportfólió-menedzs-
ment rendszer (PPM) releváns adatait.

SZABÓ LÁSZLÓ
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3. ÁBRA: AZ MVM CSOPORT 2017. ÉVI BERUHÁZÁSAINAK TEVÉKENYSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA

Az MVM Zrt. legutóbbi,  
200 Mrd forintos klubhitele  
mérföldkő a forint finanszí 
rozás tekintetében.
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felügyeli a modulkapcsolatokat és közvetíti a felhasz-
nálói igényeket az üzemeltető felé.

Az osztály az elmúlt időszakban rendszeres és ha-
tékony szakértői támogatást nyújtott az MVM Csoport 
társaságai közül többek között az MVM NET Zrt., az 
MFGK, a Paksi Atomerőmű Zrt. és az MVM Partner 
Zrt részére. Fontos feladat az NKM Nemzeti Köz-
művek Zrt. MVM Csoport beszámolójába való kon-
szolidációjának végrehajtása. Az MVM Zrt. vezetése 
által optimalizálni kívánt folyamatokkal összhangban 
pedig az SZO 2017. október végén megszüntette a 
házipénztári szolgáltatást.

A Likviditáskezelési Osztály (LKO) felelős az MVM 
Csoport likviditási helyzetének optimalizálásáért, 

kapcsolatos feladatainak összefogása, felügyelete, 
a vonatkozó szabályzatok kidolgozása, a felmerülő 
adózási problémák megoldásának menedzselése, a 
NAV-ellenőrzések koordinálása, adóhatósági egyezte-
tésekben történő részvétel, és az adóváltozások gya-
korlatba való átültetése. Az MVM Zrt. vonatkozásában 
ezen túlmenően feladatként jelentkezik a szerződések 
számviteli és adózási szempontból történő vélemé-
nyezése, valamint a szakterületek számára adózási 
kérdésekben zajló segítségnyújtás.

Az ügyviteli csoport feladata az MVM Zrt. vevői- és 
szállítói számláinak kezelése, a folyószámla és törzsadat 
kezelési feladatok ellátása, az SAP WF jogosultsági 
rendszer társasági szintű kezelése, az üzleti bankkár-
tyák és a hozzájuk kapcsolódó elszámolások kezelése, 
valamint közreműködés a társosztályok részére tör-
ténő, igény szerinti adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 
feladatok ellátásában.

Az osztály részt vesz a Nemzeti Üzleti Szolgál-
tató Zrt. – mint Ügyviteli Szolgáltató Központ – szám-
vitel és adóügyi szakmai irányításában és felügyele-
tében, kapcsolatot tart az MVM Csoport állandó 
könyvvizsgálójával, és az érintett szakhatóságokkal.

Ezen felül a Számviteli Osztály látja el a számviteli 
és adózási tevékenység informatikai rendszereinek 
kezelésével kapcsolatos teendőket is, azaz működteti 
az SAP-rendszer FI (pénzügyi), SD (kereskedelmi), 
BI (vezetői információs), BCS (konszolidációhoz kö-
tődő) moduljait, ellátja a funkciógazdai feladatokat, 

értékben biztosítják a működéshez és a növekedéshez 
szükséges forrást. A Finanszírozás Osztály részt vesz 
továbbá az akvizíciós projektek átvilágítási és struk-
turálási feladataiban is. 

Az osztály sikeres tevékenységének feltétele a tag-
vállalatokkal és a társosztályokkal való szoros együtt-
működés.

A Számviteli Osztály (SZO) számviteli, adózási és 
ügyviteli tevékenységet végez. A Forgon Csaba veze-
tése alatt álló terület látja el a számvitel csoportszintű 
működtetésével kapcsolatos feladatokat, úgymint a 
csoportszintű és MVM Zrt. szintű számviteli szabályok 
– így különösen a számviteli politika, az IFRS számviteli 
politika és egyéb számviteli szabályzatok – kidolgozását 
és felülvizsgálatát. Az osztály munkájának eredmé-
nyeként készül el az MVM Zrt. havi egyedi mérleg és 
eredménykimutatása és éves beszámolója. Az SZO 
látja el a konszolidáció csoportszintű szervezésével, 
irányításával, végrehajtásával, a magyar és nemzet-
közi szabályoknak megfelelő konszolidált beszámoló 
elkészítésével kapcsolatos feladatokat is. Kidolgozza 
és rendszeresen felülvizsgálja a konszolidáció szabályo-
zását, s ennek kapcsán érvényre juttatja a számviteli, 
adóügyi politikát.

Az adó-csoport fő feladata az adózás MVM Zrt. 
egyedi és az MVM Csoport-szintű működtetésével 

tatásával és a hitelkeretek rulírozóvá tételével átala-
kította. A csoport piaci pozícióját jól mutatja, hogy 
az MVM Zrt. legutóbbi 200 Mrd forintos klubhitele 
mérföldkő a forint finanszírozás tekintetében mind 
méretét, mind árazását tekintve.

A tagvállalatok üzleti, beruházási tevékenységé-
hez szükséges üzleti vagy likviditási tervben foglalt 
finanszírozási, továbbá működéséhez szükséges bank-
garancia igényét a Finanszírozási Osztály elégíti ki a 
külső finanszírozási szerződések révén. A külső hitel-
keret szerződések jelenleg 14 leányvállalat számára 22 
hitel szerződésen keresztül, összesen 330 Mrd forint 

A pénzügyi kockázat 
kezelési modell felépítése  
a jelen időszak egy  
nagy volumenű,  
komplex feladata.
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elszámolását és ugyanezen ügyletek portfoliójának 
átértékelését is.

A Dr. Molnár Imre vezetése alatt álló Portfólió Igaz-
gatóság a gazdasági vezérigazgató helyettes közvetlen 
irányítása alatt működő szervezeti egység.

A portfólió igazgatóság alapvető célja, hogy kidol-
gozza és irányítja az MVM csoport érdekeltségébe 
tartozó vállalatok hatékony kezelésének stratégiáját. 
Különös tekintettel az 50% vagy az alatti tulajdoni rész-
szel bíró társaságokra. 

A szakterület tevékenysége magába foglalja a cso-
portszintű portfólió optimum kialakítását és a tervezés, 
előrejelzés, beszámolókészítés feladatait a tulajdonosi 
kapcsolattartás nyomán meghatározott elvárásokkal 
összhangban. Ezen felül szakmai felügyeletet biztosít 
a befektetések és akvizíciók gazdasági megvalósítása 
felett, különös tekintettel azoknak az MVM Csoport 
értékláncában elfoglalt lehetséges szerepére. 

Az igazgatóság célja, hogy a XXI. század kihívásai-
nak megfelelő módszertannal, a rendelkezésére álló 
eszközök optimális felhasználásával, költséghatékonyan 
segítse a stratégiai célok elérését. Ennek érdekében 
már rövidtávon is szeretnénk racionalizálni a csoport-
szintű portfóliót, valamint kialakítani a szükséges belső 
szabályozási környezetet és megfelelő audit rendszert.

lebonyolításában, különböző biztosítéki (escrow) struk-
túrák kialakításában, valamint az akvirált társaságok 
integrálásában is.

A Kockázatkezelési Osztály (KKO) 2017. április 1. 
óta tartozik a Treasury és Számviteli Igazgató irányí-
tása alá. A Farkas-Kis Máté által vezetett szakterület 
fő feladatai a csoportszintű pénzügyi kockázatok meg-
határozása, kapcsolódó limitrendszerek felállítása, 
kezelése és a kockázatok csökkentését szolgáló in-
tézkedések kezdeményezése, koordinálása és azok 
kontrollálása.  

Az osztály legnagyobb kihívása, hogy a stratégiai 
kockázatkezelést megfelelő módon integrálja az MVM 
Csoport szintű és központi döntéshozatalába. Ezek a 
kockázatok általánosan a pénzügyi piacokon megjele-
nő termékekkel/ügyletekkel (pl. deviza és tömegáru 
ügyletek, határidős termékek, opciók, stb.) kapcso-
latban merülnek fel, és elsősorban árfolyam- és ka-
matkockázat formájában lehetnek hatással az MVM 
Csoport működésére. Ennek részeként folyamatban 
van egy csoportszintű Value at Risk (VaR), illetve Cash-
Flow at Risk (CFaR) alapú kockázati modell kidolgozá-
sa. A kettős megközelítés lényege, hogy amíg a VaR az 
eszközértékre összpontosít, addig a CFaR a működési 
cash-flow-ra. Utóbbi átfogja az MVM Csoport deviza, 
kamat és tömegáru kitettségét, és lehetővé teszi majd 
a különböző intézkedési szcenáriókhoz kapcsolódó 
érzékenységi számítások elvégzését, továbbá a piaci 
kitettségekhez tartozó események előrejelzését. 

Az operatív feladatok közé tartozik a kereskedelmi 
ügyletekkel kapcsolatban felmerülő partnerkockázat 
kezelése, amelyet az MVM Partner Zrt. és a Magyar 
Földgázkereskedő Zrt. kollégáival szorosan együtt-
működve lát el az osztály. A KKO hatásköre kiterjed 
minden nagy volumenű villamos energia, illetve földgáz 
kereskedelmi ügylet minősítésére. A szakterület hatá-
rozza meg az MVM Csoport által egy adott ügyféllel 
szemben vállalható közvetlen kitettségek maximális 
értékét (partnerlimit), valamint a tömeges minősítésű 
(sok kis értékű ügyletet tartalmazó) üzleti partnerek 
esetében a kereskedő társaságoknál alkalmazott ér-
tékelési módszertant. 

A KKO dönt a társaságaink üzletmenetének támo-
gatására, illetve az ügyletekhez kapcsolódó kitettsé-
gek fedezésére szolgáló biztosítékok befogadásának 
előírásáról is. A leggyakrabban használt biztosítékok 
az anyavállalati garancia vagy röviden PCG (Parent 
Company Guarantee), valamint a bankgarancia és a 
biztosítói garancia. 

Fentiek mellett a szakterülethez tartozik a Likvidi-
táskezelési Osztályt támogató és kontrolláló trasury 
middle-office csoport is. Ezáltal többek között a KKO 
felügyeli a deviza, kamatfedezeti és tömegáru ügyletek 

a Finanszírozási Osztállyal szoros együttműködésben 
használja az MVM Csoport rendelkezésére álló hosszú 
banki forrásokat annak érdekében, hogy a csoport-
szintű működéshez szükséges optimális mennyiségű 
forrásállomány szükség szerint rendelkezésre álljon.

Emellett az LKO másik fontos tevékenységi területe 
a tagvállalatok számára történő fedezeti ügyletek kö-
tése, akár devizáról, vagy olyan tömegáru ügyletekről 
legyen szó, mint például a földgáz- és olajtermékek. 
Az LKO biztosítja az MVM Csoport egységes piaci 
jelenlétét, a nemzetközi pénz- és tőkepiaci kereskedési 
szokványoknak való megfelelést. Természetesen a 
fizikai elektron, illetve molekula kereskedelem az MVM 
Csoport kereskedő cégeinek felelőssége és tevékeny-
sége, ezek esetében az LKO a felmerülő árkockázat 
fedezésében nyújt támogatást. Tevékenysége során az 
LKO olyan csoportszintű pénzügyi központként mű-
ködik, amelynek ügyfelei a tagvállalatok, akik számára 
az osztály mind a tényleges üzletkötések, mind pedig 
a tagvállalatok üzleti tevékenységéhez kapcsolódó in-
formációk terén rendelkezésre áll.

Az LKO tevékenységi körébe tartozik az MVM 
Csoport fizikai és dematerializált értékpapír állo-
mányának kezelése is, illetve az egyes társaságok 
esetében lezajlott társasági események értékpapír 
oldali végrehajtása. Emellett kollégáink részt vesznek 
az MVM Csoport akvizícióinak előkészítésében és 

a Csoport fedezeti ügyleteinek megkötéséért, illet-
ve értékpapír állományának kezeléséért. A Tarjányi 
Dániel vezette osztály egyik legfontosabb feladata, 
hogy a Csoport valamennyi tagvállalata számára bizto-
sított legyen a napi üzletmenethez szükséges működési 
cashflow – ennek alapja az LKO által üzemeltetett, 
a csoporttagok számláit egy közös körben kezelő, úgy-
nevezett cashpool rendszer, amely a rendelkezésre álló 
csoportszintű rövid források optimalizálásával teremti 
meg a pool tagok közötti pénzügyi egyensúlyt. Az LKO 

A likviditáskezelés egyik  
legfontosabb feladata, hogy  
az MVM Csoport tagvállalatai  
számára biztosított legyen  
a napi üzletmenethez szükséges  
működési cashflow.

<
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a megújuló energia térnyerése előtt álló akadályokat, 
és gondoskodni kell arról, hogy megfelelő piaci árjel-
zésekkel elegendő beruházást lehessen az ágazatba 
vonzani, létrehozva azokat a rugalmas kapacitásokat, 
amelyek képesek kezelni a rendszerint időjárásfüggő 
megújuló energiaforrások egyre nagyobb részarányát 
a villamosenergia-rendszerekben.

Az Európai Tanács 2015. március 19–20-án tartott 
ülé sén a delegált politikai vezetők kinyilvánították, hogy 
el kötelezettek az iránt, hogy az Európai Unión belül 
meg fizethető, biztonságos és fenntartható formában 
elő állított energia álljon rendelkezésre. Az ülés után ki-
adott dokumentum2 alapján a tanács tagjai elkötelezet-
tek voltak annak érdekében, hogy előretekintő éghaj-
lat-politikával rendelkező energiauniót valósítsanak meg  

1. ELŐZMÉNYEK
2014. december 18-án az Európai Tanács (az uniós or-
szágok állam-, illetve kormányfői, az Európai Bizottság 
elnöke, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképvise-
lője) felkérte az Európai Bizottságot (a továbbiakban: 
Bizottság), hogy készítsen javaslatot az európai energia-
unió létrehozásáról. A politikai kezdeményezés elsőd-
leges célja Európa energiabiztonságának javítása volt. 

A Bizottság 2015. február 25-én publikálta az ener-
giaunióra vonatkozó bizottsági javaslatcsomagot1, amely 
részleteiben kifejtette, hogy az egységes energiapiac 
kiteljesítése, valamint az európai energiatermelés, 
-szállítás és -fogyasztás reformja érdekében milyen 
további jogalkotási lépésekre lesz szükség. A terve-

zett lépések központi eleme, hogy a dekarbonizációs 
folyamatok további erősítése az ellátás biztonságát is 
erősítő döntésekkel valósuljon meg. Ezzel mintegy azt 
is deklarálták, hogy a folyamat kulcseleme a villamos-
energia-rendszerek átalakítása. Nyilvánvaló ugyanis, 
hogy a korábbi időszakokban elkezdett villamos ener-
getikai reformok egyelőre nem eredményeztek sem 
a kínálati, sem a keresleti oldalon elég rugalmasságot 
ahhoz, hogy hatékonyan lehessen kezelni a piacon meg-
jelenő, egyre nagyobb részarányt képviselő megújuló 
energiát. A javaslat szerint az új piacszerkezetet úgy kell 
kialakítani, hogy az energiapiac – minél kisebb költsé-
gek mellett – teljes mértékben segítse ezt az átállást. 
A Bizottság álláspontja szerint ehhez fel kell számolni 

< AZ ÚJ VILLAMOSENERGIA- 
PIACI SZABÁLYOZÁSI CSOMAG 
NÉHÁNY MEGHATÁROZÓ KÉRDÉSE

Dr. Grabner Péter *

* Dr. Grabner Péter, energetikáért felelős elnökhelyettes, 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1 A javaslatcsomag három közleményt tartalmazott az alábbi témákban:
1. Az energiaunió céljait és a megvalósításához vezető konkrét 
lépéseket tartalmazó keretstratégia (COM(2015) 80 final)
2. A 2015. november 30. és december 12. közötti párizsi ég-
haj latváltozási konferenciával kapcsolatos uniós elképzelések 
(COM(2015) 81 final)
3. A tagállamok villamosenergia-hálózatainak összekapcsolására 
vonatkozó 10%-os cél 2020-ig történő megvalósításához szükséges 
intézkedések (COM(2015) 82 final)

2 EUCO 11/15

A folyamat kulcseleme  
a villamosenergia 
rendszerek átalakítása.
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növelni fogja a fogyasztók szerepét és erősíteni fogja a 
jogaikat (pl. intelligens mérési megoldások ösztönzése, 
a szabad szolgáltató- és energiaforrás-választás lehető-
ségének az erősítése, új közösségi összefogási lehetősé-
gek erősítése stb.), a beruházók számára pedig nagyobb 
fokú átláthatóságot és kiszámíthatóságot fog biztosíta-
ni. Ennek érdekében olyan szabályrendszer (irányítási 
rendszer) kialakítása a cél, amelyben mérhetővé válik 
a tagállami szintű előrehaladás és amely megkönnyíti a 
tagállamok energiapolitikai koordinációját, és ösztönzi 
a tagállamok közötti regionális együttműködést.

A 2016. év lényegében az energiaunióval kapcsolatos 
részletes javaslatcsomag előkészítésével telt, illetve a 
földgázellátással és az energiaügyi megállapodásokkal 

szinten nyitott konzultáció az előre meghirdetett kérdé-
sek tekintetében lehetőséget biztosított az európai poli-
tikai döntéshozóknak, az energiapiaci szereplőknek, ku-
tatóintézeteknek, egyetemeknek, lobbiszervezeteknek 
és általában mindenkinek, aki az energiapiacok iránt 
érdeklődik, hogy véleményt nyilvánítsanak a legfonto-
sabb alapkérdésekben. A konzultációs folyamat visz-
szaigazolta azokat az előzetes várakozásokat, amelyek 
alapján az európai energiapiacok döntéshozói a további 
szabályozás során nem kívánnak visszalépni, és a piaci 
mechanizmusok erősítésével képzelik megvalósítani a 
biztonságos és megfizethető árú energiaellátást.

A Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács 
(a miniszterek tanácsa) 2015. év folyamán kétszer, júni-
usban és novemberben is foglalkozott az energiauniós 
javaslattal. A tanácsülések után nyilvánvaló volt, hogy a 
készülő javaslatcsomag a céljait tekintve mindenképpen 

a Bizottság keretstratégiájára alapozva. Ezzel összefüg-
gésben – többek között – két fontos deklaráció is történt:
a)  maradéktalanul végre kell hajtani és szigorúan ér-

vényre kell juttatni a meglévő energiaügyi jogszabá-
lyokat, valamint

b)  hatékonyabb, rugalmas piacszerkezetet kell kialakí-
tani, aminek fokozott regionális – többek között a 
szomszédos országokkal folytatott – együttműkö-
déssel kell párosulnia, és elő kell segítenie a megújuló 
energia integrálását, biztosítva emellett, hogy az 
állami beavatkozás összeegyeztethető legyen a belső 
piaccal, és tiszteletben legyen tartva a tagállamok 
joga arra, hogy maguk határozhassanak saját ener-
giaszerkezetük összetételéről.
A fentiek ugyanakkor némileg ellentmondásosak is, 

hiszen a rugalmas piacszerkezet, a szomszédos orszá-
gokkal történő intenzív energiakereskedelmi folyamatok 
ellentmondásba kerülhetnek a tagállami kormányok 
esetlegesen nem piacbarát elképzeléseivel, illetve a piaci 
folyamatokkal nem alátámasztható – elsősorban politi-
kai, stratégiai indíttatású – energiapolitikai döntésekkel.

A Bizottság a márciusi politikai felhatalmazás alapján 
2015. július 15-én nyilvános konzultációt is kezdett az 
energiapiac újratervezéséről, és nyilvánosságra hozta 
a fogyasztókkal kapcsolatos elképzeléseit.3 Az európai 

kapcsolatos információk cseréje, valamint a 2015. de-
cember 12-én kötött párizsi megállapodással kapcso-
latos kérdések voltak a napirenden. Az Európai Tanács 
a 2016. október 20–21-én tartott ülésén ismételten 
megerősítette szándékát az energiaunió teljes körű 
megvalósítására.

2. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JAVASLATA
A fentiek alapján egy meglehetősen hosszú, mintegy 
kétéves folyamat végén a Bizottság 2016. november 30-
án publikálta a „Tiszta energia minden európainak” című 
javaslatcsomagot.4 A csomag hat főbb területre vonat-
kozóan tartalmaz konkrét jogszabályi szövegjavaslatokat 
(„Proposal”), valamint további témakörökben jelentése-
ket („Report”), illetve közleményeket („Communication”) 
[1. táblázat].

A villamos energetika szempontjából a javaslatok 
közül a legnagyobb hatása a „Villamosenergia-piac és 
felhasználók” című I. fejezetnek (a továbbiakban: Piaci 
fejezet) van, amelyet célszerű az ehhez a fejezethez ké-
szült hatástanulmány négy nagyobb problémakörének 
értelmezése alapján feldolgozni:
1.  Piaci modell: A jelenlegi piaci modellt nem arra ter-

vezték, hogy kezelni tudja az egyre növekvő arányú 
időjárásfüggő megújulótermelési technológiákat.

2.  Kapacitások: Jelentős a bizonytalanság a jövőben 
elégséges termelői kapacitásokba történő beruházá-
sok és az összehangolatlan kapacitásmechanizmusok 
hatása tekintetében.

3.  Kríziskezelés: A tagállamok nem veszik kellően figye-
lembe/tudomásul, hogy mi történik a határaikon túl, 
amikor villamosenergia-válsághelyzetekre készülnek 
vagy azt kezelik.

3 Az Európai Bizottság 2015. július 15-én tette közzé az Energiaunió 
megvalósítását elősegítő ún. „nyári csomag” részeként a „Nyilvános 
konzultáció az energiapiac újratervezéséről” [COM(2015) 340 final], és 
az „Új irányvonal az energiafogyasztók számára” [COM(2015) 339 final] 
című közleményeket. A dokumentumok az Európai Bizottság által ter-
vezett, villamos energia területét érintő irányvonalat vetítették előre.

4 COM(2016) 860 final

1. TÁBLÁZAT: A JAVASLAT TARTALMA

Témakör A Bizottság által kiadott dokumentum

I. Villamosenergia-piac és felhasználók Jogszabálytervezet, hatástanulmány, egyéb dokumentáció

II. Energiahatékonysági Irányelv Jogszabálytervezet, hatástanulmány, egyéb dokumentáció

III. Épületek energiahatékonysága Jogszabálytervezet, hatástanulmány, egyéb dokumentáció

IV. Környezetbarát tervezés Jogszabálytervezet, hatástanulmány, egyéb dokumentáció

V. Megújuló energiák Jogszabálytervezet, hatástanulmány, egyéb dokumentáció

VI. Energiaunió kormányzása Jogszabálytervezet, hatástanulmány, egyéb dokumentáció

Energiaárak és -költségek Jelentés

Finanszírozás Jelentés

Innováció Közlemény

Közlekedés Közlemény
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Megfelelő piaci árjelzésekkel  
elegendő beruházást lehessen  
az ágazatba vonzani, létre 
hozva azokat a rugalmas  
kapacitásokat, amelyek képesek 
kezelni a rendszerint időjárás
függő megújuló energiaforrások 
egyre nagyobb részarányát.
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4.  Kiskereskedelmi piacok: Lassan fejlődnek az új tí-
pusú szolgáltatások, alacsony szolgáltatási szint és 
megkérdőjelezhető piaci teljesítmény jellemzi a kis-
kereskedelmi (végfelhasználói) piacokat.

Általánosan elmondható, hogy a Piaci fejezet nagy hang-
súlyt fektet az új technológiák és megoldások (pl. okos-
mérés, elektromobilitás, aggregátorok, villamosenergia-
tárolás) jövőbeli szerepére, a regionális együttműködés 
fontosságára, a szabadpiaci folyamatokra és a felhaszná-
lók jogaira. A regionális együttműködés jegyében szá-
mos területen a nemzeti hatáskörök regionális szintre 
való helyezését célozza.

A Piaci fejezet az alábbiakra vonatkozóan tartalmaz 
előterjesztést:
1.  Irányelv a belső villamosenergia-piacról (a további-

akban: Irányelv),
2.  Rendelet a belső villamosenergia-piacról (a továb-

biakban: Piaci rendelet),
3.  Rendelet az Energiaszabályozók Együttműködési 

Ügynökségéről, (a továbbiakban: ACER-rendelet),
4. Rendelet a kockázati felkészültségről.

A javaslatcsomag komplex célrendszere különböző ága-
zati részterületeket érint, így a különböző célokat meg-
valósító rendelkezések vegyesen jelennek meg az egyes 
előterjesztett jogszabályok tervezeteiben. Figyelem-
re méltó, hogy az előterjesztett javaslatok rendkívül 
széles körűek, de ugyanakkor az is érezhető, hogy eltérő 
mélységben vannak átgondolva. Vannak olyan kérdések, 
amelyek régóta napirenden vannak, és vannak olyanok, 
amelyek minden előzmény nélkül kerültek a csomag-
ba, míg vannak olyan javaslatok is, amelyek vélhetően 
szándékosan olyan tárgyalási álláspontokat jelenítenek 
meg, amelyek a későbbiek során alkalmasak lehetnek 
különféle kompromisszumok megkötésére.

A javaslatok meghaladják az ún. harmadik ener-
giacsomag által kitűzött célokat.5 Ennek a Bizottság 

beavatkozások gyakoribbá válásával, valamint a bekö-
vetkezett technológiai változásokkal magyarázhatók. 
A Bizottság úgy látja, hogy a fogyasztók érdekében 
elindított reformok kedvező hatása mérséklődött, és 
a technológiai korszerűsítési lehetőségek kihasználat-
lanok maradtak.

3. AZ ENERGIAPIACOK 
ALAPSZERKEZETE, A HÁLÓZATHOZ 
VALÓ HOZZÁFÉRÉS
A bemutatott javaslatok nem érintik a villamosener-
gia-piac működésének alapvető kereteit, tehát a piaci 
működésnek továbbra is a tevékenységek szétvá-
lasztása az alapja. A tevékenységek szétválasztásá-
val kapcsolatos valamennyi sarkalatos intézkedés 
megmarad (pl. a magyar szabályozási helyzetben az 
ún. ITO-modellel kapcsolatos kötelezettségek), te-
hát az átviteli (a továbbiakban: TSO) és az elosztási 
rendszerüzemeltetők (a továbbiakban: DSO) hely-
zete alapvetően nem változik. Ennek megfelelően 

mindazok a főbb keretek, amelyek a három korábbi 
energiacsomag fejlődése során kialakítást nyertek, 
továbbra is fennmaradnak.6

A szabályozott keretek között tehát továbbra is 
biztosítani kell a hálózatokhoz való szabad hozzáférést. 
A szabályozott hozzáférés alapját pedig a jövőben is 
a nemzeti szabályozóhatóságok által meghatározott, 
jogorvoslati lehetőség fenntartása mellett is vitatható 
rendszerhasználati díjak (a továbbiakban: RHD) jelen-
tik. Az RHD-megállapítás jelenlegi keretei kibővül-
nének7, hiszen a javaslat [Piaci rendelet 16. cikk] azt is 
tartalmazza, hogy:
1.  a tarifáknak tükrözniük kell a hálózathasználat költ-

ségeit aktív felhasználók esetén is;
2.  okosmérés bevezetésével egyidejűleg a szabályo-

zóhatóság bevezethet időzónás hálózathasználati 
tarifákat is;

3.  a tarifáknak fedeznie kell az innovatív megoldások 
alkalmazásának indokolt költségeit és teljesítmény-
alapú ösztönzőket kell bevezetni;

érvelése szerint komplex okai vannak, de leginkább 
a megújuló energiaforrásokkal és ezen belül az idő-
járásfüggő források magas termelési részarányával, 
illetve az ellátásbiztonsági érdekre hivatkozó állami 

Olyan szabályrendszer  
kialakítása a cél, amely  
megkönnyíti a tagállamok  
energiapolitikáinak koordinációját,  
és ösztönzi a tagállamok  
közötti regionális együttműködést.

<

5 Ennek politikai kezelése már korábban megtörtént, hiszen az Európai 
Tanács 2015-ben kimondta, hogy az energiapiaci szabályozást (itt 
nyilvánvalóan a harmadik energiacsomagról van szó) maradéktalanul 
végre kell hajtani. Ez nyilván azt is jelenti, hogy a jelenleg még nem 
befejezett folyamatokat is végig kell vinni. Tehát azokat a hálózati 
szabályzatokat (Network Code) is el kell fogadni, ki kell hirdetni és be 
kell vezetni, amelyek még nem készültek el. A bizottság elvi álláspontja 
azonban számos gyakorlati, ütemezési kérdést is felvet, amelyeknek 
általános feloldása egyelőre nem ismert.

6 Ez egyben keretet és korlátot is jelent a nemzeti szinten megvalósuló 
energiapiaci tulajdoni portfóliókkal kapcsolatos átrendezéseknek, tehát 
pl. a vertikálisan integrált vállalatok átalakítási lehetőségeinek vagy új 
tulajdonosi struktúrák kialakításának.

7 A legfontosabb szabály ebben a tekintetben az, hogy az RHD-
tarifákat a rendszerüzemeltetők összes költségének figyelembevéte-
lével kell megállapítani.
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és jelenleg már kihirdetés előtt áll a kiegyenlítő szol-
gáltatásokra vonatkozó szabályozás10 (Commission 
Regulation (EU) establishing a guideline on electricity 
balancing, a továbbiakban: EB GL), amely elő fogja ír-
ni sztenderd kiegyenlítőszabályozási energiatermékek 
meghatározását, amelyeket egy közös platformról lehet 
majd igénybe venni. Továbbá, az EB GL – várhatóan 
2017-ben megtörténő – hatálybalépésével és az SO GL 
hatálybalépésével együtt már lehetőség lesz regionális 
(határkeresztező) tartalékbeszerzésre, de míg a szabá-
lyozási energia cseréjére uniós kiterjedésű platformot 
kell létrehozni, a tartalékok közös beszerzése csak le-
hetőség lesz, nem kötelezettség.

Egyelőre ezen javaslat esetében sem világos, hogy 
mi lesz az eredeti szövegtervezet sorsa. Mindenképpen 
további vizsgálatokra lesz szükség, ugyanis a magyar 
szabályozókapacitások nem feltétlenül tűnnek regio-
nális szinten is versenyképesnek. Következésképpen 
a regionális verseny számos termelő számára nem 
lehetőséget jelenthet, hanem újabb működési kocká-
zatot. Ez pedig ronthatja az amúgy sem egyértelmű 
magyar kapacitáshelyzetet. Ráadásul a regionális szintű 
tartalékpiacra való áttérés csökkentené a piac részére 
rendelkezésre bocsátható határkeresztező kapacitáso-
kat, bár ennek hatása az áramlásalapú kapacitásfelosz-
tás alkalmazása esetén egyelőre csak igen pontatlanul 
becsülhető. 

electricity transmission system operation, a továbbiakban: 
SO GL) lehetne, amely 2017. augusztus 2-tól hatályos. 
Az SO GL, a regionális koordináció kérdését is szabá-
lyozza oly módon, hogy legfeljebb 6 regionális biztonsági 
koordinátor („Regional Security Coordinator”, a további-
akban: RSC) kialakítására nyílik lehetőség. A szabályzat 
egyértelművé teszi, hogy az RSC ajánlásokat tehet a 
rendszerirányító számára, a rendszerirányító azonban 
nem köteles alkalmazni a benne foglaltakat. A SO GL-
ben egyértelműen megerősítik a rendszerirányítók 
felelősségét és döntési jogkörét a javítóintézkedések 
(„remedial actions”), valamint a rendszer biztonságának 
fenntartása érdekében.

A fentiek alapján a ROC-ok eredetileg tervezett 
formában történő létrehozása egyelőre nem tekinthe-
tő megalapozott koncepciónak, továbbá a tagállamok 
számára aránytalan és jelenleg nem megbecsülhető 
többletköltségeket, adminisztratív terheket jelenthet. 
A Bizottság javaslatának jövője egyelőre még nem is-
mert, de a Téli Csomag 2017 szeptemberében megjelent 
revíziója után jelentős „felpuhulás” látható a ROC-ok 
feladatai és jogosultságai terén.

A regionális együttműködés másik fontos kérdése 
a szabályozási zónák közötti tartalékmegosztások kér-
désköre. A hagyományos értelmezésnek megfelelően a 
TSO-k a rendszerszabályozáshoz szükséges tartalékokat 
a szabályozási zónában működő termelőkapacitások 
lekötésével tudják biztosítani. A Piaci rendelet a regio-
nális és napi szintű tartalékbeszerzésre való áttérést 
irányozza elő [Piaci rendelet 5. cikk és I. melléklet 7. 
pont]. A ROC-hoz hasonlóan ez a javaslat is ellentmon-
dásos, hiszen időközben (2017. március 16.) elfogadták, 

4. MÓDOSÍTANI TERVEZETT FŐBB 
REGIONÁLIS HATÁSKÖRÖK
A rendszerüzemeltetők közötti hatáskör-átrendezési 
tervek leginkább érzékeny része a szomszédos TSO-k 
közötti jövőbeli kapcsolatok területe. A javaslat bevezeti 
a regionális operatív központok („regional operational 
center”, a továbbiakban: ROC) fogalmát [Piaci rendelet 
32-44. cikkek; Irányelv 40. cikk]. 

A 2016. november 30-án publikált tervezet ren-
delkezései szerint a jövőben kialakítandó ROC-ok 
kiegészítik a TSO-k munkáját, és több, TSO-t érintő 
kérdésben adnának ki javaslatokat és hoznának dönté-
seket. A Bizottság javaslata azonnal a tagállami kritikák 
tárgyává vált (ezzel szemléltetve az egyes intézkedé-
sekkel kapcsolatos különböző tagállami nézeteket), 
hiszen a ROC-ok létrehozása nyilvánvaló hatáskör-
elvonást eredményezhet az érintett szabályozási te-
rületért egyébként kizárólagosan és egyetemlegesen 
felelős tagországi TSO-któl. A javaslat nem tisztázza, 
hogy a ROC-ok milyen módon kerülnek finanszírozásra 
(költségek szétterítése). Amennyiben a javasolt regio-
nális központok mégis megvalósulnak, kérdés, hogy 
milyen szempontrendszer alapján kerül sor a régiók 
lehatárolására, illetve hogyan dől el, hogy a regionális 
központok hol lesznek.

Kétségtelen tény ugyanakkor, hogy a rendszerbiz-
tonság erősítéséhez szükség lehet a jelenleginél erőtel-
jesebb regionális kooperációra. Ennek alapja azonban 
célszerűen inkább – a 3. energiacsomag előírásaira 
alapozva, a Bizottság javaslatára 2016-ban elfogadott – 
a hálózatüzemeltetésre vonatkozó uniós szabályzat 
(Commission Regulation (EU) establishing a guideline on 

4.  az ACER ajánlást tehet az átviteli és elosztási RHD 
harmonizációjára8.

A javaslat alapján az RHD-t olyan módon kell megálla-
pítani, hogy a díjak ne tegyenek különbséget az átviteli 
hálózatra és az elosztói hálózatra csatlakozó termelés 
között, és ne diszkriminálják az energiatárolást9, valamint 
ösztönözzék a fogyasztói válaszintézkedéseket. A tarifák 
megfelelő ösztönzőként kell, hogy szolgáljanak a TSO-k 
és a DSO-k számára (hosszú és rövid távon egyaránt) 
a hatékonyság növelése, a piacintegráció, az ellátásbiz-
tonság és a kapcsolódó kutatási tevékenységek elősegí-
tése érdekében. A javaslat lehetővé teszi, hogy szükség 
esetén lokális árjelzések is beépülhessenek a termelők 
és a felhasználók (fogyasztók) ösztönzése érdekében. 
Nem lehetnek a határkeresztező kereskedelem egyedi 
tranzakcióira vonatkozó speciális hálózati díjak. 

Az elosztói tarifák esetében megengedetté válna a 
fogyasztói és termelési profiloknak megfelelő differen-
ciálás, valamint azon tagállamokban, ahol bevezették az 
okosmérőrendszereket, a szabályozó hatóságok be-
vezethetnek időben differenciált hálózati tarifákat is, 
amelyek tükrözik a hálózathasználati költségek időbeni 
különbözőségeit is.

A fentiek alapján Magyarországon egy, a jelenlegitől 
különböző RHD-rendszer kialakítása válhat szükséges-
sé. A bemutatott főbb elvek következetes alkalmazása 
semmilyen fogyasztói szegmensben sem teszik lehe-
tővé a hálózathasználat teljes költségét nem tükröző 
tarifarendszer kialakítását. Ebből természetesen nem 
következik az áremelés kényszere, hanem pusztán ar-
ról van szó, hogy egy olyan RHD-rendszert szükséges 
kialakítani, amely kizárólag „alulról”, a ténylegesen fel-
merülő és a szabályozóhatóság által is elismert költségek 
alapján építkezik.

A piaci működés alapjait tehát nem, de a rendszer-
üzemeltetők feladatköreit módosítani kívánja a Bizottság 
javaslata. Ez alapvetően az egyes irányítási szintek közötti 
felelősségátcsoportosítást és részben új hatásköröket is 
jelent. A javaslatok között megjelenik a regionális szintű, 
tehát TSO és TSO közötti, nemzeti szintű, tehát TSO és 
DSO közötti, valamint a végfogyasztóval való kapcsolat 
szintjén értelmezhető felelősségátcsoportosítás is.

8 A javaslat figyelemreméltó, hiszen az ACER által korábban elvégzett 
releváns vizsgálat nem erősítette meg az intézkedés szükségességét. 
Ugyanakkor a gázipari szabályozásban már kialakítottak egy hasonló 
célú szabályozást [a bizottság 2017/460 rendelete (2017. március 16.) 
az összehangolt földgázszállítási tarifaszerkezetekre vonatkozó üzemi 
és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról].

9 Ez a jelenlegi magyar tarifarendszerben meglévő azon szabályozás 
átgondolását igényli, amely szerint a villamosenergia-tároló töltése 
esetén a felhasználókhoz (fogyasztókhoz) hasonló módon kell fizetni 
a rendszerek használatáért.

ILLUSZTRÁCIÓ
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10 A cikk szerkesztőségbe történt beérkezése után megjelent a Bizott-
ság 2017/2195 rendelete a villamos energia kiegyenlítő szabályozására 
vonatkozó iránymutatás létrehozásáról.
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A Bizottság ezen javaslata is éles viták tárgyát képezi, 
hiszen számos tagállam – így Magyarország sem kíván 
lemondani – az árszabályozás jogáról, ugyanakkor ez a 
határozott álláspont önmagában még nem ad magyará-
zatot arra, hogy pl. milyen módon lehet a magyar sza-
bályozás részévé tenni az aktív fogyasztóra vonatkozó 
lehetőségeket. Egyfelől a TSO-nak az időjárásfüggő 
termelők jelentős száma miatt szüksége lesz minden 
olyan kapacitásra, amely segítheti a villamosenergia-
rendszer működését, másfelől az is nyilvánvaló, hogy 
hosszabb távon nem tartható fenn az a – lényegében a 
versenyt nélkülöző – egyetemes szolgáltatási (működési 
és árazási) gyakorlat, amely ma Magyarországon van. 
Ugyanis már ma is megjelentek azok a kihívások (pl. az 
elektromos autók otthoni töltése, háztartási méretű kis-
erőművek integrált termelésének lehetősége), amelyek 
a hagyományos szolgáltatók mérőórák mögötti szerepét 
kérdőjelezik meg, sőt ma már az is életszerű, hogy ese-
tenként globális informatikai vállalatok fejlesztenek ener-
giapiaci szolgáltatásokat. Úgy tűnik tehát, hogy a jövő 
nem az ügyfélszolgálati irodák és a sárga csekk világában 
keresendő. Ezt erősíti az a felmérés is12, amely szerint 
ma Magyarországon már az emberek 61%-a használ 
okostelefont, a 25 év alatti magyar fiatalok esetében ez 
az arány pedig már mintegy 93%. Rohamosan nőnek az 
internetes vásárlások is, a közösségi média lehetőségeit 
pedig nem szükséges bemutatni. Ebbe a folyamatba 
illeszkedik a hazai elektronikus ügyintézést elősegítő 
szabályozás is.13 A hagyományos „közműszolgáltatás” 
modellje tehát nem lesz hosszabb távon fenntartható.

A fentiek alapján a Bizottság javaslata jó lehetősé-
get is ad arra, hogy intenzív viták induljanak a magyar 
villamosenergia-piac jövőjéről. A hazai szabályozásnak 
ugyanis biztosítania kell az egyre olcsóbb megújuló ener-
giaforrások rendszer-integrációját14. Ez a cél pedig csak 
úgy érhető el, ha a villamosenergia-piac jól működik, 
és a lehető legszélesebb körben hozzáférhetővé válik 
minden olyan technológia, amely elősegíti a villamos-
energia-rendszerek flexibilitását. Természetesen ez nem 
jelentheti azt, hogy az esetenként kiszolgáltatott hely-
zetben lévő „hagyományos” fogyasztókat el kell enged-
nie a szabályozásnak, de ezen fogyasztók kezelésének 
számos technikája létezik és alkalmazható.

5. A NEMZETI SZINTŰ 
SZABÁLYOZÁSBAN MÓDOSÍTANI 
TERVEZETT FŐBB TÉMAKÖRÖK
A nemzeti szintű szabályozásban átvezetendő szabályozá-
si tervezetek közül talán a legmélyebb hatása a hagyomá-
nyos felhasználói (fogyasztó) szerepkör átértelmezésének 
van. A szabályozási tervezet ugyanis arra épül, hogy a 
korábbi passzív fogyasztó a jövőben aktív energiapiaci 
szereplő lehessen. Olyan szereplő, aki adott esetben saját 
– rendszerint időjárásfüggő – termelésével eladóként is 
megjelenik a piacon, míg a fogyasztása a(z) (különböző 
időtávon értelmezhető) árjelzések alapján változik. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy ez minden fogyasztó 
esetében egy elérhető vagy akár megvalósítandó cél, 
ugyanakkor könnyű azt belátni, hogy a fogyasztóval kap-
csolatos alapvető szabályozás átalakítása nélkül nem lehet 
ezt a komplex szereplőt meghatározni.11 Bizonyosan nem 
lehet a magyar szabályozást úgy fejleszteni, hogy a jelen-
legi szabályokhoz képest kivételként határozzuk meg az 
aktív fogyasztók lehetőségeit.

11 Az új fogalmak bevezetésének nemcsak az ágazati szabályozásban 
lesz következménye, hanem vélhetően a magyar jogrendszer számos 
egyéb, a fogyasztókkal kapcsolatos szabályozását is érintheti a javaslat. 

12 https://www.hirado.hu/2017/03/01/ketszerezodott-az-
okostelefon-tulajdonosok-szama-magyarorszagon/ 

13 Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

14 https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/en/documents/
publications/studies/recent-facts-about-photovoltaics-in-germany.pdf
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A Bizottság javaslatai tehát az aktív fogyasztó lehető-
ségeinek a kialakítására irányulnak. Olyan új fogalmakat és 
eljárásokat vezetnek be, mint az aggregátorok [Irányelv 2. 
cikk. 14. pont)], az aggregátorokkal történő szerződéskö-
tés [Irányelv 13. cikk] vagy az aktív felhasználó és a helyi 
energiaközösség [Irányelv 2. cikk, Piaci rendelet 2. cikk]. 
Az aktív fogyasztó piaci szerepvállalása nyilvánvalóan ada-
tokat igényel, ehhez pedig az okosmérés bevezetése lehet 
indokolt, és az adatokhoz való szabályozott hozzáférés 
válik kulcsfontosságúvá [Irányelv 18. cikk, 2. sz. melléklet].

Az aktív fogyasztó piaci szerepvállalása nyilvánvalóan 
az árjelzés alapján tud megtörténni. Ehhez nemcsak a 
már korábban említett RHD-módosítások szüksége-
sek, hanem például a dinamikus árazás lehetőségének 
a megteremtése [Irányelv 11. cikk, 2. cikk 11. pont] és 
az árazási korlátok eltörlése is. Ez utóbbi – a javaslat 
szerint – nyilvánvalóan nem az RHD kialakítását vagy 
a nemzeti hatáskörben lévő adókivetési jogot érinti, 
hanem azt a szabályozási módszert, ahogyan a hatósági 
árkorlátozás a lakossági fogyasztók esetében érvényesül 
(pl. az energia mint termék esetében, vagy esetleg az 
RHD, az adó és az energiadíjak összege esetében).

< DEMAND SIDE 
MANAGEMENT IPARI 
FOGYASZTÓKNÁL

Pintér László *

* Pintér László, stratégiai elemző, MVM Zrt.



[24].................................................................................... ...................................................................................[25]Műszaki fejlesztés Műszaki fejlesztés

BEVEZETÉS
A villamosenergia-rendszer jelentős változások előtt áll. 
A decentralizáltan termelő megújuló energiaforrások, 
valamint az energiatárolási lehetőségek folyamatosan 
fejlődnek, ezzel párhuzamosan egyre inkább okosabbá 
válik a hálózat: okos mérőket és egyéb okos megoldá-
sokkal ellátott eszközöket szerelnek fel. Ezek a beren-
dezések lehetővé teszik a kétirányú kommunikációt 
– akár valós időben, de mindenképp napi szinten –, és 
így gyakoribbá válik a kommunikáció a rendszer felhasz-
nálói és a hálózati engedélyesek között.

A módosuló szerepek új megoldásokhoz vezethet-
nek, és fordítva: a technológiai megoldások fejlődése 
új piaci szerepkörök megjelenését segíti elő. Az első 
villamosenergia-rendszerek kiépítése óta alapvetően 
az erőműveket szabályozzák a fogyasztói igényeknek 
megfelelően. Felmerül a kérdés: hogyan lehetséges a 
fogyasztókat bevonni a szabályozásba, milyen pénz-
ügyi ösztönzőkkel lehet a fogyasztásukat befolyásolni? 
A fogyasztói befolyásolással (demand side management, 
DSM) a rendszer rugalmasságának növelésével az ellátás-
biztonság fokozható, az energiahatékonyság növelhető, 
ezáltal pedig a költségek csökkenthetők.

Az ipari nagyvállalatok az átlagfogyasztókhoz képest 
sokkal nagyobb mennyiségű energiát vásárolnak, így 
a villamosenergia-piacon is külön kezelendők. Mivel 
a magyarországi villamosenergia-fogyasztás 70%-át a 
nem lakossági felhasználók adják, így ezen belül az ipari 
fogyasztóknál is várhatóan könnyebben terjed el a DSM 
technológiája.

A cikk az indirekt fogyasztói befolyásolást vizsgál-
ja, azon belül is az ösztönző tarifák hatását. Az egyes 
ipari fogyasztók villamosenergia-felhasználása Micro-
soft Excel Visual Basic környezetben volt modellezve. 
A vizsgálat célja az átütemezések szimulálása napelem 
nélküli és napelemes rendszerek esetében is, valamint 
az ehhez tartozó költségek számítása.

FOGYASZTÓI BEFOLYÁSOLÁS 
TARIFÁKKAL
Az ösztönző tarifarendszer kialakításának célja, hogy 
eltérő időszakok eltérő árazásával a fogyasztó az egyik 
időszakból a másikba ütemezze át a fogyasztást. A ta-
rifákat két csoportra lehet bontani, léteznek valós ide-
jű és nem valós idejű árazási módszerek. Előbbi még 
nem terjedt el, ehhez ugyanis megfelelő, mérési adatok 

továbbítására alkalmas kommunikációs hálózat, illetve 
olyan okos mérő szükséges, amely képes akár negyed-
óránként reagálni a piaci árak változására.

A nem valós idejű típusok közül az egyik a TOU 
(Time-of-Use, zónaidős), ahol az egyes napokon belül 
csúcs-, illetve völgyidőszakokat határoznak meg a villa-
mosenergia-fogyasztás függvényében. A csúcsidősza-
kokban a drága csúcserőművek üzemeltetési költségét 
meg lehet takarítani, amennyiben a fogyasztást csök-
kentik vagy átütemezik a fogyasztók. Utóbbi esetében 
pedig a völgyidőszakban a fogyasztás nő, mely egybe-
cseng a rendszerirányító céljával is, ugyanis így kevesebb 
szabályozási kapacitásra van szükség, a menetrendek 
követéséhez.

A CPP (Critical Peak Pricing) alkalmazásának cél-
ja, hogy az év bizonyos napjain a kiugróan magas fo-
gyasztást mérsékeljék. Éppen ezért a TOU-zal ellen-
tétben a CPP nem egész évben, csupán az évnek né-
hány napján érvényes, mely napokat előre kijelöli a 
hálózat üzemeltetője. Ez jellemzően 10-15 nap egy 
évben, továbbá jellemzően a TOU árazáshoz képest 
sokkal magasabb a csúcsidőszaki ár. A magasabb ár 
ösztönzőbben hathat egy alacsonyabb csúcsidőszaki 
árhoz képest, hogy a fogyasztó átütemezze a villamos 
energia használatát.

A további különböző árazási modellek közül meg-
említendő még az EDP (Extreme Day Pricing), mely a 
rendszer szempontjából kritikus napokon érvényes, 
a CPP-hez hasonlóan, azonban az adott nap 24 órájában 
érvényes a magasabb tarifa. A CPP és az EDP kombinált 
megoldását alkalmazza például a francia EDF a Tempo 
tarifa keretében.

KIINDULÁSI ADATOK
A fogyasztói befolyásolás vizsgálatához összesen 20 ipari 
fogyasztó éves idősoros mérési adatai álltak rendelke-
zésre, összesen 65 GWh éves összfogyasztással. Van 
köztük 10 MWh-s és 35 GWh-s éves fogyasztású is. Mind 
középfeszültségen vételeznek, ezért a megtérülés számí-
tásához egy magyarországi versenypiacon elérhető tarifa 
lett választva. A tarifa tartalmazza a rendszerhasználati 
díjakat. A két zónaidőben fogyasztott villamos energia 
mennyisége alapján fizetett ár mellett egy alapdíjat szük-
séges fizetni, továbbá a meddő energia díját, valamint a 
kapacitás díjat. Ezen felül még általános forgalmi adót, 
valamint az energiaadót kell fizetnie a fogyasztónak.

A fogyasztók számára ma adott a lehetőség, hogy 
napelemes rendszereket telepítsenek, emellett további 
könnyebbség, hogy 0,5 MW-nál kisebb beépített teljesít-
mény esetén a METÁR-on belül kötelező átvétel kereté-
ben a rendszerirányító átveszi a fotovoltaikus erőmű által 
megtermelt energiát. Elszámolás szempontjából a ház-
tartási méretű kiserőművekkel ellentétben – ahol szaldó 
alapján van elszámolás – a középfeszültségre csatlakozó 
kiserőművek visszatáplálása a MEKH által meghatározott 
átvételi árakon történik, a fogyasztás pedig a szerződött 
tarifának megfelelően. A fogyasztók telephelye ismeret-
len, ezért napelemnek egy magyarországi, déli tájolású 
2 kW-os csúcsteljesítményű rendszert lett kiindulási 
alapnak véve, melyről szintén rendelkezésre állt 365 
napnyi negyedórás felbontású idősoros mérés. Az egyes 
ipari fogyasztókhoz e napelemes rendszer lett skálázva.

RENDSZEREK MÉRETEZÉSE
Az alapfeltevés, hogy a fogyasztók a tarifával arányosan 
reagálnak, így biztosan van egy nullánál nagyobb árkü-
lönbség a zónaidős tarifák között, amely befolyással 
van az átütemezésre. Adott fogyasztótól függ, hogy 
ennek az árkülönbségnek mennyire szükséges nagynak 
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lennie, hogy az átütemezés megérje számára. Így ha a 
csúcsidőszak egy bizonyos mértékkel drágább a völgy-
időszaknál, akkor a fogyasztó hajlandó némi energiát 
átütemezni. Az átütemezésnek gátat szab egyrészt a 
fogyasztó költséggörbéje – vagyis hogy bizonyos meny-
nyiségű terméket, szolgáltatást a villamosenergia-ártól 
függetlenül köteles előállítani, mert erre például szer-
ződések kötelezik, másrészt az eszközeinek, beren-
dezéseinek fizikai paraméterei is korlátokat állítanak 
fel. A fogyasztó a villamosenergia-keresletét bizonyos 
mértékben képes megváltoztatni az ösztönző tarifák 
függvényében. A fogyasztó keresleti és a kereskedő 
kínálati görbéjének hatására, ha változik a kínálati ár, 
a keresleti mennyiség is változni fog. Ezek a görbék nem 
ismertek, csak statisztikai felméréssel lehet megbecsülni 
őket. Lehet definiálni azonban egy átütemezési hajlan-
dóságot, ami a továbbiakban azt jelöli, hogy mekkora 
csúcscsökkentésre képes a fogyasztó, százalékban. 0% 
esetén nincs átütemezés, a 100%-os esetben a fogyasztó 
akár 100%-kal is csökkentheti a fogyasztását.

A költségek csökkentése céljából, a különböző 
rendszereket önmagában és egymáshoz szükséges 
optimalizálni, méretezni. Megoldandó kérdés, hogy a 
fogyasztást egy algoritmus hogyan ütemezze át. Ehhez 
adott a fogyasztó időszakbéli csúcsfogyasztása, valamint 
a csúcscsökkentési hajlandósága – utóbbi nemzetkö-
zi tapasztalatok alapján 20%-os értéknek vehető fel. 
Ez azt jelenti, hogy a csúcsidei teljesítményfelvételt sok 

fogyasztó akár 20%-kal is képes csökkenteni megfelelő 
tarifák mellett. Az egyes napokon átütemezett energia 
véletlenszerűen adódik a fenti tényezőket figyelembe 
véve. A vezérlést megvalósító eszközben szükséges egy 
zónaidőt jelző változó. Két tarifás rendszernél ez egy bit, 
mely logikai „1”-es értéket vesz fel csúcsidőszak esetén, 
logikai „0”-t völgyidőszak esetén. „1”-es érték esetén 
a fogyasztás egy részét a fogyasztó árrugalmasságának 
megfelelően ütemezi át csúcsidőszakból völgyidőszakba.

A napelemes rendszerek méretezésénél tervezési 
alapelv, hogy a napelemes rendszer által termelt éves 
energia egyenlő legyen az éves fogyasztással. A tarifákból 

és a kötelező átvételi árból fakad, hogy a fogyasztónak 
kedvezőbb pénzügyileg, ha a napelem által megtermelt 
áramot elfogyasztja ahelyett, hogy visszatáplálná. Ebből 
fakad, hogy fogyasztói befolyásolással a napelemes rend-
szerhez optimalizálható a fogyasztás. Ebben az esetben 
a fogyasztó oldalán először egy bit jelzi, hogy lesz-e az 
adott órában várhatóan napelemes visszatáplálás, egy 
másik bit pedig a tarifát jelzi. Az átütemező algoritmust 
kétszer egymás után lefuttatva az előbb a napelemes ter-
melés, majd a zónaidők alapján ütemezi át a fogyasztást.

SZIMULÁCIÓS EREDMÉNYEK
TOU esetén egy hazai versenypiaci tarifa lett alapul 
véve, a számításokhoz csúcsidőszakra 51,12 Ft/kWh, 
völgyidőszakra 27,48 Ft/kWh volt a villamos energia 
ára. A vizsgálat fő célja a fogyasztói befolyásolás és a 
napelemes rendszerek kapcsolatának elemzése, azon 
belül is elsősorban az érdekes a felhasználók szempont-
jából, hogy lehetséges-e csökkenteni a megtérülési időt 
a fogyasztások átütemezésével.

A korábban ismertetett átütemezési algoritmusok 
alapján három eset különíthető el TOU tarifáknál a nap-
elemek megtérülése szempontjából:
■■ tarifa alapján átütemezett a fogyasztás, ahol a zóna-

idők közti árrés maximális kihasználására kell opti-
malizálni;

■■ napelemes termelési előrejelzés alapján átütemezett 
a fogyasztás, ahol a visszatáplálás minimalizálása a cél;

■■ napelemes előrejelzés és tarifák alapján is átütemezett 
a fogyasztás, ahol a visszatáplálás minimalizálása és 
a tarifában lévő árrés maximális kihasználása is cél.
Az optimalizáláshoz fontos ismerni az egyes idő-

szakok kiadásait. A modellvizsgálatban a visszatáp-
láláskor kötelezően átvett energiáért 31,77 Ft/kWh 
illeti meg a fogyasztót, ehhez adó nem tartozik. Ezzel 
szemben csúcsidőszakban fogyasztás esetén 65,32 Ft-
ot szükséges fizetnie kilowattóránként, völgyidőszak-
ban 35,29 Ft/kWh-t, utóbbi kettő általános forgalmi 
adóval és energiaadóval van terhelve. Ezek alapján 
elmondható, hogy a fogyasztónak költségszempontból 
az a kedvező, ha minél kevesebbet próbál meg vissza-
táplálni, ezek után következik preferenciasorrendben, 
hogy völgyidőszakban fogyasszon több energiát, és 
csak a legutolsó, hogy csúcsidőszakban a hálózatból 
vételezzen. A három különböző optimalizálási megkö-
zelítés mellett az 1. ábrán az eredeti napelemes rend-
szer fajlagos villamosenergia-ára is látható, a csúcs-
csök kentési hajlandóság a nemzetközi szakirodal mak 
alapján 20%.

Az algoritmusról, mely a napelemes termeléshez 
és a tarifákhoz is optimalizálja a fogyasztást, elmond-
ható, hogy az eredeti kiadásokhoz képest kevesebb 

1. ÁBRA: 20 ÉVRE FAJLAGOSÍTOTT VILLAMOSENERGIA-ÁR NAPELEMES RENDSZEREK TELEPÍTÉSE ESETÉN

2. ÁBRA: VILLAMOSENERGIA-KIADÁS MEGTAKARÍTÁSOK ÉVENTE, BELESZÁMÍTVA A KEZDETI BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGET
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kiadással jár. Ez a megállapítás csupán az F7-es fogyasz-
tónál nem igaz, amelyről megjegyzendő, hogy egy igen 
alacsony az energiafelhasználása. Az, hogy önmagában 
a fotovoltaikus termeléshez vagy a tarifákhoz optimali-
zált fogyasztói befolyásolás a költséghatékonyabb, nem 
állapítható meg egyértelműen. A PV termeléshez és 
tarifákhoz optimalizált átütemezés hatására – 20%-os 
csúcscsökkentési hajlandóságot feltételezve – fogyasz-
tónként átlagosan 6%-kal kevesebb a villamosenergia-
kiadás 20 év alatt, amely ipari nagyfogyasztók révén 
jelentős megtakarításnak mondható.

A 2. ábra a villamosenergia-kiadás megtakarításo-
kat mutatja, ahol a referenciaeset az egyes fogyasztók 
eredeti éves kiadása a vizsgált tarifával, ehhez képest 
20 éves távlatban a fogyasztó villamosenergia-kiadása 
– kötelező átvétel esetén – csökkenthető napelem-
mel. Ugyanígy csökken a kiadás, ha csak a fogyasztói 
befolyásolást alkalmazza, a letöbb esetben pedig úgy 
tudja a legnagyobb megtakarítást elérni, ha napelemes 
rendszert fogyasztói befolyásolással együtt alkalmazza.

ENERGIATÁROLÁS ÉS A DSM
Az elmúlt évtizedekben újra és újra felmerült az igény, 
hogy a megtermelt villamos energiát ne csak térben, 
hanem időben is el tudjuk osztani. Mivel magát a villamos 
energiát csak jelentős korlátokkal lehet eltárolni, ezért 
különféle – mechanikai, kémiai, stb. – energiaátalakítók 
szükségesek a tárolás megvalósításához. A kiválasztott 
technológia függ az alkalmazási területtől is, eltérő töl-
tési és kisütési karakterisztikák szükségesek különböző 
esetekben. Az energiatárolók legfontosabb paraméterei 

a teljesítmény, a kapacitás, az élettartam, a hatásfok, 
a ciklusszám, az energiasűrűség, a teljesítménysűrűség, 
a kisütési idő és a válaszidő.

Az egyes technológiák összehasonlításakor az volt 
a szempont, hogy az adott típus minél jobban ki tudja 
elégíteni azokat a célokat, melyeket a fogyasztói befolyá-
solás is szolgál, ezzel megtámogatva azt. Attól függően, 
hogy milyen típusú a tarifa, a csúcsidőszakok TOU és 
CPP esetében néhány órások, EDP esetében pedig 24 
órások. A kisütési időket összevetve elmondható, hogy 
a túl nagy kisütési idővel rendelkező akkumulátorok 
– több napos, hetes – nem alkalmazhatóak a fogyasztói 
befolyásolás megtámogatására. Ugyanígy a túl gyors 
akkumulátorok – néhány másodperc – sem, ezeket más 
szerepek betöltésére tervezték, például frekvenciasza-
bályozás, teljesítményminőség javítása.

Másik szempont a teljesítménysűrűség. Egy tipikus 
példa erre a szivattyús tározós vízerőmű, ami az energia 
eltárolásának ugyan egy hatékony, és nagyméretben 
könnyen megvalósítható formája, azonban az méretei 
nem teszik lehetővé, hogy egy ipari telephelyen elfér-
jen. A kis teljesítmény- és energiasűrűségű szivattyú-
zott vizet, illetve sűrített levegőt tároló technológiák 
inkább rendszerirányítói, mint nagyfogyasztói méretben 
érdekes, ebből kifolyólag alkalmazzák tartalékképzés-
re, illetve csúcslevágásra. Ezek szempontok alapján az 
1. táblázatban látható az energiatárolók fogyasztói be-
folyásolásra alkalmas típusainak leszűkített listája.

A gyári élettartam a gyártó által megadott élettar-
tam, mely modellenként eltérhet. Ez magában foglalja 
az öregedést, kémiai és fizikai eróziót. A várható élet-
tartam évi 255-730 ciklussal lett megállapítva, – mely 
megfelel heti 5, illetve 14 ciklusnak – vagyis napi-heti 
rendszeres igénybevételű használatot jelent. Természe-
tesen a gyakorlatban a várható élettartamnak korlátot 

1. TÁBLÁZAT: ENERGIATÁROLÁSI LEHETŐSÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA VÁRHATÓ ÉLETTARTAM ALAPJÁN1

Technológia Hatásfok [%] Gyári élettartam [év] Várható élettartam [év] Átlagos ciklusszám [db]

Ólom-savas akkumulátor 75 – 90 3 – 15 0 – 6 875

NiCd akkumulátor 60 – 80 5 – 20 2 – 12 2225

NiMH akkumulátor 65 – 75 5 – 10 1 – 5 900

Li-ion akkumulátor 85 – 98 5 – 15 1 – 39 5250

Cink-levegő akkumulátor 50 – 70 1 1 – 4 1000

NaS akkumulátor 70 – 85 10 – 15 3 – 18 3500

NaNiCl akkumulátor 80 – 90 10 – 15 1 – 4 1000

Vanádium-redox akkumulátor 60 – 75 5 – 20 14 – 39 10000

szab a gyári élettartam, kevés használat mellett is rom-
lanak az akkumulátor különböző paraméterei adott idő 
eltelte után.

ÖSSZEFOGLALÓ
Azokban az országokban, ahol már valamennyire elter-
jedt a fogyasztói befolyásolás, egyformán megfigyelhető, 
hogy bevezetésekor az elosztói, illetve átviteli engedé-
lyesek, a termelők és a szabályozó hatóságok is együtt-
működtek, ez tehát egy szükséges feltétele az elterjedé-
sének. Magyarország esetében az sem elhanyagolandó 
szempont, hogy a fogyasztók mentalitását hogyan lehet 
megváltoztatni, milyen akciókkal, illetve kampányokkal 
lehetséges energiatudatosságra ösztönözni.

A DSM-nek különböző fajtáit alkalmazva számos 
előnye lehet. Általánosságban elmondható, hogy a 
Time-of-Use árazásnál reagálnak a fogyasztók legdina-
mikusabban az átütemezésre, valamint itt érhető el a 
legnagyobb megtakarítás a villamosenergia-kiadások-
ban. Rendszerirányítói szemmel nézve nem elhanya-
golható a vizsgált másik két átütemezési típus – Critical 
Peak Pricing és Extreme Day Pricing – sem.

20 éves távlatban vizsgálva egy napelemes rend-
szerrel elért megtakarítás összemérhető egy fogyasz-

tói befolyásolást alkalmazó rendszer megtakarításával 
– fontos azonban hangsúlyozni, hogy az olyan költségek 
nem lettek beárazva a vizsgált modellben, mint a fo-
gyasztó kényelme, valamint a fogyasztói befolyásolás 
kiépítésének költsége, miközben a napelemes beruhá-
zás igen. Ezen túlmenően elmondható, hogy optimális 
átütemezéssel – a napelem termelését és az adott tari-
farendszert figyelembe véve – egy napelemes rendszer 
megtérülési ideje csökkenthető átlagosan egy évvel. 
A vizsgált villamosenergia-tarifák esetében a különbö-
ző fogyasztókra méretezett rendszereknél 7-16 éves 
megtérülési idők adódtak.

A lokális energiatárolók jelenleg még kevésbé ter-
jedtek el a napelemekhez képest, éppen ezért részle-
tes következtetésekhez további vizsgálat szükséges. 
Az energiatárolók magas beruházási költsége miatt az 
elkövetkező években még biztosan az energiatárolás 
egyik alternatívája lehet a fogyasztói befolyásolás.

Összességében elmondható, hogy a nem valós idejű 
ármeghatározási módszerek nem alkalmasak rövid távú 
problémák kezelésére (frekvenciaingadozás, kiugróan 
magas órás árak, stb.), csupán a felhasználási trendek 
megváltoztatására, így például hosszú távon csökkent-
hető a csúcsidőszaki energiaigény.

ILLUSZTRÁCIÓ

1 Lazard’s Levelized Cost of  Storage Analysis alapján saját számítás
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A KTO 2016 augusztusában alakult új MVM Zrt. TMVH-
szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy a TMVH 
termelési terület felelősségi körébe tartozó társaságok 
karbantartási tevékenységeivel kapcsolatban kialakuljon 
egy átlátható műszaki és pénzügyi tulajdonosi érdek-
képviselet.

A maroknyi osztályon az osztályvezető mellet 3 fő 
szakértő dolgozik, akik teljesen különböző műszaki hát-
térrel érkeztek. A fiatal és agilis csapat az első pár hó-
napjában végiglátogatta a TMVH termelői tagvállalatait, 
igazi „gemba” tevékenységet végzett, azaz nem bírálni 
mentünk, hanem a folyamatok megismerése volt a cél, 
a problémák felmérése, és az őszinte beszélgetéseken 
keresztül egy bizalmi légkör kialakítása. Ennek megfe-
lelően jártunk a GTER összes erőművében; a miskolci 
MIFŰ telephelyeit is megismertük, aztán Észak-Budai 
Fűtőmű karbantartási tevékenységeit, működési nehéz-
ségeit ismertük meg. Az Oroszlányi Fűtőmű eltérően a 
többitől, még annyira új, hogy ott még csak garanciális 
tevékenységekről lehet beszélni, nem igazán karbantar-

tásról. És persze Paks, a legösszetettebb tevékenysé-
get végző erőművünk megismerése is fókuszba került. 
Az ismeretgyűjtésből a HUWI sem maradt ki, jártunk 
Pécsett, ahol az ottani operátoroknak igen széles körű 
ismereteiről tudunk tanúbizonyságot tenni. Bárhol is 
voltunk, jó műszaki tudással felvértezett szakemberek-
kel találkoztunk, akiket csak dicsérni lehet.

HAVI KARBANTARTÁSI WORKSHOP 
BEVEZETÉSE 
A kis KTO osztály szerteágazó háttérrel, de mégis 
igazi mérnöki műhelyként dolgozik. 2016 decemberé-
től kezdődően a KTO bevezette a tagvállalatok és a 
TMVH osztályainak részvételével a „Havi Karbantartási 
Workshop” elnevezésű szakmai fórumot. Régóta érez-
hető igénynek mutatkozott – a villamos- és hőenergia-
termelő és a karbantartó vállalatok szakembereinek 
visszajelzése alapján – a szakma egymásra találása, egy 
olyan plénum működtetése mentén, ahol a különböző 
helyekről jövő, de hasonló problémákkal szembenálló 
szakemberek megoszthatják egymás felé a karbantar-
tással kapcsolatos gondjaikat és esetlegesen egymást 
segítve megoldásokra is tudunk jutni. Ez az esemény 
módot ad a leányvállalatok karbantartási vezetőinek 
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A TMVH (Termelési és Műszaki Vezérigazgató-helyettes) szervezet Kar-
bantartás Tervezési Osztálya (KTO) nagy fába vágta a fejszéjét. Ebben 
a cikkben azt kívánjuk bemutatni, hogy a KTO tevékenységein keresztül 
miként jutottunk el a tagvállalatok karbantartási munkáinak megismerésé-
től az egységes transzparens karbantartást támogató prog ram rendszerek 
alkalmazhatóságának vizsgáltán át  SAP PM beveze tésének elhatározásáig.
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A KTO fiatal és agilis csapata  
igazi „gemba” tevékenységet  
végzett: „nem bírálni mentünk,  
hanem tanulni és bizalmi  
légkört kialakítani”.
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és a TMVH meghívottainak, hogy egy szakmai fórumon 
egy-egy tematikus témában bemutathassák egymásnak a 
saját gyakorlataikat, nehézségeiket, és a best practice-t, 
amellyel segíteni tudják egymás szakmai fejlődését. 

Az első tematikus nap egy általános bemutatóról 
szólt, ahol a részvevők a saját tevékenységeikkel ismer-
tetik meg a többieket. A második workshop alkalmával 
egy, csak erre a célra tartott tematikus nap keretén 
belül a Paksi Atomerőmű karbantartási tevékenységé-
nek bemutatása volt a cél. A harmadik alkalommal egy 
tematikus napot tartottak a leányvállalati „best practice” 
gyakorlatokról, ahol igen érdekes és tanulságos isme-
reteket szerezhettünk.

KARBANTARTÁST TÁMOGATÓ 
SZOFTVEREK SCREENINGJE 
Az áprilisi és a májusi workshopalkalmak a karbantartást 
támogató szoftverek bemutatásáról, megismeréséről 
szóltak. Az MVM Zrt. Karbantartás Tervezési Osztálya 
a tagvállalatok bevonásával több, az országunk energe-
tikájában jelenleg is használt karbantartás- és üzemvi-
tel-támogató alkalmazást vizsgált, különös tekintettel 
azok előnyeire és hátrányaira, azok felhasználóbarát, 
illetve IT-üzemeltetési és terméksupport/-upgrade 
szempontjaira, valamint az MVM-nél történő beveze-
tésének lehetőségeire.

A vizsgálat során számos gyártó/fejlesztő cég fó-
kuszba került, végül 5 gyártó terméke maradt scope-
ban, ezek az alábbiak:

■■ Az alkalmazásból egyszerűen és gyorsan lehessen 
hozzáférni a karbantartásra vonatkozó műszaki és 
pénzügyi adatokra.

■■ Az alkalmazás biztosítson lehetőséget a teljes kar-
bantartási folyamat felügyeletére és ellenőrzésére.

■■ A rendszerben legyen biztosítva előre definiált és 
egyedi riportálási lehetőség.

■■ Képes legyen a karbantartási OPEX jellegű tevékeny-
ségek mellett a CAPEX jellegű fenntartó és a fejlesz-
tőprojektek kezelésére is.

■■ Megfelelő support álljon rendelkezésre, előnyt jelent-
het a csoporton belüli megfelelő tudással rendelkező 
informatikusok megléte.

■■ És legvégül, de nem utolsó sorban árhatékony legyen 
a berendezés telepítése.

IGAZI FLOW ÉRZÉS
A workshopokon értelmeztük a hónapról hónapra 
növekvő tudásunkat, megvitattuk azokat. Volt olyan 
péntek reggel 9-kor kezdődő karbantartási workshop, 
amikor délután 5 órakor még jó értelemben vett vitát 
folytattunk, és a kollégákat úgy kellett hazaküldeni… 
– igazi flow érzés volt a napközben végzett munka.

Számos tapasztalat és eszmecsere után arra jutot-
tunk, hogy a SAP PM-rendszer a legmegfelelőbb az 
igényeink betöltésére. 

A rendszert majdan használó és a véleményezésbe 
mindvégig bevont tagvállalatok köre: GTER, É-BUD, 
MIFŰ, OF, HUWI. Ezen felül a Paksi Atomerőmű Zrt. 
szakemberei is megosztották velünk a tapasztalatai-

kat, amelyek a döntésekben szintén nagy segítséget 
jelentettek.

A helyhiány miatt többi rendszer elvetésének a hát-
tere helyett a SAP PM kiválasztásának indokait, szem-
pontjait az alábbiakban fogalmaztuk meg:
■■ Az MVM Zrt.-nél az SAP vállalatirányítási rendszert 

alkalmazzák. A PM-modul könnyen kapcsolódik a 
meglévő rendszerhez. 

■■ Nem kell kiépíteni informatikai rendszerek közötti 
interfészt, így adatáramlásból eredő hibalehetőség 
nincs, valamint esetleges más alkalmazás verzióvál-
tásakor nem kell újra kialakítani a rendszerek közötti 
kapcsolatokat.

■■ Minden információ egy rendszeren belül megtalálható 
(igények, megrendelések, szerződések, teljesítésiga-
zolások).

■■ A karbantartási tevékenységre vonatkozó szükséges 
információk gyorsan és egyszerűen előállíthatóak és 
hozzáférhetőek.

■■ A SAP PM előnye, hogy az MVM Csoporton belül 
egy már kialakult rendszer működik (MFGT-nél) az 
MVMI kezelésében és rendelkezik üzemeltetési ta-
pasztalatokkal.

■■ A PM-modult az MVMI megvásárolta, költségként a 
felhasználói licenszek és a szükséges implementációs 
munka merülnek csak fel.

■■ A PM-ben kialakítandó engedélyezési stratégia lehe-
tőséget biztosít a karbantartási igények teljes felügye-
letére. Az alkalmazáshoz kapcsolódó jogosultságok 
kezelése könnyen és egyszerűen megoldható.

Rendszer 
■■ KAR/FETIS fenntartást támogató rendszer 

X-Prompt Kft.
■■ extRIM üzemvitelt és karbantartást támogató  

rendszer PILINE Kft.
■■ MAXIMO WAM (worked asset manager)  

rendszer IBM Magyarországi Kft.
■■ SAP PM (Plant Maintenance) modul SAP Hungary Kft.
■■ ASSET SUITE (AS-6) ABB

A fenti rendszerek méretükben, felhasználói környe-
zetükben eléggé különböztek. Míg a KAR/FETIS és az 
extRIM egyedi fejlesztés útján több év javító-fejlesztő 
munkája által jutott olyan szintre, hogy felhasználó-
ik megelégedettséggel gondolnak már rájuk, addig a 
MAXIMO, SAP PM, ASSET SUITE úgynevezett dobo-
zos rendszerek, itt az alapváltozatot általában további 
fejlesztések útján lehet olyanná tenni, ami a felhasználó 
számára elfogadott lehet. 

A workshopok keretén belül a fenti rendszereket 
bemutatták számunkra a felhasználók, illetve a gyár-
tók, és ezen túl számos kérdést tudtunk itt és később 
a felhasználóknál tett üzemlátogatások során tisztázni.

A fenti ismeretek összegyűjtése után a tagvállalatok 
karbantartásért felelős mérnökeivel közösen megfo-
galmaztuk az alapvető elvárásainkat karbantartás- és 
üzemvitel-támogató rendszerrel szemben:
■■ Egy integrált alkalmazás legyen, amely képes az MVM 

által alkalmazott SAP vállalatirányítási rendszer ada-
tainak hatékony kezelésére, illetve azzal történő egy-
szerű kommunikációra.

■■ Képes legyen a nagy mennyiségű (akár több 100 ezer 
darabból álló) eszközpark kezelésére.

■■ A minél előbbi bevezethetőség és a fejlesztésből 
adódó hibák kiküszöbölése érdekében célszerű az 
új, egyedi fejlesztés minimalizálása.

■■ Egy már működő, energetikai szektorban alkalmazott 
megoldás bevezetése célszerű, melyre rendelkezésre 
állnak üzemeltetési tapasztalatok.

Karbantartási Workshop  
bevezetésével a TMVH tag 
vállalatai az iparágat érintő  
tematikus napokon oszthatják  
meg egymással a szakmai 
tudásukat, problémáikat.

<
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lyes tagvállalatainál 2017 őszétől. Szintén optimalizációs 
cél, hogy a tervezésen túl a karbantartás végzésének, 
megvalósításának is egy mérhető és transzparens módja 
is kialakuljon. Ezt segíti a cikk írása alatt még fejleszté-
si fázisban lévő KAMON (karbantartás-monitoring) 
-rendszer bevezetése. Ennek a lényege, hogy megfelelő 
költséghelyi és költségnemi struktúra kiválasztásával az 
egyes erőműveinkről naprakész karbantartási költség-
adatok álljanak rendelkezésre a MVM Zrt. és a tagvál-
lalatok számára egyaránt.

Az SAP PM bevezetésétől azt várjuk, hogy 2019-től 
egy igazi XXI. századi karbantartás-támogató rend-
szer használatával a tagvállalati karbantartás-tervező 
mérnökök, a tagvállalati vezetők és az MVM Zrt. me-
nedzsmentje is egy egyszerűbb, átláthatóbb rendszer 
használata által könnyebben és célratörőbben tudja 
végezni a rábízott feladatokat, ennek minden műszaki 
és pénzügyi előnyével.

■■ A karbantartási tevékenységen túl a tagvállalatok be-
ruházásai is kezelhetőek.

■■ Eszközszinten lehet hozzájutni adatokhoz, dokumen-
tumokhoz.

■■ A tervezési és megvalósítási folyamat SAP PM-rend-
szerben történő kezelése támogatja a beszerzési és 
raktározási tevékenységet, optimalizálható a szüksé-
ges keretszerződések köre.

■■ A rendszerben lehetőség nyílik az elektronikus nap-
lózásra, mely egyszerűsíti, átláthatóvá és jogosultság 
alapján elérhetővé teszi az üzemviteli események 
kezelését, kiváltva a korábban használt elektronikus 
vagy papíralapú naplózási rendszert.
A SAP PM bevezetésére egy projekt generálódott 

a KTO igénye által, amelynek a kivitelezését a SAP PM 
rendszerismeretekkel rendelkező MVMI végzi. A ter-
vek szerint két fázisban történik a munka, 2017-ben az 
előkészítési, majd 2018-ban az implementációs fázis 
zajlik, majd a tesztrendszer beüzemelése 2019 elején, 
s a projekt 2019 nyarán zárul. Addig számos problémát 
kell megoldani, és rengeteg munkabefektetés árán egy 
komoly teammunka által tudunk csak sikerre jutni.

KARBANTARTÁS-TERVEZÉSI 
FOLYAMATOK INTEGRÁCIÓJA
A fenti tevékenységek, a workshopok a közös isme-
retanyag kialakítása mellett a KTO célul tűzte ki, hogy 
a karbantartási tevékenységek tervezésének integrá-
ciója, közös alapokra helyezése által egy transzparens 
karbantartás tervezési folyamata alakuljon ki. Ennek 
megfelelően egy új CSFU mentén történnek a karban-
tartás-tervezési folyamatok a TMVH termelői engedé-

ILLUSZTRÁCIÓ

A KTO célja a karbantartás 
tervezés közös alapokra helye
zése és transzparens folyamatok 
kialakítása, amelynek egy jövő
beli eszköze a SAP PM lehet.

<

* Kálmán Tamás, osztályvezető, Gépész Konstrukció és  
Tervezési Osztály, MVM ERBE Zrt.

< A PAKSI ATOMERŐMŰ  
MJO-SZIVATTYÚIT HAJTÓ  
FVBZ-MOTOROK HŰTÉSHATÉ- 
KONYSÁGÁNAK FEJLESZTÉSE

Kálmán Tamás *

Fotó: Bodajki Ákos
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BEVEZETÉS
A GANZ Villamossági Művek Rt. 1976-ban és 1983-ban 
4-4 db és 1 db tartalék FVBZ 384/20 típusú motort 
szállított a Paksi Atomerőmű vízkivételi állomására, az 
MJO 2200 típusú hűtővízszivattyúk hajtására. 2010-ben 
az üzemeltető személyzet azt tapasztalta, hogy magas 
külső hőmérséklet esetén a tekercshőmérsékletek 
többször is túllépték a megengedett határértékeket. 
Ezért a Paksi Atomerőmű az MVM ERBE Zrt.-t meg-
bízta, hogy vizsgálja meg a túlmelegedés okát. A vizs-
gálattal egyidejűleg koncepcióterv készült, amely több 
verziót tárgyalt. A szakmai zsűri döntése alapján olyan 
átalakítás kivitelezése vált szükségessé, ami a meglévő 
rendszer legkisebb átalakításával jár, és figyelembe 
veszi az atomerőmű biztonságát. Alkalmas a motorban 
termelt hő elvezetésére minden szélsőséges időjárási 
körülmény esetén, nem eredményezi bonyolultabb 
feladatokkal járó technológia alkalmazását, és nem 
okoz többletköltséget az üzemeltetése. A nagyreví-
zió, a körléghűtők cseréje és a hűtés átalakítása után 
a szivattyúk elvben alkalmasak lesznek az üzemidő-
hosszabbítás teljes időtartamának kiszolgálására. 
Az üzembiztonságot szem előtt tartva az ütemezést 
úgy alakítják, hogy évente egy motor hűtésének fej-
lesztése történik meg, a 2012-ben indult átalakítás 
jelenleg a VI. ütemnél tart.

A rendszer elsődleges feladata a kondenzátorok 
hűtéséhez szükséges mennyiségű hűtővíz biztosítása. 
Ellátja továbbá a turbinával együtt üzemelő rendszerek 

hűtővízigényét (pl.: turbinaolaj-rendszer, generátorhű-
tővíz-rendszer). A kondenzátor hűtővízrendszerének 
vízforgalmát kiépítésenként négy szivattyú biztosítja, 
ezekből 4 blokkos üzem esetén kiépítésenként három 
üzemel és egy tartalék.

A kondenzátor hűtővízszivattyúinak feladata, hogy 
a hidegvíz-csatorna mindenkori szintjéről a gerebek 
által durván megszűrt Duna-vizet egy lépcsőben a vég-
csappantyún és a végcsappantyúaknán át a nyersvíz-
medencébe emeljék. Ezzel biztosítják a kondenzátorok 
hűtéséhez szükséges megfelelő mennyiségű hűtővizet 
a megfelelő térszint feletti magasságra emelve, hogy 
onnét, a további szűrés után a csővezetékek a konden-
zátorokhoz, majd a melegvíz-csatornák a befogadóba, 
a Dunába vezessék.

A MOTORHŰTÉS VÍZOLDALI 
RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE
A motor hűtésére szolgáló víz szállítása a szűrtvíz-
medencéből induló gerincvezetéken keresztül történik. 
A gerincvezetékről motoronként 1 db leágazás épül 
ki, mely ellátja a motor oldalán elhelyezett léghűtőket. 
(A léghűtő-leágazásból történik a csapágyhűtővíz ellá-
tása is, de ez elhanyagolható.) A hűtőből kilépő víz a 
szabadba folyik.

A motor hűtéséhez a motor gépkönyvében 40 m3/h 
hűtővíz van előirányozva. A mérés során motoronként 
~16 m3/h vízáramot mértek. 

A MOTORHŰTÉS LEVEGŐOLDALI 
RENDSZERÉNEK ISMERTETÉSE
A motor hűtése levegővel történik, ami a motortérben 
cirkulál. A motorban keletkező hőt a levegő felveszi, 
majd a gép oldalán elhelyezkedő vízhűtő egységnek 
adja át. A belső levegő cirkulációja két útvonalon va-
lósul meg: 
■■ A rotor tartóbordái ventilátorként működve a mo-

tortest szellőzőjáratán keresztül beszívják a levegőt, 
majd a rotor és az állórészvastest légrésein keresztül 
fújják be a légvezető dobozon elhelyezkedő vízhűtő 
egységbe. A lehűlt levegő a motorburkolatnak ütkö-
zik, majd egy 90°-os iránytörés után a motor alsó 
és felső részébe áramlik vissza a motor oldaltartó 
lemezén elhelyezett kivágásokon keresztül. Ezután 
a levegő ismét a motortest szellőzőjáratába kerül.

■■ A tekercsfejek hűtésének biztosítására a forgórészre 
alulról és felülről ventilációt fokozó elemeket építet-
tek be. Ezek fújják át a motortest szellőzőjáratából 
érkező levegőt a tekercsfejek között és körül. A le-
vegő a tekercsfejek mögötti légvezető doboz furatain 
keresztül távozik a vízhűtő egység felé, ahol találkozik 
az előző útvonalról érkező levegővel.
Az elrendezés vázlata az 1. és 2. sz. ábrán látható.

• Motortípus:  FVBz 384/20

• Gyártó:  Ganz

• Névleges teljesítmény:  3500 kW

• Névleges feszültség:  6000 V

• Teljesítménytényező:  0,77

• Hatásfok:  95%

• Fordulatszám:  296 1/perc

• Állandósult horonyhőfok max.:  100 ˚C

• Beépített hűtők száma:  2 db

• Szükséges hűtővízmennyiség:   
40 m3/h* (16 m3/h)

• Hűtővíz maximális hőmérséklet:  25 ˚C

AZ MJO-SZIVATTYÚ MEGHAJTÓ-
MOTORJÁNAK MŰSZAKI ADATAI

1. ÁBRA: FVBZ TÍPUSÚ VILLANYMOTOR ÉS HŰTÉSÉNEK VÁZLATA

2. ÁBRA: AZ MJO-SZIVATTYÚT MEGHAJTÓ FVBZ TÍPUSÚ VILLANYMOTOR KÖRLÉGHŰTŐJÉNEK JELENLEGI KIALAKÍTÁSA, A MODELL VIZSGÁLT TÉRFOGATA



[38].................................................................................... ...................................................................................[39]Műszaki fejlesztés Műszaki fejlesztés

A körléghűtő cseréje
A meglévő körléghűtők hibamentesen üzemelnek, 
de az atomerőmű üzemidő-hosszabbítása miatt cél-
szerű az MJO-szivattyúmotorok felújítása alatt újakra 
cserélni.

Az új körléghűtők a meglévők helyére kerülnek. 
Felerősítésük, méretük és a hűtővíz-csatlakozás is meg-
egyezik a jelenlegivel. Teljesítményük a jelenlegi 70 kW-
ról 90 kW-ra nő.

Számítógépes modellezés
A körléghűtő burkolatának vizsgálata céljából a Fluent 
numerikus áramlástani szimulációs programmal elemez-
ték a jelenlegi és az új burkolat beépítésével megvalósuló 
állapot összehasonlítását.

A rendszer vizsgált esetei
A következő esetek kerültek részletes elemzés alá:
■■ A RUN-01 azonosítóval jelölt változat a jelenlegi geo-

metriai kialakítású rendszerre vonatkozik.
■■ A RUN-02 azonosítóval jelölt változat a hőcserélő 

áramlásterelő burkolatának geometriai módosítása, 
a jelenlegi geometriai kialakítású referenciaesettel 
azonos peremfeltételek mellett.

■■ A RUN-09 azonosítóval jelölt változat a hőcserélő 
áramlásterelő burkolatának geometriai módosítása, 
a módosuló peremfeltételek melletti új munkapont-
ban. Ezt az esetet kell a referenciaesethez hasonlí-
tani. Ez az eset közelíti meg a legjobban a javasolt 
mó dosítás hatását.

A jelenlegi állapotban a hűtő kilépő felülete és a mo-
torburkolat közt 225 mm-es távolság van. A burkolat és 
az áramlás iránya merőleges egymásra, vagyis a burkolat 
torlólemezként funkcionál. Ennek hatására a hűtőből 
kilépő kis sebességű áramlás szinte teljesen lefékeződik, 
majd az iránytörés után a rotor szívó hatásának köszön-
hetően ismét a motor szívócsatornáiba kerül. A levegő 
kis sebessége miatt nincs jelentős nyomásveszteség, de 
például kánikulai napokon a motor túlmelegedését az is 
megakadályozza, ha kinyitják a motorburkolatot. Ebből 
arra lehetett következtetni, hogy minimális beavatkozás-
sal is biztosítható az üzemeltető által elvárt megfelelő 
tekercshőmérséklet, kedvező áramkép kialakításával a 
hűtőn átáramló sebességet megnöveltük, ezzel javul a 
hűtés hatékonysága.

AZ ÁTALAKÍTÁS ISMERTETÉSE

Levegőáram növelése új burkolattal
A körléghűtő burkolatát átterveztük, a levegő irány-
váltását kedvezőbb áramlástechnikai kialakítású, íves 
elemmel segítettük. Az átalakítás a meglévő, motoron-
ként levehető burkolat cseréjét eredményezte. Az új 
burkolat a 3. sz. ábrán látható.

A körléghűtőből kiáramló levegő egyenesen a bur-
kolat ajtajának csapódik jelenleg, és onnan halad fel- és 
lefelé, jelentős turbulenciát okozva. A kedvezőtlen irány-
törés ellenállást jelent az áramlásban. A körléghűtő ből 
kilépő levegő irányváltását méretezett, íves kialakításban 
terveztük újra. Az átalakítással megnő a belső levegő-
áram, ami a hűtési kapacitást növeli.

4. ÁBRA: ÖSSZNYOMÁSELOSZLÁS A HŐCSERÉLŐ FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES SZIMMETRIASÍKJAIBAN

5. ÁBRA: A HŐMÉRSÉKLET-ELOSZLÁS A HŐCSERÉLŐ FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES SZIMMETRIASÍKJAIBAN

3. ÁBRA: LEVEGŐÁRAM NÖVELÉSE A BURKOLAT LÉGTECHNIKAI ÁTALAKÍTÁSÁVAL
(A JOBB OLDALI KÉPEK A VIZSGÁLATNÁL HASZNÁLT EREDETI ÉS MÓDOSÍTOTT GEOMETRIA ELTÉRÉSEIT SZEMLÉLTETIK.)

VIZSGÁLT PARAMÉTEREK

Hidraulikai elemzés
Az áramlásterelő ház átalakításának hatása a rendszer 
hidraulikai ellenállására

A modellezett két esetben a hőcserélők egymással 
pontosan megegyező belépőlevegő- és hűtővíz-paramé-
terekkel rendelkeznek. Egyedüli különbség a ház geo-
metriája. A ház áramvonalasabb kialakításával csökken a 
rendszer össznyomásvesztesége (hidraulikai ellenállása).

A hőcserélő segítségével lecsökkentjük a rendszer-
ben keringtetett levegő hőmérsékletét, aminek követ-
keztében bizonyos mértékű változásra számíthatunk az 
anyagjellemzők (sűrűség, viszkozitás, fajhő, hővezetési 
tényező) tekintetében. Az anyagjellemzők megváltozása 
befolyásolja a helyi hőátadási viszonyokat, ezáltal vissza-

hat az átadott hőmennyiségre, ezért belső iterációt kell 
végeznünk. A konvergens számítás eredményeit a 4. sz. 
ábra szemlélteti.

Hőmérsékletek elemzése
Az áramlásterelő ház átalakításának hatása a rendszer-
ben kialakuló hőmérsékletekre. 

Markáns hőmérsékletváltozásra csak a levegőnek a 
hőcserélőn történő átáramlása során számíthatunk, lásd 
5. sz. ábrát. Ehhez képest a ház határolófalain történő 
hőleadás lényegesen kisebb hőmérséklet-csökkenést 
eredményez.

Összetett háromdimenziós áramlás megjelenítésé-
re kiválóan alkalmas valamely folyadékrész pályájának 
(egy kiszemelt pontszerű folyadékrész egymást köve-
tő pillanatokban elfoglalt helyeit összekötő görbének) 
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a felrajzolása. Ezeken az ábrákon a belépő keresztmet-
szetre illeszkedő elemi cellák középpontjából indított 
pályákat láthatjuk, természetesen nem mindegyik ilyen 
cellából, mert különben ismét áttekinthetetlen ábrát 
kapnánk. A pálya vonalának színezése a folyadékrész ak-
tuális tartózkodási idejét mutatja a mellékelt skála szerint. 
A sötétkék szín jelenti a bejuttatás pillanatát, vagyis a t=0 
sec időpontot. Az is látható, hogy a legtöbb folyadék-
rész kb. 1-2 másodperc alatt eléri a kilépési keresztmet-
szetet. Csupán néhány, viszonylag alacsony sebességű 
vagy recirkulációs zónába keveredett folyadékrész időzik  
4 másodpercig a vizsgált számítási térfogatban.

illetve hozzávezetései alkotta hidraulikai rendszer mun-
kapontját letolni. Az eltolt munkapontban a módosított 
rendszer bizonyos mennyiséggel több levegőt keringtet, 
a nagyobb sebességek és a nagyobb keringtetett levegő 
tömegáramának köszönhetően pedig megnövekszik a 
hűtővíznek átadott hőmennyiség. Következésképpen 
lecsökken a motorba visszatérő levegő hőmérséklete, 
vagyis tovább javulnak a hőátadás feltételei. Ezek a hatá-
sok pozitív visszacsatolást jelentenek a rendszer számára.

Az új munkapont meghatározásának eredményét a 
7. sz. ábra mutatja be. A legfontosabb számolt eredmé-
nyek összefoglalása a következő táblázatban található:

Összességében a javasolt geometriai konfiguráció 
alkalmazása 6%-kal növeli a keringtetett levegő tömeg-
áramát; 4,6%-kal növeli a rendszerből elvont teljes hő-
mennyiséget, és mindezek következtében ~2,8 °C-os 
tekercshőmérséklet-csökkenés várható.

A javasolt módosítás előnye, hogy pusztán pasz-
szív részelem cseréjével, üzemeltetési többletköltség 
nélkül képes a tekercshőmérséklet csökkentésére. 
A javasolt megoldás alkalmazása a jelenlegi hőcserélőt 
kiváltó egységek esetén is inherens módon javítja a 
rendszer üzembiztonságát, illetve növeli annak élet-
tartamát.

A motorból a vizsgált rendszerbe belépő levegő két 
különböző módon veszíthet energiatartalmából: 
■■ egyrészt felmelegíti a hőcserélő szekunder oldalán 

áramló, adott belépő hőmérsékletű és tömegáramú 
hűtővizet; 

■■ másrészt hőt ad le a ház határolófelületén keresztül 
a környező levegőnek. 
A hőáramot kiszámítottuk. A 6. sz. ábra a hatá roló-

felületek hőfluxuseloszlását mutatja. Mivel a környezetnek 
leadott hőáram a vizsgált rendszer szempontjából negatív 
előjelű – a könnyebb értelmezés miatt megfordítottuk 
az értékskála színhozzárendelését. Ennek megfelelően a 
sötétkék érték jelenti a zéró hőfluxust (vagyis az adiaba-
tikus falat) és a pirosas árnyalatú színek reprezentálják a 
nagy hőfluxusú területeket. Az ábra alapján egyértelműen 
megállapítható, hogy az eredeti geometriájú rendszer na-
gyobb hőmennyiséget ad le a környezeti levegőnek. A fali 
hőfluxus felületi integráljait lásd a következő táblázatban.

A számolt hőáramokat összesítő táblázat alapján 
megállapítható:
■■ Az azonos belépő peremfeltételeknek (levegő/víz, 

hőmérséklet/tömegáram) megfelelően, a hőcserélő 
hűtővíznek átadott hőárama a két esetben azonosnak 
tekinthető.

■■ A falakon keresztül a jelenlegi kialakítású (RUN-01) 
rendszer ad le nagyobb hőmennyiséget a környezeti 
levegőnek, mivel a hőcserélőből kilépő levegősugár 
direkt nekiütközik a határolóburkolatnak, szemben 
a módosított geometriával, ahol az áramlást csupán 
enyhe irányváltoztatásra kényszerítjük, így az ívelt fal 
mellett haladó közegrészek a fal közelében maradnak, 
növelve a termikus határréteg vastagságát.
Összességében tehát – azonos peremfeltételek mel-

lett – a módosított (RUN-02) esetben ad le a levegő 
kisebb hőáramot, a különbség ráadásul kevesebb, mint 
2%. Ez a tény még önmagában nem azt jelenti, hogy az 
átalakítás a hőátadási viszonyokat tekintve összességé-
ben negatív változást okoz, hiszen a valóságos esetben 
a két hőcserélő nem azonos peremfeltételekkel fog 
üzemelni, hanem éppen a módosítás következtében 
lecsökkent áramlási veszteség fogja a kvázi radiális ven-
tilátornak tekinthető motor forgórész és a hőcserélő, 

6. ÁBRA: FALI HŐFLUXUSELOSZLÁS A HÁZ HATÁROLÓFELÜLETEIN

1. TÁBLÁZAT: A SZÁMOLT HŐÁRAMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

2. TÁBLÁZAT: A LEGFONTOSABB SZÁMOLT EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

RUN-01 RUN-02 Abszolút eltérés Relatív eltérés

Hőcserélő hőárama  
(hűtővíznek leadott hő) 77 584 77 246 -338 W -0,44%

A falakon keresztül  
a környezetbe leadott hő 3 963 2 903 -1060 W -26,74%

Teljes hőleadás 81 547 80 149 -1398 W -1,71%

Eredeti  
konfiguráció 

RUN-01

Módosított  
konfiguráció

RUN-09
Abszolút eltérés Relatív eltérés

Belépő keresztmetszet átlaghőmérséklete 56,95 56,95 0,0 °C

Kilépő keresztmetszet átlaghőmérséklete 34,89 34,84 0,0 °C

Levegő hőmérsékletváltozása a vizsgált rendszeren -22,06 -22,10 0,0 °C

Belépő levegő térfogatáram 3,4687 3,6751 0,21 m3/s 5,95%

Hőcserélőn áthaladó levegő tömegáram 3,68 3,90 0,22 kg/s 5,95%

Hőcserélő hőárama 77 584 82 308 4724 W 6,09%

A falakon keresztül a környezetbe leadott hő 3 963 3 013 -950 W -23,96%

Teljes hőleadás 81 547 85 321 3774 W 4,63%

Össznyomásesés a hőcserélőn 47,2 52,6 5,4 Pa 11,43%

Össznyomásesés az egyéb részeken 15,8 10,3 -5,4 Pa -34,50%

A vizsgált rendszer össznyomásesése 63,0 62,9 -0,05 Pa -0,08%

7. ÁBRA: AZ EREDETI ÉS A MÓDOSULT MUNKAPONTOK

A javasolt módosítás előnye,  
hogy pusztán passzív részelem  
cseréjével, üzemeltetési többlet
költség nélkül képes a tekercs
hőmérséklet csökkentésére. 

<
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építettek be. Ez az érték 2015-ben 51,2 GW volt, te-
hát az évenkénti növekedés megközelítette az 50%-ot. 
Ennél csak a 2010-es 115%-os és a 2011-es 80%-os nö-
vekedés volt erősebb, azonban abszolút értékben ezek 
az évek sokkal szerényebb növekedést képviselnek.

2013 óta a globális naperőműves piacra Kína gyakorol-
ja a legnagyobb hatást. Az ország a tavalyi évben 34,5 GW 
napelemes teljesítményt csatlakoztatott a hálózatára. Ez a 
roppant méretű terjeszkedés elsődlegesen a kínai regulá-
cióban történő változásoknak tudható be. A beruházók 

NEMZETKÖZI TRENDEK
A globális felmelegedés és környezetszennyezés a 21. 
század egyik legégetőbb, megoldásra váró problémája. 
Az emberiségnek törekednie kell a fenntartható fej-
lődés megteremtésére, ami esélyt és stabilitást ad az 
utánunk következő generációknak. Ennek érdekében az 
elmúlt évtizedben a fejlett országok jelentős részének 
villamosenergia-ipara számottevő strukturális irányvál-
táson esett keresztül. Míg a 20. századot a centralizáció 
jellemezte a villamosenergia-termelésben, úgy a 21. 
században ez a folyamat megfordulni látszik, és akár el 
is tolódhat a decentralizáció irányába. 

A villamosenergia-rendszerekben végbemenő szer-
kezeti átalakulás egyik legfontosabb elemének mond-
ható a napelemes villamosenergia-termelés térnye-
rése. A 2016-os év ebben a tekintetben kiemelkedő 
eredményeket produkált, hiszen globális szinten 76,6 
GW összteljesítményű napelemes többletkapacitást 

igyekeztek 2016 első és második negyedévében minél 
több tervezett fotovoltaikus erőművet üzembe helyez-
ni. A sietség oka, hogy 2016. június 30. után csatlakozó 
erőművekre – régiótól függően – 2–11%-kal csökkentett 
átvételi árakat irányzott elő az illetékes állami bizottság.

A 2016-os év második legjelentősebb piaci szerep-
lője az Amerikai Egyesült Államok volt. Az USA tavaly 
97%-kal növelte napelemes kapacitását, amely 14,8 GW 
többletteljesítményt jelent. Külön kiemelnénk, hogy 
Kalifornia az 5 GW-os beépített kapacitásával messze 

< FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK  
– TRENDEK ÉS KILÁTÁSOK

Deák Zsolt, Kodaj Dávid *

*  Deák Zsolt, osztályvezető, Villamos és Irányítástechnikai Osztály, 
MVM ERBE Zrt.

  Kodaj Dávid, villamos munkatárs, Villamos és Irányítástechnikai 
Osztály, MVM ERBE Zrt. 

ILLUSZTRÁCIÓ

Az összesített, világszerte üzemelő 
fotovoltaikus erőműkapacitás  
exponenciális növekedést mutat.  
2012ben érte el a 100 GWot,  
2015re sikerült ezt megduplázni,  
2016ban pedig három
szorosára növelni.
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kiemelkedik az amerikai mezőnyből. A növekedés hát-
terében itt is az állami reguláció áll. A piac 2016 végére 
30%-os extra adóteherrel kalkulált, amely sietségre ösz-
tönözte a piaci szereplőket.  A várakozásokkal ellentét-
ben nem vezették be 2016-ban a regulációs módosítást. 
A 2017-es év is mozgalmas az amerikai piacon. Az idei 
év végéig minden napelemgyártó igyekszik minél na-
gyobb készleteket felhalmozni az USA területén, ugyanis 
komoly dömpingellenes vámra kell számítani 2018-tól. 
Ez az amerikai készletfelhalmozás negatív hatással van 
már jelenleg is a napelempanelek világpiaci árára.

A 2016-os dobogó harmadik helyezettje Japán lett 
8,6 GW-tal. A szigetországban évről évre csökken a 
fotovoltaikus erőművek iránti beruházási hajlandóság, 
amit több tényező együttesen befolyásol. Egyrészt a 
japán kormányzat újfent a nukleáris és szénhidrogén-ala-
pú energiatermelés felé fordul, másrészt nehézségekbe 
ütközik a magas napelemes penetráció hálózati integrá-
ciója, harmadrészt Japánban bevezették 2016 áprilisá-
ban a nagy energetikai cégeket feldaraboló piacnyitási 
reformot. Az évről évre csökkenő japán beruházási 
értékek 2017-ben előreláthatólag újra emelkedni kezde-
nek, köszönhetően az idén bevezetett, pályáztatásalapú 
beruházási támogatási rendszernek, amely a megújulóra 
vonatkozó támogatott átvételi árakat fogja felváltani.

1. ÁBRA: FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰ-KAPACITÁS ÉVES NÖVEKEDÉSE

2. ÁBRA: ÖSSZESÍTETT FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰ-KAPACITÁS 3. ÁBRA: FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰ-KAPACITÁS ÉVES EURÓPAI NÖVEKEDÉSE

Az összesített, világszerte üzemelő fotovoltaikus 
erőmű-kapacitásról elmondható, hogy exponenciális 
növekedést mutat. 2012-ben érte el a 100 GW-ot, 
2015-re sikerült ezt megduplázni, 2016-ban pedig há-
romszorosára növelni.

EURÓPAI TRENDEK
Ha az Európai Unió nemzeteit tekintjük, a decentralizált 
villamosenergia-termelés térhódítása bár országonként 
eltérő mértékű, azonban az egyre magasabb elváráso-
kat támasztó, megújuló energiát támogató nemzetközi 
egyezmények nyomására folyamatos, de évről évre 
lassuló növekedést mutat. 

A fotovoltaikus energiaforrások hasznosításának 
térnyerése ugyan egyre dominánsabb mind a háztar-
tási méretű, mind a kiserőművi szegmensben, azon-
ban fontos megemlíteni, hogy az európai piac 2011 
óta egyre lassuló ütemben növekszik, és lemaradt a 
többi régióhoz képest. Ennek okai nemzetgazdasági 
szinten keresendők, ugyanis még az Európai Unión 
belül is teljesen eltérő támogatási mechanizmusokat 
és tarifákat alkalmaznak az egyes országok, valamint a 
közös európai irányelvek implementálása esetenként 
akár egy évtizedig is eltart az európai villamosenergia-
rendszerben.



Technológia...................................................................................................[47][46]..................................................................................................Technológia

telepített fotovoltaikus erőművek lesznek, a napelemes 
piac centruma pedig továbbra is Ázsia marad.

Az európai hozzájárulás valószínűleg növekedni fog a 
következő években, ugyanis a nagy méretű fotovoltaikus 
erőművek támogatott LCOE-értékei (Levelized Cost of 
Energy) versenyképesek lesznek más típusú, európai erő-
művek által termelt villamosenergia-árakkal. (Az LCOE 
lehetőséget nyújt különböző technológiával üzemelő erő-
művek élettartamra vetített gazdasági összehasonlítására.) 
Ezt a megállapítást csak tovább erősíti az Európai Unió 
által elfogadott 2020-as, a végfelhasználásban 20%-os 
megújulókat előíró cél közeledése, amely csak további 
támogatásokkal és hálózatfejlesztésekkel érhető el. To-
vábbá, ha az Európai Bizottság „tiszta energia minden 
európainak” indítványát sikeresen elfogadják, akkor a 
program 2030-ig új, zöldenergiát támogató célokkal bővül.

HAT JELENSÉG, AMELY JELENTŐS 
KIHATÁSSAL LESZ A NAPELEMEK 
TERJEDÉSÉRE
Az eddigiekben bemutattuk, hogy mekkora potenciál 
rejlik a fotovoltaikus erőművekben, és milyen dinamiku-
san fog fejlődni az iparág. A növekedést természetesen 
rengeteg tényező befolyásolja, de vannak központi ele-
mek, amelyek nyomon követése kiemelkedő fontosságú. 

műszaki igényeket támogató reguláció meglehetősen 
lassú ütemben fejlődik. A lassú átmenet pedig korlátozza 
az évenként racionálisan telepíthető megújuló energia-
források mértékét és drágítja a beruházásokat.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS
Annak érdekében, hogy öt évre előre tudjuk becsülni a 
várható fotovoltaikus kapacitás alakulását, nem elegen-
dő csupán a trendvonalat meghosszabbítani. Az orszá-
gonként eltérő támogatási mechanizmusok változásai 
hektikus kihatással lehetnek az elkövetkezendő évek-
re. Az ezzel járó bizonytalanságot is figyelembe véve 
a Global Solar Council és a SolarPower Europe közös 
tanulmánya 2017-re átlagosan 80,5 GW újonnan csat-
lakoztatott fotovoltaikus erőművel számol világszerte. 
Kijelenthető, hogy a növekedés még a pesszimista becs-
lés alapján sem fog számottevően lassulni.

Átlagos növekedéssel számolva, négy év alatt várható 
a jelenlegi globális kapacitás megkétszerezése, ez körül-
belül 600 GW-ot jelent 2020-ra. Ha minden támogatási 
ígéret valóra válik, és a világpiaci árak is a várakozásoknak 
megfelelően alakulnak, akkor 2022-re a világ napelemes 
beépített teljesítménye optimista esetben elérheti vagy 
akár túl is szárnyalhatja az 1000 GW-os határt. Várha-
tóan a növekedés favoritjai a több 10 MW-os, földre 

is bőven elmaradt a kormány által előirányzott 2,4-  
2,5 GW-tól. 

Magyarország 2016-ban először került fel a napele-
mes térképre, miután egy év alatt sikeresen üzembe 
helyezett 100 MW beépített teljesítményű fotovoltaikus 
erőművet. Nagy-Britanniát és Németországot leszámít-
va egy európai nemzet sem lépte át az 1 GW-os határt. 
Bár Olaszország birtokolja az európai kapacitások több 
mint 18%-át, az elmúlt 3 évben szinte alig történt jelen-
tősebb beruházás. A legnagyobb visszaesés Franciaor-
szágban volt tapasztalható, ugyanis 38%-kal csökkentek 
tavaly a napelemes beruházások, így az országban ösz-
szesen 7,1 GW üzemelt 2016 végéig. A visszaesés nagy 
valószínűséggel csak egy kiugró negatív adat marad, és 
a 2017-es évben újra erőre kap a fotovoltaikus telepítési 
kedv, amelyet a 2023-ra előirányzott 20 GW-os cél el-
érése érdekében kiírt pályázatok fognak megtámogatni. 

A globális trendek tükrében belátható, hogy az eu-
rópai villamosenergia-piac nem képes olyan dinamiku-
san reagálni, mint az ázsiai vagy az amerikai. A legtöbb 
megújuló energiát hasznosító termelőegység rendszer-
integrációjának nehézségét részben az energiaforrások 
alacsony kihasználási tényezője, részben pedig a szto-
chasztikus rendelkezésre állás adja. Ezekhez a kihívások-
hoz szükséges hangolni a támogatásokat, a szabályozást 
és rendszerfejlesztéseket, azonban a felgyorsuló piaci és 

Az európai piacvezető harmadik éve Nagy-Brittania, 
azonban 2016-ban 52%-kal csökkent az újonnan tele-
pített beépített teljesítmény, és ez nagyban kihatott a 
teljes európai piacra. A tavalyi évben 22%-kal csökkent 
az éves európai növekedés 2015-höz képest. A brit 
támogatási mechanizmusok csökkentése nemcsak a 
beruházói hajlandóságot mérsékelte, hanem a Solar 
Trade Association 2016 júniusi tanulmánya szerint a 
szektor munkahelyeinek harmadát is megszüntethette. 

Németország, mint a második legnagyobb európai 
piac harmadik éve 1-1,5 GW-tal növeli beépített napele-
mes teljesítményét. Ez az érték 2015-ben és 2016-ban 

4. ÁBRA: 2016-BAN EURÓPÁBAN ÜZEMBE HELYEZETT FOTOVOLTAIKUS ERŐMŰVEK MEGOSZLÁSA

Magyarország 2016ban először 
került fel a napelemes térképre,  
miután egy év alatt sikeresen  
üzembe helyezett 100 MW  
beépített teljesítményű  
fotovoltaikus erőművet.

< 5. ÁBRA: GLOBÁLIS, BEÉPÍTETT PV-TELJESÍTMÉNY ELŐREJELZÉSE
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A magasabb hatásfokú, de drágább monokristályos 
panelek újra versenyre kelhetnek polikristályos társa-
ikkal, és akár vissza is hódíthatják a piacot tőlük. Egy 
költséges technológiai lépés, a PV-cellákat körbeölelő 
szilikonlapkák gyártása lett sokkal költséghatékonyabb 
magas hatásfokú cellák előállítása esetén. 

Maguk az elemi napelemcellák is fejlődnek, ame-
lyekből 60 vagy 72 darabot szereltek eddig egy 
napelempanelre. Az új trend a cellák félbevágása, így 
akár 144 félcella is kerülhet egy panelre. Ezzel az új el-
rendezéssel cellánként feleakkora áramok fognak folyni, 
és ezáltal a hőveszteség a negyedére csökken.

Egy következő, 2016 óta egyre dominánsabban je-
lenlévő trend a PERC-technológia, mely akár ötvözhető 
a félcella-technológiával is. Ez a megoldás csupán 1% 
körüli hatásfokjavulást eredményez általában, viszont a 
végtermék alig lesz drágább, köszönhetően a közelmúlt 
gyártástechnológiai fejlesztéseinek.

FORRÁSMEGJELÖLÉS:
A cikk a SolarPower Europe – Global Market Outlook 2017 
jelentésének adataira támaszkodik.

és hatékony irányításába. Virtuálisan egyesíteni és haté-
konyan irányítani kell a különböző termelőegységeket, 
amelyek száma drasztikusan megnövekszik egy ilyen új 
rendszerben a hagyományoshoz képest. A monitoring 
és az adatfeldolgozás új szintre kell, hogy emelkedjen a 
jövő intelligens irányítórendszereiben.

Bécsben 2028-ra készülhet el Aspern, a 20 000 em-
bernek otthont teremtő, smart városrész. Rendszerei 
úttörőek lehetnek a megújuló energia városszintű ter-
melése és felhasználása területén. Itt már egyértelműen 
úgynevezett big data elemzésről beszélünk.

Technológiai trendek  
a napelemgyártásban
A fotovoltaikus erőművi beruházások költségei rohamo-
san csökkenek. Jelenleg a rekorder egy Abu Dhabi mellett 
létesülő, nyilvános tenderkiírású projekt. 2019-re helyezik 
üzembe, 1,18 GW, és a nyertes ajánlattevő 25 éven át 
csupán 24,2 $/MWh-ért értékesíti a villamos energiát.

A nagyobb fotovoltaikus beruházások költségeinek 
megoszlásában a napelempanelek változatlanul 50-55%-
ot tesznek ki. Ez azt jelenti, hogy a végső árra a legna-
gyobb hatást a panelfejlesztések gyakorolják.

Prosumerek – a termelő felhasználók
Új piaci szereplőként léphetnek színre a lakóközösségek, 
társasházak. A kis kapacitású termelők egy portfólióba 
tömörülve, egy ún. aggregátorcég segítségével köny-
nyebben kiléphetnek a villamosenergia-piacra. Ha egy 
ilyen fogyasztói csoport egy közös mérlegkörrel ren-
delkezik, akkor Németországban, Ausztriában és Fran-
ciaországban már élhetnek az emberek ezzel az üzleti 
lehetőséggel.

Az energiatárolás rohamos fejlődésének következ-
tében a nagyfogyasztóknak is megérheti a közeljövőben 
a tárolóval kiegészített, hibrid napelemes rendszerek 
telepítése. A telephelyek ezzel a technológiával saját célra 
termelnének és raktároznának megújuló energiaforrásból 
származó villamos energiát, ezzel megvalósul az „okos 
önfogyasztás”. Ezzel egyrészt csökkenthetik a hálózatból 
vételezett energia mennyiségét, másrészt csökkenthetik 
a hálózat felé a csúcsteljesítmény-igényüket. Így nemcsak 
kevesebb kilowattórát vásárol a létesítmény, hanem a 
csökkentett lekötött teljesítményre kevesebb teljesít-
ménydíjat is fizet a hálózati engedélyes felé. Ez a rendszer 
szerelhető szünetmentes ellátásra alkalmas inverterrel is, 
amely nagyban növeli a kritikus fogyasztók ellátásbizton-
ságát. Ázsiában már 2014 óta üzemelnek ilyen fogyasz-
tóhoz illesztett fotovoltaikus erőművek. 

Energiatárolás
A lítiumalapú energiatárolás piaci ára a napelemekhez 
fogható, meredeken csökkenő pályát írt le az elmúlt 10 
évben. Az energiatárolás számára hamarosan elérkez-
het az idő, hogy világszerte, gazdasági szempontból is 
indokolt energetikai beruházás legyen. 

A pár kWh kapacitású lítiumion akkumulátorok 
Németországban már napjainkban is elterjedtnek szá-
mítanak. 2015-ben 10 000, 2016-ban már 35 000 rend-
szer üzemelt országszerte. Ezek a tárolók háztartási 
méretű fotovoltaikus kiserőművekhez csatlakoznak, és 
megfelelő méretezés esetén tökéletesen kiegyenlítik a 
termelés és fogyasztás közötti eltéréseket.

A rendszerszintű szolgáltatások szegmensében is 
akad nemzetközi példa energiatárolásra. A legnagyobb 
ilyen vállalkozás Ausztráliában valósulhat meg. A Lyon 
csoport márciusban jelentette be riverlandi projektjét, 
amelynek keretében a 330 MW fotovoltaikus erőműhöz 
100 MW/400 MWh-ás tárolórendszer csatlakozna. 
Hosszú távon az ilyen beruházások olcsó energiá-
val látnák el a régiót, és megoldanák Dél-Ausztrália 
ellátásbiztonsági válságát is.

Digitalizáció
Amennyiben a jövő energiaiparában a termelés annyira 
elosztott és szétszórt lesz, mint a fogyasztásunk, akkor 
jelentős munkát kell fektetni a rendszer átláthatóságába 

Dömpingellenes vám
A széles körű kutatások és fejlesztések, valamint az ag-
resszív kínai üzletpolitika együttesen járultak hozzá, hogy 
2009 óta 2-3 évenként felére csökkent a napelemek világ-
piaci ára. Ezt az árzuhanást tehát a kínai gyártók okozták, 
és számos európai és amerikai cég nem volt képes lépést 
tartani a megváltozott piaci helyzettel. Az Európai Unió 
már 2013-ban dömpingellenes vámokkal avatkozott be, 
hogy megvédje az európai ipart. A dömping következté-
ben elszenvedett károk felszámolásához szükséges szint-
nek 47,6%-os vámot állapított meg az Európai Bizottság. 
Aki 2017-ben a minimum ár alatt értékesített európai pi-
acon, akár 64,9%-os extra adóteher sújthatta. A döntést 
a 2012-ben készített, MEMO/12/647 számú tanulmányra 
alapozta az unió, mely szerint az Európában értékesített 
kínai napelempanelek tisztességes árának valójában a 
tényleges árnál 88%-kal magasabbnak kellene lennie. 
A rendelet következtében az európai gyártók pénzügyi 
és működési eredményei jelentősen javultak, azonban a 
napelemes beruházások ugyanennyivel drágábbak lettek. 

Napjainkban egyre több ellenzőre talál ez az intéz-
kedés. Erre jó példa, hogy 2017 januárjában 18 tagállam 
nemmel szavazott a vám kétéves meghosszabbítását 
illetően. Az ügyben a legfrissebb fejleményre szep-
temberben került sor. Az új tervezet szerint összesen 
18 hónap alatt, 3 havonta csökkenne az előírt minimum 
ár. Elsőként 2017 októberében kerül erre sor: az új mi-
nimum ár 0,37 EUR/Wp polikristályos panelek esetén, 
valamint 0,42 EUR/Wp monokristályos panelek esetén.

Változó piaci modellek
Ahogy a bevezetésben is említésre került, a 20. századot 
a centralizáció jellemezte a villamosenergia-termelésben. 
Ha a termelés eltolódik a decentralizált irányba, akkor 
az ahhoz társuló kereskedelemnek és szolgáltatásoknak 
is fejlődni kell. Az Európai Unió ezt felismerte, és törek-
szik az ezzel harmonizáló tervezetek kidolgozására. Ha 
bevezetik az európai villamosenergia-piac célmodelljét: 
a csak energiaalapú piacot vagy a lokális flexibilitásalapú 
piacokat, az nagyban elősegíti majd a megújulók elter-
jedését. Az elsődleges célok a likviditás és a flexibilitás.

Ausztrál PV + tároló projekt (forrás: Lyon csoport)

Aspern hálózatfelügyeleti kommunikációs hálója (forrás: Omnetric csoport)
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hogy – függetlenül az alkalmazott nomenklatúrától – 
milyen műszaki funkciót teljesítenek a különböző célú 
szabályozási tartalékok.< RENDSZERSZABÁLYOZÁSI  

CÉLÚ TARTALÉK-TELJESÍTŐ- 
KÉPESSÉGEK ÚJ BESOROLÁSI  
RENDSZERE II.

Dr. Fazekas András István *

* Dr. Fazekas András István, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

Jelen cikk folytatása az ENERGIAforrás LIII. évf. (2017) 
1. számában1 megjelent áttekintő összefoglalásnak, 
amelynek fő célkitűzése a rendszerszabályozási célú 
tartalék-teljesítőképességek új besorolási rendszerének 
rövid vázlatos ismertetése, illetve a tartalékkapacitások 
méretezésével kapcsolatos alapvető számítási eljárások, 
elvek ismertetése. A cikk első része felsorolta a majd 
egy évtizedes szakmai munka során kidolgozott, az 
együttműködő villamosenergia-rendszerek működésé-
nek műszaki, biztonsági, kereskedelmi feltételrendszerét 
kialakító, meghatározó szabályzatokat, iránymutatáso-
kat, és röviden bemutatta a rendszerszabályozási célú 
tartalékkapacitások besorolási rendszerében a közel-
jövőben életbe lépő változásokat, összevetve azokat 
a jelenlegi nomenklatúrával. Itt került ismertetésre a 
frekvencia- és teljesítményszabályozás mibenléte, az, 

1 Fazekas András István: Rendszerszabályozási célú tartalék-teljesí-
tőképességek új besorolási rendszere I., ENERGIAforrás, LIII. évf. 
(2017), 1. szám, p. 91–98.

ILLUSZTRÁCIÓ

A pillanatnyi forrásoldali teljesítmény
betáplálás és a fogyasztó oldali 
teljesítményigénye közötti teljesítmény
egyensúly megbomlása egymástól 
minőségileg különböző és egymástól 
független okokra vezethető vissza.

<

CÉLKITŰZÉS
Az összefoglaló áttekintés fő célja az új besorolási rend-
szer szerinti tartalékkapacitások méretezési elvének 
vázlatos áttekintése.

A FORRÁSOLDAL ÉS A FOGYASZTÓI 
OLDAL KÖZÖTTI RENDSZERSZINTŰ 
TELJESÍTMÉNYEGYENSÚLY 
MEGBOMLÁSA
A folyamat matematikai leírása szempontjából igen nagy 
jelentősége van annak a kijelentésnek, hogy az alábbi-
akban egyes csoportokba sorolt jelenségek (okok) egy-
mástól függetlenek, s jellegükben teljességgel különböző 
hatásokat eredményeznek. Ugyanis ebből következően 
a rendszerszintű egyensúlymegbomlásokat leíró függ-
vényeik (diszkrét valószínűségi eloszlásuk, eloszlásfügg-
vényük és annak komplementer függvényei) egymástól 
különbözőek. 

Mindezek előrebocsátásával a villamosenergia-rend-
szer pillanatnyi forrásoldali teljesítménybetáplálása és a 
fogyasztóoldali teljesítményigénye közötti teljesítmény-
egyensúly megbomlását előidéző, egymástól minőségi-
leg különböző és egymástól független okok az alábbiak 
szerint csoportosíthatók.

1.  A forrásoldali teljesítménybetáplálás hirtelen (vélet-
lenszerű) csökkenése, ami valamely villamosenergia-
termelő egység részleges vagy teljes teljesítmény-
vesztésének, illetve hálózati teljesítménybetáplálás 
elvesztésének a következménye. 
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Feltételezve, hogy a regisztrált relatív gyakoriságok 
megfelelően hosszú vonatkoztatási tárgyidőszak alapján 
kerültek meghatározásra, állítható, hogy

amikor is „pDi” ([-]) jelöli az „Di” nagyságú ([MW]) 
(meghatározott teljesítménytartományba eső) teljesít-
ményhiány fellépésének adott tárgyidőszakbeli valószí-
nűségét. Következő lépés a rendszerszintű forrásoldali 
teljesítményhiányok diszkrét valószínűségi eloszlását 
megadó függvény meghatározása. A 2. táblázat alapján e 
függvény (diszkrét valószínűségi eloszlás) képét a 4. ábra 
mutatja. Ennek alapján meghatározható a diszkrét való-
színűségi eloszlásfüggvény is. A példa szerinti esetben a 
rendszerszintű „Di” ([MW] teljesítményhiány a diszkrét 
valószínűségi változó, míg "d" tetszőleges valós szám. 
Diszkrét valószínűségi eloszlás esetében a valószínűségi 
eloszlásfüggvényt általánosságban az alábbi összefüggés 
definiálja (az eddigi jelölésekkel):

Az értelmezés szerint tehát az F(d) valószínűségi 
eloszlásfüggvény értéke tetszőleges d Є R pontban an-
nak a valószínűségét adja meg, hogy a Di valószínűségi 
változó értékei kisebbek mint d. Ebből a definícióból 
következően a diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvény-
nek három igen lényeges tulajdonsága van:

1) 

2)              esetén, ha 

3)          esetén 

A RENDSZERSZINTŰ TELJESÍTMÉNY- 
EGYENSÚLY MEGBOMLÁSÁT OKOZÓ 
FOLYAMATOK MATEMATIKAI LEÍRÁSA
Az említett okokra visszavezethető folyamatok ma-
tematikai leírása valószínűségszámítási módszerekkel 
történik. A villamosenergia-rendszerek azon műszaki 
rendszerek közé tartoznak, amelyek esetében vissza-
menőleg igen hosszú időtartamra vonatkozóan igen 
pontosan regisztrált adatok állnak rendelkezésre a rend-
szer egészének és az egyes rendszerelemeknek (például 
villamosenergia-termelő egységeknek, hálózati szaka-
szoknak, alállomásoknak stb.) az üzemére vonatkozóan. 

A korábbiakban már említett függvények megha-
tározása példaképpen az első csoportba sorolt okok 
ese tében a következőképpen történik. A számítás alap-
elvének az ismertetése egy egyszerű példa segítségével 
történik annak érdekében, hogy könnyen követhetők 
legyenek az elmondottak. 

A példa szerinti (fiktív) erőműrendszer az 1. táblázat 
szerinti erőműegységekből áll. A 2. táblázat tartalmazza 
azt, hogy az erőműrendszer adott tárgyidőszakbeli üze-
me során milyen forrásoldali teljesítményhiányok léptek 
fel, azaz a táblázat megadja a rendszerben regisztrált 
forrásoldali teljesítményhiányok relatív gyakoriságát. 
A regisztrált forrásoldali teljesítményhiányok relatív 
gyakoriságát az alábbi összefüggés definiálja:

az „Di” (i = 1,2,...,n) nagyságú (meghatározott 
teljesítménytartományba eső) teljesítmény-
hiány ([MW]) fellépésének adott tárgyidő-
szakbeli relatív gyakorisága [-];

az „Di” nagyságú teljesítményhiány adott 
tárgyidőszakbeli fellépésének összesített 
időtartama [h];

vonatkoztatási tárgyidőszak időtartama [h].

  A véletlenszerű változás ebben az esetben a rend-
szert alkotó műszaki létesítmények (erőműegysé-
gek, hálózati szakaszok, alállomások stb.) üzemé-
nek megbízhatóságával függ össze. A rendszerszin-
tű teljesítményegyensúly megbomlását ezekben az 
esetekben mindig forrásoldalbeli hiány okozza, és 
a rendszerirányítás számára ezekben az esetek-
ben mindig a kiesett teljesítmény pótlása a feladat. 
(1. ábra). 

2.  A rendszerszintű fogyasztói teljesítményigények 
pillanatról pillanatra történő véletlenszerű (szto-
chasztikus) változása és a forrásoldali terheléskö-
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Fazekas András István PhD: Rendszerszabályozási célú tartalék teljesítőképességek új besorolási 
rendszere II.

A korábbiakban már említett függvények meghatározása példaképpen az első csoportba 
sorolt okok esetében a következőképpen történik. A számítás alapelvének az ismertetése egy 
egyszerű példa segítségével történik annak érdekében, hogy könnyen követhetők legyenek az
elmondottak. 
A példa szerinti (fiktív) erőműrendszer az 1. táblázat szerinti erőműegységekből áll. A 2. 
táblázat tartalmazza azt, hogy az erőműrendszer adott tárgyidőszakbeli üzeme során milyen 
forrásoldali teljesítményhiányok léptek fel, azaz a táblázat megadja a rendszerben regisztrált 
forrásoldali teljesítményhiányok relatív gyakoriságát. A regisztrált forrásoldali 
teljesítményhiányok relatív gyakoriságát az alábbi összefüggés definiálja:

r
Di
=
τ
Di

T ,

ahol:

r
Di : az "Di" (i = 1,2,...,n) nagyságú (meghatározott teljesítménytartományba eső) 

teljesítményhiány ([MW]) fellépésének adott tárgyidőszakbeli relatív 
gyakorisága [-];

τ
Di : az "Di" nagyságú teljesítményhiány adott tárgyidőszakbeli fellépésének 

összesített időtartama [h];

T : vonatkoztatási tárgyidőszak időtartama [h].

Feltételezve, hogy a regisztrált relatív gyakoriságok megfelelően hosszú vonatkoztatási
tárgyidőszak alapján kerültek meghatározásra, állítható, hogy

lim
T→∞

τ
Di

T
= lim
T→∞

r
Di
=p

Di
 ,

amikor is "pDi" ([-]) jelöli az "Di" nagyságú ([MW]) (meghatározott teljesítménytartományba
eső) teljesítményhiány fellépésének adott tárgyidőszakbeli valószínűségét. Következő lépés a
rendszerszintű forrásoldali teljesítményhiányok diszkrét valószínűségi eloszlását megadó
függvény meghatározása. A 2. táblázat alapján e függvény (diszkrét valószínűségi eloszlás)
képét a 4. ábra mutatja. Ennek alapján meghatározható a diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvény is. A példa szerinti esetben a rendszerszintű "Di" ([MW] teljesítményhiány a
diszkrét valószínűségi változó, míg "d" tetszőleges valós szám. Diszkrét valószínűségi eloszlás
esetében a valószínűségi eloszlásfüggvényt általánosságban az alábbi összefüggés definiálja
(az eddigi jelölésekkel):

F(d )=P(D
i
<d ), ∀ d∈R

.

Az értelmezés szerint tehát az F(d) valószínűségi eloszlásfüggvény értéke tetszőleges d Є R

pontban annak a valószínűségét adja meg, hogy a Di valószínűségi változó értékei kisebbek
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2017.11.01. 14:46:00

Fazekas András István PhD: Rendszerszabályozási célú tartalék teljesítőképességek új besorolási 
rendszere II.

A korábbiakban már említett függvények meghatározása példaképpen az első csoportba 
sorolt okok esetében a következőképpen történik. A számítás alapelvének az ismertetése egy 
egyszerű példa segítségével történik annak érdekében, hogy könnyen követhetők legyenek az
elmondottak. 
A példa szerinti (fiktív) erőműrendszer az 1. táblázat szerinti erőműegységekből áll. A 2. 
táblázat tartalmazza azt, hogy az erőműrendszer adott tárgyidőszakbeli üzeme során milyen 
forrásoldali teljesítményhiányok léptek fel, azaz a táblázat megadja a rendszerben regisztrált 
forrásoldali teljesítményhiányok relatív gyakoriságát. A regisztrált forrásoldali 
teljesítményhiányok relatív gyakoriságát az alábbi összefüggés definiálja:

r
Di
=
τ
Di

T ,

ahol:

r
Di : az "Di" (i = 1,2,...,n) nagyságú (meghatározott teljesítménytartományba eső) 

teljesítményhiány ([MW]) fellépésének adott tárgyidőszakbeli relatív 
gyakorisága [-];

τ
Di : az "Di" nagyságú teljesítményhiány adott tárgyidőszakbeli fellépésének 

összesített időtartama [h];

T : vonatkoztatási tárgyidőszak időtartama [h].

Feltételezve, hogy a regisztrált relatív gyakoriságok megfelelően hosszú vonatkoztatási
tárgyidőszak alapján kerültek meghatározásra, állítható, hogy

lim
T→∞

τ
Di

T
= lim
T→∞

r
Di
=p

Di
 ,

amikor is "pDi" ([-]) jelöli az "Di" nagyságú ([MW]) (meghatározott teljesítménytartományba
eső) teljesítményhiány fellépésének adott tárgyidőszakbeli valószínűségét. Következő lépés a
rendszerszintű forrásoldali teljesítményhiányok diszkrét valószínűségi eloszlását megadó
függvény meghatározása. A 2. táblázat alapján e függvény (diszkrét valószínűségi eloszlás)
képét a 4. ábra mutatja. Ennek alapján meghatározható a diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvény is. A példa szerinti esetben a rendszerszintű "Di" ([MW] teljesítményhiány a
diszkrét valószínűségi változó, míg "d" tetszőleges valós szám. Diszkrét valószínűségi eloszlás
esetében a valószínűségi eloszlásfüggvényt általánosságban az alábbi összefüggés definiálja
(az eddigi jelölésekkel):

F(d )=P(D
i
<d ), ∀ d∈R

.

Az értelmezés szerint tehát az F(d) valószínűségi eloszlásfüggvény értéke tetszőleges d Є R

pontban annak a valószínűségét adja meg, hogy a Di valószínűségi változó értékei kisebbek

3 | 11
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A korábbiakban már említett függvények meghatározása példaképpen az első csoportba 
sorolt okok esetében a következőképpen történik. A számítás alapelvének az ismertetése egy 
egyszerű példa segítségével történik annak érdekében, hogy könnyen követhetők legyenek az
elmondottak. 
A példa szerinti (fiktív) erőműrendszer az 1. táblázat szerinti erőműegységekből áll. A 2. 
táblázat tartalmazza azt, hogy az erőműrendszer adott tárgyidőszakbeli üzeme során milyen 
forrásoldali teljesítményhiányok léptek fel, azaz a táblázat megadja a rendszerben regisztrált 
forrásoldali teljesítményhiányok relatív gyakoriságát. A regisztrált forrásoldali 
teljesítményhiányok relatív gyakoriságát az alábbi összefüggés definiálja:

r
Di
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τ
Di

T ,

ahol:

r
Di : az "Di" (i = 1,2,...,n) nagyságú (meghatározott teljesítménytartományba eső) 

teljesítményhiány ([MW]) fellépésének adott tárgyidőszakbeli relatív 
gyakorisága [-];

τ
Di : az "Di" nagyságú teljesítményhiány adott tárgyidőszakbeli fellépésének 

összesített időtartama [h];

T : vonatkoztatási tárgyidőszak időtartama [h].

Feltételezve, hogy a regisztrált relatív gyakoriságok megfelelően hosszú vonatkoztatási
tárgyidőszak alapján kerültek meghatározásra, állítható, hogy
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T→∞
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Di
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r
Di
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Di
 ,

amikor is "pDi" ([-]) jelöli az "Di" nagyságú ([MW]) (meghatározott teljesítménytartományba
eső) teljesítményhiány fellépésének adott tárgyidőszakbeli valószínűségét. Következő lépés a
rendszerszintű forrásoldali teljesítményhiányok diszkrét valószínűségi eloszlását megadó
függvény meghatározása. A 2. táblázat alapján e függvény (diszkrét valószínűségi eloszlás)
képét a 4. ábra mutatja. Ennek alapján meghatározható a diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvény is. A példa szerinti esetben a rendszerszintű "Di" ([MW] teljesítményhiány a
diszkrét valószínűségi változó, míg "d" tetszőleges valós szám. Diszkrét valószínűségi eloszlás
esetében a valószínűségi eloszlásfüggvényt általánosságban az alábbi összefüggés definiálja
(az eddigi jelölésekkel):

F(d )=P(D
i
<d ), ∀ d∈R

.

Az értelmezés szerint tehát az F(d) valószínűségi eloszlásfüggvény értéke tetszőleges d Є R

pontban annak a valószínűségét adja meg, hogy a Di valószínűségi változó értékei kisebbek
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2017.11.01. 14:46:00

Fazekas András István PhD: Rendszerszabályozási célú tartalék teljesítőképességek új besorolási 
rendszere II.

A korábbiakban már említett függvények meghatározása példaképpen az első csoportba 
sorolt okok esetében a következőképpen történik. A számítás alapelvének az ismertetése egy 
egyszerű példa segítségével történik annak érdekében, hogy könnyen követhetők legyenek az
elmondottak. 
A példa szerinti (fiktív) erőműrendszer az 1. táblázat szerinti erőműegységekből áll. A 2. 
táblázat tartalmazza azt, hogy az erőműrendszer adott tárgyidőszakbeli üzeme során milyen 
forrásoldali teljesítményhiányok léptek fel, azaz a táblázat megadja a rendszerben regisztrált 
forrásoldali teljesítményhiányok relatív gyakoriságát. A regisztrált forrásoldali 
teljesítményhiányok relatív gyakoriságát az alábbi összefüggés definiálja:

r
Di
=
τ
Di

T ,

ahol:

r
Di : az "Di" (i = 1,2,...,n) nagyságú (meghatározott teljesítménytartományba eső) 

teljesítményhiány ([MW]) fellépésének adott tárgyidőszakbeli relatív 
gyakorisága [-];

τ
Di : az "Di" nagyságú teljesítményhiány adott tárgyidőszakbeli fellépésének 

összesített időtartama [h];

T : vonatkoztatási tárgyidőszak időtartama [h].

Feltételezve, hogy a regisztrált relatív gyakoriságok megfelelően hosszú vonatkoztatási
tárgyidőszak alapján kerültek meghatározásra, állítható, hogy

lim
T→∞

τ
Di

T
= lim
T→∞

r
Di
=p

Di
 ,

amikor is "pDi" ([-]) jelöli az "Di" nagyságú ([MW]) (meghatározott teljesítménytartományba
eső) teljesítményhiány fellépésének adott tárgyidőszakbeli valószínűségét. Következő lépés a
rendszerszintű forrásoldali teljesítményhiányok diszkrét valószínűségi eloszlását megadó
függvény meghatározása. A 2. táblázat alapján e függvény (diszkrét valószínűségi eloszlás)
képét a 4. ábra mutatja. Ennek alapján meghatározható a diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvény is. A példa szerinti esetben a rendszerszintű "Di" ([MW] teljesítményhiány a
diszkrét valószínűségi változó, míg "d" tetszőleges valós szám. Diszkrét valószínűségi eloszlás
esetében a valószínűségi eloszlásfüggvényt általánosságban az alábbi összefüggés definiálja
(az eddigi jelölésekkel):

F(d )=P(D
i
<d ), ∀ d∈R

.

Az értelmezés szerint tehát az F(d) valószínűségi eloszlásfüggvény értéke tetszőleges d Є R

pontban annak a valószínűségét adja meg, hogy a Di valószínűségi változó értékei kisebbek

3 | 11
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mint d. Ebből a definícióból következően a diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvénynek három
igen lényeges tulajdonsága van:

1) F(d )≥0 , ∀ d∈R ,

2) ∀ a ,b∈R  esetén, ha (a<b)⇒F (a)≤F (b) ,
és

3) ∀ c∈R  esetén 
lim
d→ c−0

F (d )=F (c ).

A diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvény tehát nem azonos a diszkrét valószínűségi
eloszlással. A megadott definícióból következően a diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvény az
alábbi összefüggések alapján határozható meg:

A példa szerint esetben a Di valószínűségi változó egyes regisztrált értékeihez tartozó lépcsős
diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvényét az 5. ábra mutatja. Az 5. ábrán szereplő függvény
azonban a vizsgálat szempontjából még nem közvetlenül felhasználható, mert nem arra a
kérdésre ad választ, hogy milyen valószínűséggel lép fel egy adott teljesítményértéknél
nagyobb teljesítményhiány a rendszerben, hanem arra a kérdésre ad választ, hogy mi a
valószínűsége annak, hogy a rendszerszintű teljesítményhiányok egy adott tetszőleges
értéknél kisebbek lesznek. E függvény komplementer függvénye, azaz a

G( d )=1−F (d )=P(D
i
>d )

    

függvény már arra a kérdésre ad választ, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a rendszerben
az erőműegységek véletlenszerű meghibásodása (kényszerkiesése, teljesítményvesztése)
következtében fellépő rendszerszintű forrásoldali betápláláshiány egy adott értéknél nagyobb
lesz. (6. ábra) 

Nem szorul magyarázatra, hogy az F(d) függvény esetében annak a valószínűsége, hogy a
rendszerben fellépő kiesett teljesítmény a rendszer teljes teljesítőképességénél kisebb lesz,
teljes bizonyosságú esemény, azaz 
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nagyobb teljesítményhiány a rendszerben, hanem arra a kérdésre ad választ, hogy mi a
valószínűsége annak, hogy a rendszerszintű teljesítményhiányok egy adott tetszőleges
értéknél kisebbek lesznek. E függvény komplementer függvénye, azaz a

G( d )=1−F (d )=P(D
i
>d )

    

függvény már arra a kérdésre ad választ, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a rendszerben
az erőműegységek véletlenszerű meghibásodása (kényszerkiesése, teljesítményvesztése)
következtében fellépő rendszerszintű forrásoldali betápláláshiány egy adott értéknél nagyobb
lesz. (6. ábra) 

Nem szorul magyarázatra, hogy az F(d) függvény esetében annak a valószínűsége, hogy a
rendszerben fellépő kiesett teljesítmény a rendszer teljes teljesítőképességénél kisebb lesz,
teljes bizonyosságú esemény, azaz 
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1. TÁBLÁZAT: A FIKTÍV ERŐMŰRENDSZER FŐBB ADATAI

Erőműegység megnevezés C [MW] DB [-] SUM C [MW]

U1-U3 20 3 60

U4-U8 50 4 200

U9-U11 100 3 300

U12-U13 220 2 440

U14-U15 500 2 1000

Összesen 14 2000
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A diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvény tehát nem 
azonos a diszkrét valószínűségi eloszlással. A megadott 
definícióból következően a diszkrét valószínűségi el-
oszlásfüggvény az alábbi összefüggések alapján hatá-
rozható meg:

A példa szerint esetben a Di valószínűségi változó 
egyes regisztrált értékeihez tartozó lépcsős diszkrét 
valószínűségi eloszlásfüggvényét az 5. ábra mutatja. 
Az 5. ábrán szereplő függvény azonban a vizsgálat szem-
pontjából még nem közvetlenül felhasználható, mert 
nem arra a kérdésre ad választ, hogy milyen valószínű-
séggel lép fel egy adott teljesítményértéknél nagyobb 
teljesítményhiány a rendszerben, hanem arra a kérdésre 
ad választ, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a rend-
szerszintű teljesítményhiányok egy adott tetszőleges 
értéknél kisebbek lesznek. E függvény komplementer 
függvénye, azaz a

függvény már arra a kérdésre ad választ, hogy mi a való-
színűsége annak, hogy a rendszerben az erőműegységek 
véletlenszerű meghibásodása (kényszerkiesése, teljesít-
ményvesztése) következtében fellépő rendszerszintű 
forrásoldali betápláláshiány egy adott értéknél nagyobb 
lesz (6. ábra). 

Nem szorul magyarázatra, hogy az F(d) függvény ese-
tében annak a valószínűsége, hogy a rendszerben fellépő 
kiesett teljesítmény a rendszer teljes teljesítőképessé-
génél kisebb lesz, teljes bizonyosságú esemény, azaz 

és fordítva, annak a valószínűsége, hogy a rendszerben 
fellépő teljesítményvesztések összege a rendszer teljes 
teljesítőképességénél nagyobb lesz, lehetetlen esemény, 
következésképpen

2. TÁBLÁZAT: AZ ERŐMŰRENDSZERBEN JELENTKEZŐ FORRÁSOLDALI TELJESÍTMÉNYHIÁNYOK VALÓSZÍNŰSÉGI LEÍRÁSA

Di [MW] Di, min alsó határ 
[MW]

Di, max felső határ
[MW] rDi  [-] F(d) G(d)

50 0 50 0,21 0,00 1,00

100 51 100 0,11 0,21 0,79

150 101 150 0,18 0,32 0,68

200 151 200 0,07 0,50 0,50

250 201 250 0,00 0,57 0,43

300 251 300 0,00 0,57 0,43

350 301 350 0,00 0,57 0,43

400 351 400 0,09 0,57 0,43

450 401 450 0,00 0,66 0,34

500 451 500 0,11 0,66 0,34

550 501 550 0,00 0,77 0,23

600 551 600 0,03 0,77 0,23

650 601 650 0,02 0,80 0,20

700 651 700 0,00 0,82 0,18

750 701 750 0,00 0,82 0,18

800 751 800 0,00 0,82 0,18

850 801 850 0,00 0,82 0,18

900 851 900 0,00 0,82 0,18

950 901 950 0,00 0,82 0,18

1000 951 1000 0,11 0,82 0,18

1050 1001 1050 0,00 0,93 0,07

1100 1051 1100 0,00 0,93 0,07

1150 1101 1150 0,00 0,93 0,07

1200 1151 1200 0,00 0,93 0,07

1250 1201 1250 0,00 0,93 0,07

1300 1251 1300 0,07 0,93 0,07

1350 1301 1350 0,00 1,00 0,00

1400 1351 1400 0,00 1,00 0,00

1450 1401 1450 0,00 1,00 0,00

1500 1451 1500 0,00 1,00 0,00

1550 1501 1550 0,00 1,00 0,00

1600 1551 1600 0,00 1,00 0,00

1650 1601 1650 0,00 1,00 0,00

1700 1651 1700 0,00 1,00 0,00

1750 1701 1750 0,00 1,00 0,00

1800 1751 1800 0,00 1,00 0,00

1850 1801 1850 0,00 1,00 0,00

1900 1851 1900 0,00 1,00 0,00

1950 1901 1950 0,00 1,00 0,00

2000 1951 2000 0,00 1,00 0,00
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3) ∀ c∈R  esetén 
lim
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F (d )=F (c ).
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G( d )=1−F (d )=P(D
i
>d )

    

függvény már arra a kérdésre ad választ, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a rendszerben
az erőműegységek véletlenszerű meghibásodása (kényszerkiesése, teljesítményvesztése)
következtében fellépő rendszerszintű forrásoldali betápláláshiány egy adott értéknél nagyobb
lesz. (6. ábra) 

Nem szorul magyarázatra, hogy az F(d) függvény esetében annak a valószínűsége, hogy a
rendszerben fellépő kiesett teljesítmény a rendszer teljes teljesítőképességénél kisebb lesz,
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F(d=2000 )=P(D
i
<(d=2000 ))=1 ,

, 

és fordítva, annak a valószínűsége, hogy a rendszerben fellépő teljesítményvesztések összege
a rendszer teljes teljesítőképességénél nagyobb lesz, lehetetlen esemény, következésképpen

G( d=2000 )=P(D
i
>(d=2000) ) =0

.

A rendszerelemek véletlenszerű meghibásodása miatti részleges vagy teljes teljesítőképesség
elvesztésének a valószínűsége tehát tetszőleges teljesítményre meghatározható.
Példaképpen meghatározható az a 6. ábra alapján, hogy mi a valószínűsége annak, hogy  a
példa  szerinti  esetben  a  rendszerszintű  teljesítményvesztés  meghaladja  az 1350 MW
értéket? Ez azt jelenti, hogy keresett a 

G( d=1350 )=1−F(d=1350 )=P(D>(d=1350 ))=?

függvény értéke. A 6. ábrából leolvasható, hogy ez az érték éppen öt százalék.  Azaz, ha (csak
forrásoldali teljesítményvesztést figyelembe véve) a rendszerben 1350 MW tartalék-
teljesítőképességet tartanánk, akkor a 95%-os valószínűséggel minden egyensúlyzavart
kompenzálni tudnánk. Vagy másképpen fogalmazva, az esetleges rendszerszintű
teljesítményzavarok valószínűségét 5% érték alá tudnánk csökkeneti.  A példa szerinti, igen
kisszámú erőműegységből álló rendszerben az egyes erőműegységek megbízhatósági
jellemzői igen rosszak, ezért ilyen nagy a rendszer összes beépített teljesítőképességéhez
viszonyítva a szükséges tartalék-teljesítőképesség aránya. A valóságban az egy
rendszerirányító fennhatósága alá tartozó villamosenergia-rendszerekben sokkal több
erőműegység van, másrészt az egyes erőműegységek (és más rendszerelemek)
megbízhatósága sokkal jobb, mint a példa szerinti esetben, következésképpen a szükséges
tartalék-teljesítőképesség összes teljesítőképességhez viszonyított aránya sokkal kedvezőbb
(kisebb).

A rendszerszintű teljesítményegyensúly megbomlását azonban más okok is okozhatják, így
ezek esetében is meg kell határozni a bemutatott módon a diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvényeket, pontosabban azok komplementer függvényét. 

A korábbiakban elmondottak szerint a fogyasztói teljesítményigények sztochasztikus
változásának következtében fellépő teljesítményhiányok diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvényének a komplementer függvénye a teljesítményhiányok és többletek
esetében megegyezik. A szakirodalomban ezért ezt sokszor úgy ábrázolják, hogy közös
ordináta tengellyel rajzolják meg két irányban a többlet és a hiány esetén adódó függvényt.
Ilyen ábrázolás esetén a két függvény alakja együttesen egy a normális eloszlás
sűrűségfüggvényéhez nagyon hasonló függvényalakot eredményez. De külön kiemelten
hangsúlyozni kell, hogy ebben az esetben két függvény együttes ábrázolásáról van szó,
aminek elvileg semmi köze (ebben az esetben) valamely normális eloszlás
sűrűségfüggvényéhez, amelyet ráadásul sokszor, helytelenül, eloszlásfüggvénynek neveznek.
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és fordítva, annak a valószínűsége, hogy a rendszerben fellépő teljesítményvesztések összege
a rendszer teljes teljesítőképességénél nagyobb lesz, lehetetlen esemény, következésképpen

G( d=2000 )=P(D
i
>(d=2000) ) =0

.

A rendszerelemek véletlenszerű meghibásodása miatti részleges vagy teljes teljesítőképesség
elvesztésének a valószínűsége tehát tetszőleges teljesítményre meghatározható.
Példaképpen meghatározható az a 6. ábra alapján, hogy mi a valószínűsége annak, hogy  a
példa  szerinti  esetben  a  rendszerszintű  teljesítményvesztés  meghaladja  az 1350 MW
értéket? Ez azt jelenti, hogy keresett a 

G( d=1350 )=1−F(d=1350 )=P(D>(d=1350 ))=?

függvény értéke. A 6. ábrából leolvasható, hogy ez az érték éppen öt százalék.  Azaz, ha (csak
forrásoldali teljesítményvesztést figyelembe véve) a rendszerben 1350 MW tartalék-
teljesítőképességet tartanánk, akkor a 95%-os valószínűséggel minden egyensúlyzavart
kompenzálni tudnánk. Vagy másképpen fogalmazva, az esetleges rendszerszintű
teljesítményzavarok valószínűségét 5% érték alá tudnánk csökkeneti.  A példa szerinti, igen
kisszámú erőműegységből álló rendszerben az egyes erőműegységek megbízhatósági
jellemzői igen rosszak, ezért ilyen nagy a rendszer összes beépített teljesítőképességéhez
viszonyítva a szükséges tartalék-teljesítőképesség aránya. A valóságban az egy
rendszerirányító fennhatósága alá tartozó villamosenergia-rendszerekben sokkal több
erőműegység van, másrészt az egyes erőműegységek (és más rendszerelemek)
megbízhatósága sokkal jobb, mint a példa szerinti esetben, következésképpen a szükséges
tartalék-teljesítőképesség összes teljesítőképességhez viszonyított aránya sokkal kedvezőbb
(kisebb).

A rendszerszintű teljesítményegyensúly megbomlását azonban más okok is okozhatják, így
ezek esetében is meg kell határozni a bemutatott módon a diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvényeket, pontosabban azok komplementer függvényét. 

A korábbiakban elmondottak szerint a fogyasztói teljesítményigények sztochasztikus
változásának következtében fellépő teljesítményhiányok diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvényének a komplementer függvénye a teljesítményhiányok és többletek
esetében megegyezik. A szakirodalomban ezért ezt sokszor úgy ábrázolják, hogy közös
ordináta tengellyel rajzolják meg két irányban a többlet és a hiány esetén adódó függvényt.
Ilyen ábrázolás esetén a két függvény alakja együttesen egy a normális eloszlás
sűrűségfüggvényéhez nagyon hasonló függvényalakot eredményez. De külön kiemelten
hangsúlyozni kell, hogy ebben az esetben két függvény együttes ábrázolásáról van szó,
aminek elvileg semmi köze (ebben az esetben) valamely normális eloszlás
sűrűségfüggvényéhez, amelyet ráadásul sokszor, helytelenül, eloszlásfüggvénynek neveznek.
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Fazekas András István PhD | W_218_ENERGIAFORRÁS_C3_FAZEKAS_ANDRÁS_ISTVÁN - korr. PO. 11.06_.docx | 463527| 21229 | 2590 | 
2017.11.01. 14:46:00

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

50
 

10
0 

15
0 

20
0 

25
0 

30
0 

35
0 

40
0 

45
0 

50
0 

55
0 

60
0 

65
0 

70
0 

75
0 

80
0 

85
0 

90
0 

95
0 

10
00

 

10
50

 

11
00

 

11
50

 

12
00

 

12
50

 

13
00

 

13
50

 

14
00

 

14
50

 

15
00

 

15
50

 

16
00

 

16
50

 

17
00

 

17
50

 

18
00

 

18
50

 

19
00

 

19
50

 

20
00

 

Va
ló

sz
ín

űs
ég

 [-
] 

y = -6E-09x6 + 9E-07x5 - 5E-05x4 + 0,0017x3 - 0,0274x2 + 0,2414x - 0,1875 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

50
 

10
0 

15
0 

20
0 

25
0 

30
0 

35
0 

40
0 

45
0 

50
0 

55
0 

60
0 

65
0 

70
0 

75
0 

80
0 

85
0 

90
0 

95
0 

10
00

 

10
50

 

11
00

 

11
50

 

12
00

 

12
50

 

13
00

 

13
50

 

14
00

 

14
50

 

15
00

 

15
50

 

16
00

 

16
50

 

17
00

 

17
50

 

18
00

 

18
50

 

19
00

 

19
50

 

20
00

 

Va
ló

sz
ín

űs
ég

 [-
] 

y = -6E-09x6 + 9E-07x5 - 5E-05x4 + 0,0017x3 - 0,0274x2 + 0,2414x - 0,1875 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

1,00 

50
 

10
0 

15
0 

20
0 

25
0 

30
0 

35
0 

40
0 

45
0 

50
0 

55
0 

60
0 

65
0 

70
0 

75
0 

80
0 

85
0 

90
0 

95
0 

10
00

 

10
50

 

11
00

 

11
50

 

12
00

 

12
50

 

13
00

 

13
50

 

14
00

 

14
50

 

15
00

 

15
50

 

16
00

 

16
50

 

17
00

 

17
50

 

18
00

 

18
50

 

19
00

 

19
50

 

20
00

 

Va
ló

sz
ín

űs
ég

 [-
] 

4. ÁBRA: FORRÁSOLDALI TELJESÍTMÉNYHIÁNYOK DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉGI ELOSZLÁSA

5. ÁBRA: FORRÁSOLDALI TELJESÍTMÉNYHIÁNYOK DISZKRÉT VALÓSZÍNŰSÉGI ELOSZLÁSFÜGGVÉNYE

A rendszerelemek véletlenszerű meghibásodása miatti 
részleges vagy teljes teljesítőképesség elvesztésének a 
valószínűsége tehát tetszőleges teljesítményre meghatá-
rozható. Példaképpen meghatározható az a 6. ábra alap-
ján, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a példa szerinti 
esetben a rendszerszintű teljesítményvesztés meghaladja 
az 1350 MW értéket? Ez azt jelenti, hogy keresett a 

függvény értéke. A 6. ábrából leolvasható, hogy ez az ér-
ték éppen öt százalék. Azaz, ha (csak forrásoldali teljesít-
ményvesztést figyelembe véve) a rendszerben 1350 MW 
tartalék-teljesítőképességet tartanánk, akkor a 95%-os 
valószínűséggel minden egyensúlyzavart kompenzálni 
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és fordítva, annak a valószínűsége, hogy a rendszerben fellépő teljesítményvesztések összege
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függvény értéke. A 6. ábrából leolvasható, hogy ez az érték éppen öt százalék.  Azaz, ha (csak
forrásoldali teljesítményvesztést figyelembe véve) a rendszerben 1350 MW tartalék-
teljesítőképességet tartanánk, akkor a 95%-os valószínűséggel minden egyensúlyzavart
kompenzálni tudnánk. Vagy másképpen fogalmazva, az esetleges rendszerszintű
teljesítményzavarok valószínűségét 5% érték alá tudnánk csökkeneti.  A példa szerinti, igen
kisszámú erőműegységből álló rendszerben az egyes erőműegységek megbízhatósági
jellemzői igen rosszak, ezért ilyen nagy a rendszer összes beépített teljesítőképességéhez
viszonyítva a szükséges tartalék-teljesítőképesség aránya. A valóságban az egy
rendszerirányító fennhatósága alá tartozó villamosenergia-rendszerekben sokkal több
erőműegység van, másrészt az egyes erőműegységek (és más rendszerelemek)
megbízhatósága sokkal jobb, mint a példa szerinti esetben, következésképpen a szükséges
tartalék-teljesítőképesség összes teljesítőképességhez viszonyított aránya sokkal kedvezőbb
(kisebb).

A rendszerszintű teljesítményegyensúly megbomlását azonban más okok is okozhatják, így
ezek esetében is meg kell határozni a bemutatott módon a diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvényeket, pontosabban azok komplementer függvényét. 

A korábbiakban elmondottak szerint a fogyasztói teljesítményigények sztochasztikus
változásának következtében fellépő teljesítményhiányok diszkrét valószínűségi
eloszlásfüggvényének a komplementer függvénye a teljesítményhiányok és többletek
esetében megegyezik. A szakirodalomban ezért ezt sokszor úgy ábrázolják, hogy közös
ordináta tengellyel rajzolják meg két irányban a többlet és a hiány esetén adódó függvényt.
Ilyen ábrázolás esetén a két függvény alakja együttesen egy a normális eloszlás
sűrűségfüggvényéhez nagyon hasonló függvényalakot eredményez. De külön kiemelten
hangsúlyozni kell, hogy ebben az esetben két függvény együttes ábrázolásáról van szó,
aminek elvileg semmi köze (ebben az esetben) valamely normális eloszlás
sűrűségfüggvényéhez, amelyet ráadásul sokszor, helytelenül, eloszlásfüggvénynek neveznek.
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Az FRR- és az RR-tartalékkapacitások (együttes) 
méretezése esetében egyszerűen arról van szó, hogy 
a rendelkezésre álló óriási mennyiségű tényadat alapján 
egy adott kockázati szint rögzítése mellett a bemutatott 
módon kell meghatározni az adott szekunder felszabá-
lyozási és leszabályozási igények lefedésére elegendő 
FRR- (vagy FRR- és RR-) kapacitást.2 Vagyis ebben az 
esetben az adott tárgyidőszakra vonatkozóan kell meg-
határozni a szabályozási zónában ténylegesen fellépő 
szükséges szekunder felszabályozási és leszabályozási 
teljesítményigények diszkrét valószínűségi eloszlásfügg-
vénye komplementer függvényét.  

Az említett számítási alapelv alapján a hazai rend-
szerre vonatkozóan mutatjuk be néhány konkrét számí-
tás eredményét3. Az elmúlt öt év (2011–2015) átlagában 
a rendszerirányító által felszabályozási irányban igénybe 
vett szekunder szabályozási igények átlaga +43 MW, 
míg a leszabályozási irányban igénybe vett tartaléktel-
jesítmények átlaga -42 MW volt. A negyedórás adatok 
részletes elemzése alapján azonban belátható, hogy 
ha a szükséges FRR-kapacitás ennek alapján kerülne 
meghatározásra, akkor a rendszerszintű zavaroknak 
mindössze 65%-a lenne elhárítható. Ez másképpen fogal-
mazva egyben azt is jelenti, hogy a vonatkoztatási tárgy-
időszak 65%-ában a szekunder szabályozási igények nem 

– a konkrét esetek abszolút többségében – más alakú 
a rendszerszintű teljesítményhiányok és a teljesítmény-
többletek tartományában. (7. ábra) 

Az eredő függvény ismeretében a feladat a kockázati 
szint meghatározása, azaz annak rögzítése, hogy mi lyen 
valószínűséggel engedhető meg olyan eset a rend szer üze-
mében, hogy a rendelkezésre álló (ilyen módon megha-
tározott) tartalékkapacitás nem képes az egyensúlyza var 
eliminálására. Jelen összefoglalónak nem tárgya a koc-
kázati szint meghatározási elvének tárgyalása, de annyi 
megjegyezhető, hogy értelemszerűen ez súlyos gazdasági 
konzekvenciákkal járó kérdés. Erre vonatkozóan a későb-
biekben a hazai rendszerre vonatkozóan konkrét példa is 
említésre kerül. A magasabb kockázati szint magától érte-
tődően alacsonyabb költséget jelent, és fordítva. A koc-
kázati szint definiálását követően mind a pozitív, mind a 
negatív irányban kiadódik a szükséges tartalékkapacitás. 
A 7. ábra a [-A,+A] értéktartományba eső rendszerszintű 
teljesítményhiányok kompenzálására képes az ilyen mó-
don meghatározott tartalék-teljesítőképesség. 

 
AZ FRR- ÉS AZ RR-
TARTALÉKKAPACITÁSOK MÉRETEZÉSE
Terjedelmi okok miatt részleleteiben nem kerül is-
mertetésre a szükséges FCR-, FRR- és RR-kapacitások 
meghatározásának elve. Általánosságban azonban 
megjegyezhető, hogy az alapelv azonos az előzőek-
ben bemutatottakkal. Ez annyiban pontosítható, hogy 
a rendszerszinten szükséges FCR-tartalékkapacitások 
meghatározása történhet az ún. „referenciaesemény 
(reference incident)” meghatározása alapján is. Ebben 
az esetben a szabályozási zónában/tömbben fellépő 
legnagyobb teljesítőképesség-vesztés nagyságát hatá-
rozzák meg bizonyos megfontolások alapján. 

valószínűségi eloszlásfüggvényeket, pontosabban azok 
komplementer függvényét. 

A korábbiakban elmondottak szerint a fogyasztói 
tel jesítményigények sztochasztikus változásának követ-
keztében fellépő teljesítményhiányok diszkrét valószínű-
ségi eloszlásfüggvényének a komplementer függvénye a 
teljesítményhiányok és többletek esetében megegyezik. 
A szakirodalomban ezért ezt sokszor úgy ábrázolják, 
hogy közös ordináta tengellyel rajzolják meg két irány-
ban a többlet és a hiány esetén adódó függvényt. Ilyen 
ábrázolás esetén a két függvény alakja együttesen egy 
a normális eloszlás sűrűségfüggvényéhez nagyon ha-
sonló függvényalakot eredményez. De külön kiemelten 
hangsúlyozni kell, hogy ebben az esetben két függvény 
együttes ábrázolásáról van szó, aminek elvileg semmi 
köze (ebben az esetben) valamely normális eloszlás 
sűrűségfüggvényéhez, amelyet ráadásul sokszor, hely-
telenül, eloszlásfüggvénynek neveznek.

A keresett, adott kockázati szintet eredményező 
minimálisan biztosítandó tartalék-teljesítőképesség 
meghatározásához tehát mindhárom rendszerszintű tel-
jesítményegyensúly-bomlást okozó esetre vonatkozóan 
meg kell határozni a G(d) komplementer függvényeket. 
A bemutatott lépésekkel meghatározhatók ezekre az 
esetekre vonatkozóan a diszkrét valószínűségi eloszlá-
sok komplementer függvényei. Az eddigiekben mindig 
diszkrét eloszlások meghatározásáról, vizsgálatáról volt 
szó, hiszen véges számú diszkrét adat alapján történtek 
a számítások, mert ezek állnak rendelkezésre. Nincs 
azonban elvi akadálya annak, hogy kellően nagy adat-
bázis esetén folytonos eloszlásfüggvények, illetve ezek 
komplementer függvényei kerüljenek meghatározásra. 
Ez egyes esetekben bizonyos közelítést jelent, de ez 
lényegileg nem rontja a számítások pontosságát. 

A rendszerszinten szükséges tartalékkapacitások 
valószínűségelméleti számításokon alapuló meghatáro-
zásához szükséges számítások soron következő lépése 
az „eredő” valószínűségi eloszlásfüggvény komplemen-
ter függvényének meghatározása. Nem belemenve az 
előbbiekben meghatározott három komponens függ-
vény eredő függvénye meghatározásának részleteibe, 
megállapítható, hogy az eredményként adódó függvény 

tudnánk. Vagy másképpen fogalmazva, az esetleges rend-
szerszintű teljesítményzavarok valószínűségét 5% érték 
alá tudnánk csökkeneti. A példa szerinti, igen kisszámú 
erőműegységből álló rendszerben az egyes erőműegy-
ségek megbízhatósági jellemzői igen rosszak, ezért ilyen 
nagy a rendszer összes beépített teljesítőképességéhez 
viszonyítva a szükséges tartalék-teljesítőképesség aránya. 
A valóságban az egy rendszerirányító fennhatósága alá 
tartozó villamosenergia-rendszerekben sokkal több erő-
műegység van, másrészt az egyes erőműegységek (és más 
rendszerelemek) megbízhatósága sokkal jobb, mint a 
példa szerinti esetben, következésképpen a szükséges 
tartalék-teljesítőképesség összes teljesítőképességhez 
viszonyított aránya sokkal kedvezőbb (kisebb).

A rendszerszintű teljesítményegyensúly megbomlá-
sát azonban más okok is okozhatják, így ezek esetében 
is meg kell határozni a bemutatott módon a diszkrét 

7. ÁBRA: EGYÜTTESEN ÁBRÁZOLT KOMPLEMENTER FÜGGVÉNYEK
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A kockázati szint megválasztása 
alapvetően befolyá solja az ellátás
biztonság alakulását és súlyos 
gazdasági konzekvenciákkal jár. 

<
2 Példaképpen a Guideline for Transmission System Operation (GL 
TSO) erre vonatkozóan előírásokat a GL TSO/Title 6/Frequency 
Restoration Reserves/Article 157/2/(h) és (i) pontok tartalmazzák.

3 A közölt adatok Tripolszki Gyöngyvér: A szekunder szabályozási célú 
tartalék-teljesítőképességek területén várható változások (Alteration of  the 
frequency restoration regulation) című diplomatervéből átvett számítási 
eredmények. (Konzulens: Dr. Fazekas András István PhD, egyetemi 
docens), © Tripolszki Gyöngyvér, © Fazekas András István). p. 54.
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6. ÁBRA: KOMPLEMENTER FÜGGVÉNY

ILLUSZTRÁCIÓ
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vizsgálati tárgyidőszakban igen szoros korreláció van, 
azaz e valószínűségi változók alakulása közötti szto-
chasztikus kapcsolat szoros (R = 0,7-0,8 körüli érték):

Az összefüggésben:

a szabályozási teljesítmény-
igények és a menetrendezési 
hibák közötti korreláció;

a szabályozási teljesítmény-
igények és a menetrendezési 
hibák közötti kovariancia;

a szabályozási teljesítmény-
igények szórása (varianciá-
jának pozitív négyzetgyöke);

a menetrendezési hibák szó-
rá sa (varianciájának pozitív 
négyzetgyöke);

a szabályozási teljesít mény-
igé nyek és a menetrendezé-
si hibák mint valószínűségi 
változók együttes várható 
ér téke;

a szabályozási teljesítmény-
igények várható értéke;

a menetrendezési hibák vár-
ha tó értéke.

Egyszerűen fogalmazva ez azt jelenti, hogy az em-
lített két valószínűségi változó esetében azok várható 
értékeiktől való eltéréseik együtt növekednek, illetve 
csökkennek, következésképpen a várható értékükkel 
képzett különbségek szorzata pozitív. A kapcsolat mind-
azonáltal nem determinisztikus kapcsolat (amikor is 
R = 1), hanem sztochasztikus kapcsolat, aminek az az 
oka, hogy nemcsak a menetrendezési hibából adód-
hatnak eltérések az említett értékek között, hanem 
példaképpen az erőműegységek véletlenszerű meghibá-
sodásából vagy éppenséggel a rendszerszintű fogyasztói 
teljesítményigények véletlenszerű hirtelen változásából. 

haladták meg az ötéves átlagértéket. A GL TSO-ban 
előírt 99%-os követelményszint4 biztosításához a hazai 
rendszerben felszabályozási irányban +240 MW FRR-
teljesítőképességre, leszabályozási irányban -236 MW 
FRR-kapacitás biztosítására van szükség. Az UCTE OH5 
által meghatározott értéknél tehát jóval nagyobb, an-
nak mintegy a kétszeres értéke szükséges ebben az 
esetben. Az összes szabályozási igények lefedéséhez, 
azaz a 100%-os biztonság eléréséhez szükséges FRR- 
és RR-tartalékkapacitások összegének felszabályozási 
irányban +550 MW, leszabályozási irányban -530 MW 
értékűnek kellene lennie. A kapott eredmények alapján 
jól látható, hogy igen nagy jelentőséggel bír a megfelelő 
kockázati szint meghatározása!

MENETRENDEZÉSI HIBA
Végül – szoros összefüggésben az eddig elmondottak-
kal – célszerű még kitérni a menetrendezési hibával 
összefüggő néhány kérdésre. A villamosenergia-rend-
szerek üzemében a mindenkori szabályozási teljesít-
ményigény (és értelemszerűen a kiegyenlítő villamos 
energia mennyisége) szoros összefüggésben van az 
ún. menetrendezési hibával. A menetrendezési hiba 
lényegét illetően abból adódik, hogy a rendszerszin-
tű teljesítményigények lefutásának előrejelzése során 
számításba vett rendszerterhelési értékek és az ezek 
alapján meghatározott szükséges forrásoldali teljesít-
mények a tárgyidőszak abszolút többségében (mintegy 
96%-ában) nem egyeznek meg a ténylegesen jelentkező 
rendszerterhelési értékekkel6, azaz:

 

a menetrendezési hiba a t időpillanatban 
[MW];

a tényleges rendszerszintű teljesítmény-
igény a t időpillanatban [MW];

a tervezés (menetrendezés) során fi gye-
lem be vett rendszerszintű teljesítmény-
igény a t időpillanatban [MW].

A pillanatnyi szabályozási teljesítményigények mint 
         véletlen értékek és a menetrendezési hibák 
mint              ugyancsak véletlen értékek között adott 

4 Lásd „2” lábjegyzetet.

5 UCTE OH: UCTE Operation Handbook

6 Az elmúlt évekre vonatkozó statisztikai vizsgálatok alapján meghatá-
rozott érték. Az egyes években számított értékek ettől értelemszerűen 
eltérhetnek. 
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és leszabályozási igények lefedésére elegendő FRR- (vagy FRR- és RR-) kapacitást.2 Vagyis
ebben az esetben az adott tárgyidőszakra vonatkozóan kell meghatározni a szabályozási
zónában ténylegesen fellépő szükséges szekunder felszabályozási és leszabályozási
teljesítményigények diszkrét valószínűségi eloszlásfüggvénye komplementer függvényét.  

Az említett számítási alapelv alapján a hazai rendszerre vonatkozóan mutatjuk be néhány
konkrét számítás eredményét3. Az elmúlt öt év (2011–2015) átlagában a rendszerirányító
által felszabályozási irányban igénybe vett szekunder szabályozási igények átlaga +43 MW,
míg a leszabályozási irányban igénybe vett tartalékteljesítmények átlaga -42 MW volt. A
negyedórás adatok részletes elemzése alapján azonban belátható, hogy ha a szükséges FRR-
kapacitás ennek alapján kerülne meghatározásra, akkor a rendszerszintű zavaroknak
mindössze 65%-a lenne elhárítható. Ez másképpen fogalmazva egyben azt is jelenti, hogy a
vonatkoztatási tárgyidőszak 65%-ában a szekunder szabályozási igények nem haladták meg az
ötéves átlagértéket. A GL TSO-ban előírt 99%-os követelményszint4 biztosításához a hazai
rendszerben felszabályozási irányban +240 MW FRR-teljesítőképességre, leszabályozási
irányban -236 MW FRR-kapacitás biztosítására van szükség. Az UCTE OH 5 által meghatározott
értéknél tehát jóval nagyobb, annak mintegy a kétszeres értéke szükséges ebben az esetben.
Az összes szabályozási igények lefedéséhez, azaz a 100%-os biztonság eléréséhez szükséges
FRR- és RR-tartalékkapacitások összegének  felszabályozási irányban +550 MW, leszabályozási
irányban - 530 MW értékűnek kellene lennie. A kapott eredmények alapján jól látható, hogy
igen nagy jelentőséggel bír a megfelelő kockázati szint meghatározása!

Menetrendezési hiba

Végül – szoros összefüggésben az eddig elmondottakkal – célszerű még kitérni a
menetrendezési hibával összefüggő néhány kérdésre. A villamosenergia-rendszerek
üzemében a mindenkori szabályozási teljesítményigény (és értelemszerűen a kiegyenlítő
villamos energia mennyisége) szoros összefüggésben van az ún. menetrendezési hibával. A
menetrendezési hiba lényegét illetően abból adódik, hogy a rendszerszintű
teljesítményigények lefutásának előrejelzése során számításba vett rendszerterhelési értékek
és az ezek alapján meghatározott szükséges forrásoldali teljesítmények a tárgyidőszak
abszolút többségében (mintegy 96%-ában) nem egyeznek meg a ténylegesen jelentkező
rendszerterhelési értékekkel6, azaz:

 

ΔP
Err

( t )=P
act

( t )−P
exp
t ( t ),

2� Példaképpen a Guideline for Transmission System Operation (GL TSO) erre vonatkozóan előírásokat a GL 

TSO/Title 6/Frequency Restoration Reserves/Article 157/2/(h) és (i) pontok tartalmazzák.

3� A közölt adatok Tripolszki Gyöngyvér: A szekunder szabályozási célú tartalék-teljesítőképességek területén 

várható változások (Alteration of the frequency restoration regulation) című diplomatervéből átvett számítási 

eredmények. (Konzulens: Dr. Fazekas András István PhD, egyetemi docens), © Tripolszki Gyöngyvér, © 

Fazekas András István). p.54.

4� Lásd "2" lábjegyzetet.

5� UCTE OH: UCTE Operation Handbook

6� Az elmúlt évekre vonatkozó statisztikai vizsgálatok alapján meghatározott érték. Az egyes években számított 

értékek ettől értelemszerűen eltérhetnek. 
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ahol:

ΔP
Err

( t )
a menetrendezési hiba a t időpillanatban [MW];

P
act

( t )
a tényleges rendszerszintű teljesítményigény a t időpillanatban [MW];

P
exp

( t )
a tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű 

teljesítményigény a t időpillanatban [MW].

A pillanatnyi szabályozási teljesítményigények
(P

contr
( t ))

 mint véletlen értékek és a

menetrendezési hibák
(ΔP

Err
(t ))

 mint ugyancsak véletlen értékek között adott vizsgálati
tárgyidőszakban igen szoros korreláció van, azaz e valószínűségi változók alakulása közötti
sztochasztikus kapcsolat szoros (R = 0,7-0,8 körüli érték):

R(Pcontr ( t ), ΔPErr ( t) )=
Cov (P

contr
( t ) , ΔP

Err
(t ) )

D(Pcontr (t ) )∗D(ΔPErr ( t ))
=

¿
M (Pcontr( t )ΔPErr ( t ))−mP

contr
(t )∗mΔP

Err
( t )

D (Pcontr ( t ))∗D (ΔPErr( t ))
.

Az összefüggésben:

R(P
contr

( t ), ΔP
Err

( t ))
a szabályozási teljesítményigények és a menetrendezési hibák
közötti korreláció;

Cov (P
contr

( t ), ΔP
Err

( t ) )
a szabályozási teljesítményigények és a menetrendezési

hibák közötti kovariancia;

D (P
contr

( t ) )
a sza b á l yozá s i te l j e s í t m é ny i gé nye k szó rá s a

(varianciájának pozitív négyzetgyöke);

D (ΔP
Err

( t ))
a menetrendezési hibák szórása (varianciájának pozitív 
négyzetgyöke);

M (P
contr

( t )ΔP
Err

(t ) )
a szabályozási teljesítményigények és a menetrendezési hibák
mint valószínűségi változók együttes várható értéke;

m
P
contr

( t ) a szabályozási teljesítményigények várható értéke;

m
ΔP

Entr
( t ) a menetrendezési hibák várható értéke.
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2017.11.01. 14:46:00

Fazekas András István PhD: Rendszerszabályozási célú tartalék teljesítőképességek új besorolási 
rendszere II.

ahol:

ΔP
Err

( t )
a menetrendezési hiba a t időpillanatban [MW];

P
act

( t )
a tényleges rendszerszintű teljesítményigény a t időpillanatban [MW];

P
exp

( t )
a tervezés (menetrendezés) során figyelembe vett rendszerszintű 

teljesítményigény a t időpillanatban [MW].

A pillanatnyi szabályozási teljesítményigények
(P

contr
( t ))

 mint véletlen értékek és a

menetrendezési hibák
(ΔP

Err
(t ))

 mint ugyancsak véletlen értékek között adott vizsgálati
tárgyidőszakban igen szoros korreláció van, azaz e valószínűségi változók alakulása közötti
sztochasztikus kapcsolat szoros (R = 0,7-0,8 körüli érték):

R(Pcontr ( t ), ΔPErr ( t) )=
Cov (P

contr
( t ) , ΔP

Err
(t ) )

D(Pcontr (t ) )∗D(ΔPErr ( t ))
=

¿
M (Pcontr( t )ΔPErr ( t ))−mP

contr
(t )∗mΔP

Err
( t )

D (Pcontr ( t ))∗D (ΔPErr( t ))
.

Az összefüggésben:

R(P
contr

( t ), ΔP
Err

( t ))
a szabályozási teljesítményigények és a menetrendezési hibák
közötti korreláció;

Cov (P
contr

( t ), ΔP
Err

( t ) )
a szabályozási teljesítményigények és a menetrendezési

hibák közötti kovariancia;

D (P
contr

( t ) )
a sza b á l yozá s i te l j e s í t m é ny i gé nye k szó rá s a

(varianciájának pozitív négyzetgyöke);

D (ΔP
Err

( t ))
a menetrendezési hibák szórása (varianciájának pozitív 
négyzetgyöke);

M (P
contr

( t )ΔP
Err

(t ) )
a szabályozási teljesítményigények és a menetrendezési hibák
mint valószínűségi változók együttes várható értéke;

m
P
contr

( t ) a szabályozási teljesítményigények várható értéke;

m
ΔP

Entr
( t ) a menetrendezési hibák várható értéke.

8 | 11
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Az MVM Zrt. konzorciumi együttműködés révén a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem-
mel (BME), valamint további három ipari partnerrel 
(Siemens Zrt., Richter Gedeon Nyrt., Nokia Solutions 
and Networks Kft.) sikerrel vett részt a Nemzeti Ku-
tatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázatán. 
A „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ 
(FIEK) – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című pá-
lyázat célja, hogy segítse a hazai K+F+I-szektort az 
ipar és a felsőoktatás együttműködésének fejleszté-
sével. A BME kampuszán létrejön egy olyan kutatóla-
boratóriumi infrastruktúra, amellyel a BME FIEK egy 
nemzetközi szinten versenyképes K+F+I-központtá 
válhat középtávon. Kiemelendő, hogy a központ létre-
hozásával a konzorciumi tagoknál – így az MVM-ben – 
is elindul egy 4 éves K+F+I-program az egyetemmel 
szoros együttműködésben. Ezzel a projekt közvetlenül 
járul hozzá a vállalati kutatótevékenység és innovációs 
kultúra akcelerálásához is.

CSATLAKOZÁS AZ IPARÁGI ELITHEZ 
A holdingközpont által koordinált FIEK-projekt az MVM 
számára tehát egy hosszú távú elköteleződés a közép-
távú stratégiában is kiemelt szerepet játszó innováció 
mellett. Az energiaszektor transzformációja az elmúlt 
években számos hasonló ipari-felsőoktatási együttmű-
ködést inspirált szerte a világban, amelyhez a mostani 
kezdeményezéssel már az MVM és a BME közös mun-
kája is csatlakozik. 

A legsikeresebb példák közé tartozik az E.On 
az acheni műszaki egyetemmel (RWTH) létrehozott 
közös energetikai kutatóközpontja, amely a több mint 
egy évtizedes múltja során számos K+F+I-projektet va-
lósított meg a fenntartható energetika területén. Az Enel 
cégcsoport pedig 2017 márciusában indította el innová-
ciós központját a University of California, Berkeley kam-
puszán. De olyan más, regionálisan meghatározó villamos 
energetikai szereplők is egyetemi együttműködésben 
bonyolítják kutatási tevékenységüket, mint például a 

a változások tehát újfajta megközelítéseket igényelnek 
technológiai, közgazdaságtani és üzleti értelemben is. 
A FIEK-projekt szakmai tartalma, kiemeltképp az MVM 
részéről megvalósítandó kutatás-fejlesztési program 
az ezen változások kezelésére alkalmas módszerek és 
megoldások vizsgálatára fókuszál a laboratóriumi és 
a ku ta tói-elemzői infrastruktúra létrehozása mellett. 
A szak mai program ennek megfelelően három téma 
köré csoportosul:
1.  a megújuló és egyéb új technológiák hatékony villa-

mosenergia-piacra segítését támogató újfajta piac-
modellek vizsgálata,

2.  az új piacmodellekben ezen innovatív technológiákat, 
valamint az energiahatékonyságot ösztönző üzleti 
megoldások fejlesztése,

3.  egy olyan laboratóriumi infrastruktúra létrehozása, 
mely technológiai kutatásokat is lehetővé tesz a té-
mában az MVM akadémiai és ipari partnerei számára 
egyaránt.
A fentiek alkotják az MVM kutatási feladatainak fő 

sarokköveit, amelyeket egy 4 éves kutatás-fejlesztési 
program keretében hajtunk végre. A pályázat megírá-
sakor, a szakmai tartalom megfogalmazásakor a célok is 
definiálásra kerültek. Míg a projekt egyik jelentős prio-
ritása az értékteremtés – amely a teljes vállalatcsoport 

szervezeti fejlesztését is célozza –, konkrét, gyakor-
latban hasznosítható eredménytermékek is elvártak. 
A K+F+I-program a 4 éves időszak végére piacképes 
termékek/alkalmazások létrehozását tűzte ki célul, 
amivel támogathatja a vállalat pénzügyi teljesítményét 
is a következő évtizedben. 

ČEZ, az EDF vagy az RWE. A közös kezdeményezések 
alapjául az akadémiai eredmények hatékony hasznosí-
tását, valamint a start up akcelerációt szolgáló egyetemi 
intézetek szolgálnak. A cél minden esetben a felsőokta-
tás és az ipar közvetlen kapcsolatának fejlesztése és az 
interdiszciplináris tevékenység erősítése.

TÖBBSZÖRÖS ÉRTÉKTEREMTÉS
A FIEK-projekt és annak megvalósulása már rövid tá-
von is több módon járul hozzá az MVM Csoport üzleti 
tevékenységéhez, vállalati megítéléséhez, illetve lehe-
tőséget ad a kollégák fejlődésére, megfelelő szakmai 
kihívások biztosítására. A napjainkban egyre inkább 
felértékelődő horizontális stratégiai kapcsolatok kiala-
kítása és a vállalati kultúrába való beillesztése fontos 
eleme lehet a vállalati stratégia sikeres megvalósítá-
sának. A különböző szakterületek és külső partnerek 
intenzív együttműködését igénylő projektmunka során 
az MVM szervezeti kompetenciája is bővül, ami elősegíti 
a tágabb értelemben vett innovációt és a cégcsoporton 
belül a munkavállalók hatékony együttműködését egyéb 
feladatok során is. A pályázat segítségével bevont kül-
ső anyagi és szellemi támogatás (pénzügyi források és 
akadémiai kutatói kompetencia) felgyorsíthatja az MVM 
kutatási, valamint termékinnovációs képességeinek fej-
lesztését. A BME-n az MVM közreműködésével kiépülő 
kutatói infrastruktúra pedig a későbbiekben folyamato-
san biztosítja a szakmai hátterét az MVM stratégiájával 
összhangban álló innovációnak, fejlesztéseknek. 

FÓKUSZBAN AZ ÚJ TECHNOLÓGIÁK
Az MVM Csoport 2016. év eleji stratégiaalkotása so-
rán az egyik legfontosabb megállapítás az volt, hogy a 
villamosenergia-rendszerben számos új technológiát és 
– részben ebből, illetve ezzel összefüggően szabályozási, 
gazdaságossági okokból levezethető – változást kell 
kezelni már rövid- és középtávon is (pl. időjárásfüggő 
termelés jelentős bővülése, fogyasztói szokások és igé-
nyek változása, elektromos közlekedés terjedése). Ezek 

Az elmúlt évek innovációt támogató lépéseit követően egy kutatóműhely  
létrehozásában vesz tevékenyen részt az MVM Zrt., amellyel párhuzamosan  
saját K+F+I-programot is indít az új technológiák elsajátítása és integrálása  
érdekében. A 4 éves FIEK-projekt keretében technológiai és közgazdaságtani  
területen végeznek kutatást az MVM Csoport munkatársai egy ipari és felső-
oktatási együttműködésben megvalósuló K+F+I-pályázaton keresztül. 

1. ÁBRA:  AZ MVM CSOPORT A BME FELSŐOKTATÁSI ÉS IPARI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONTBAN (FIEK)

A villamosenergiarendszerben  
számos új technológiát és változást 
kell kezelni már rövid és középtávon is  
(pl. időjárásfüggő termelés jelentős 
bővülése). Az MVM részéről  
meg valósítandó kutatásfejlesztési  
program az ezen változások  
kezelésére alkalmas módszerek és  
megoldások vizsgálatára fókuszál.

<
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A KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TERV
Egy, a szakmai célokat alátámasztó, magas szintű projekt-
terv már a pályázatnak is részét képezte, amelyhez az 
elmúlt időszakban konkrét részfeladatok tervezése is 
elkészült a projekt rövid távú feladatai tekintetében. A 4 
év során (ami egyben 4 db K+F+I-szakaszt is jelent) a kon-
zorciumi tagokból álló irányítási testület felé folyamatos 
jóváhagyási és jelentési kötelezettség hárul a projektve-
zetésre. A feladatok részletes tervezése gördülő jelleggel 
történik, ami lehetővé teszi azt is, hogy a konkrét kutatási 
eredmények függvényében történhessen meg a pontos 
útkijelölés. A fentiekben bemutatott három téma közül az 
első kettő egymásból következik, ami megadja az alapve-
tő kronológiát és a négy szakasz sorrendiségét is. Az üz-
leti megoldások vizsgálatához szükséges az első témakör 
alapos vizsgálata, az innovatív piacmodellek elemzését 
lehetővé tévő szimulációs környezet kifejlesztése. Ennek 
megfelelően a pályázat első szakaszában amellett, hogy 
alapos kutatást és rendszerezést kell végezni a fő piacfor-
máló tényezők esetében (reguláció, technológiai fejlődés, 
piaci fundamentumok), a piac releváns szegmenseinek 
szimulációjára képes szoftver elméleti előkészítését is 
meg kell tenni. Ezt követően a projekt második szaka-
szában (tehát 2019 tavaszáig) a szoftver fejlesztése és a 
szükséges adatbázisok létrehozása is megtörténik majd. 
Ezek eredményeként a projekt harmadik és negyedik 
szakaszában már az üzleti modellek kutatása történhet 
2020-2021-ben, ami a fent említett második témája a 
programnak. A technológiai kutatásokra (mint a har-
madik téma) ezzel párhuzamosan, az egyetemi kutatók 
irányítása alatt kerül sor a létrehozandó laboratóriumban.

bizonyos rendszer- és piacüzemeltetési indikátorok 
(terhelésváltozási gradiensek alakulása, menetrend-
eltérések, árjelzések stb.) számítása és elemzése 
segítségével, amely indikátorokat ugyancsak a szi-
mulációs eszköznek kell számítania.
A fentiek teljesítése esetén a pályázati program első 

két fázisa egy piac-szimulációs tesztkörnyezet létreho-
zásával végződik, amely később felhasználhatóvá válik 
az MVM saját üzleti tervezése és piacelemzései során, 
továbbá alapjául szolgál a K+F-program második céljának 
teljesítéséhez.

Új üzleti modellek és piaci szegmensek 
A további kutatási fázisok a projekt egészéhez hason-
lóan két irányból közelítik meg az új technológiákat. 
Egyrészt üzleti oldalról, az új technológiák számára 
lehetséges új üzleti modelleken keresztül vizsgálják a 
technológiák piacképességét, másrészt a piaci műkö-
dés oldaláról megközelítve: miképp változtathatók a 
piaci szabályok, hogy az új technológiák VER számára 
előnyös tulajdonságai (pl. tárolók rugalmassága) megfe-
lelően árazottá, így piacképesebbé válhassanak. Az üz-
leti modellek esetében a pályázati tervek jelenleg két 
technológiai területet érintenek, ezek a villamosener-
gia-tárolók és a mikrogridek. Előbbi esetében kiemelt 
hangsúlyt helyez a program az elektromos közleke-
désből származó használt akkumulátorok másodlagos 
hasznosítására a VER-ben, az arra felállítható üzleti 
modellek vizsgálatán keresztül. Utóbbi terület, azaz a 
mikrogridek vizsgálata esetén a különböző autonómia-
igénnyel rendelkező energiaközösségek létrehozásának 
és technológiai sajátosságainak vizsgálata és új digitális 
technológiák (pl. blockchain, AI) megismerése szerepel 
előzetesen a tervekben. Az üzleti iránnyal párhuzamos 
másik megközelítés a piaci működésre fókuszál, ami 
esetében a pályázatban megfogalmazott feladat a piac 
flexibilitásának növelése érdekében optimalizált piaci 
folyamatok létrehozása, illetve az azt megelőző elméleti 
kutatás során feltárt módosítási javaslatok piac-szimu-
lációs vizsgálata. A két kutatás-fejlesztési irány eredmé-
nyeként konkrét javaslatok és piaci klíring algoritmusok, 
illetve új üzleti modellek, azt kiszolgáló platformok (pl. 
aggregátorplatform) hozhatók létre, amelyek együtt 
fogják alkotni a K+F+I-program eredménytermékeit.

Kutatólaboratóriumi beruházás
A projekt a vállalati és a BME-oldali kutatási feladatok 
elvégzése mellett célul tűzte ki közösen kiépített kutató-
laboratóriumok létrehozását is. A FIEK mint kutatóköz-
pont megalapozásául a pályázat első évében egy jelentős 
beruházás is lebonyolításra kerül közös MVM és pályázati 
finanszírozásból a BME területén, amelynek eredménye-
képp az országban egyedülálló valós idejű technológiai 

szimulációra képes, ún. „Power Hardware in the Loop” 
és egy mikro-CHP laboratórium is létrejön. Előbbi ese-
tében a BME Villamos Energetika Tanszékén megvalósuló 
beruházás segítségével az új technológiák által indukált 
hálózati kihívások részletes technológiai elemzése tör-
ténhet meg. Vizsgálhatóvá válnak a rendszerirányítás új 
típusú feladatai, melyek a jövőben a magyar piacon is 
komoly kihívásokat jelenthetnek (pl. forgó tömeg nélküli 
energiatermelés hatásai, koordinált inverterszabályozás, 
intelligens fogyasztói oldali befolyásolás). A mikro-CHP 
laboratórium a BME Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszékével való szakmai együttműködésben valósul 
meg, és eddig Magyarországon nem létező, gyakorlati 
tapasztalatot és tudásanyagot biztosítani képes kutatói 
infrastruktúra jön létre. Ebben olyan technológiák vizs-
gálata válik lehetségessé, mint például a nagy frekvenciájú 
Stirling-motor, termovillamos generátor, tüzelőanyag-
cella, melyek eddig csupán az egyetemi tananyag elmé-
leti részében kaphattak helyet, illetve a hazai kutatók 
korlátozottan juthattak közvetlen kapcsolatba ezekkel.

ÖSSZEFOGLALÁS
A FIEK az MVM Zrt. és az egész vállalat-csoport számára 
egy egyedülálló lehetőség és eszköz, amellyel a következő 
négy évben élhetünk. Az elnyert pályázati program kivé-
teles alkalmat kínál arra, hogy a közös kutatás-fejlesztésen 
keresztül tapasztalatot szerezzünk saját iparágukban pi-
acvezető nagyvállalatoktól, illetve olyan tudásvagyonhoz 
férjünk hozzá a BME-vel közös program során, amelyre 
egyébként nem lenne lehetőségünk. Összességében pedig 
az MVM egy olyan kutatóműhely megalapításában vehet 
részt, amely a bemutatottak szerint Magyarországon 
egyedülálló infrastruktúra létrehozásával, ipari-felsőok-
tatási együttműködésben valósul meg. A projektszervezet 
ennek megfelelően elhivatott annak érdekében, hogy a 
vállalat éljen ezzel a lehetőséggel, és hozzájárulhasson a 
négyéves kutatási program ahhoz, hogy a transzformáció-
ban lévő iparágunkban az MVM közép- és hosszú távon az 
élen maradjon, és piacvezető lehessen az új technológiák 
és új üzleti modellek korai elsajátításával.

Piac-szimuláció
A szoftveres piac-szimuláció a gyakorlatban egy magas 
komplexitású modellezési feladat, hiszen a fizikai és a 
kereskedelmi rendszer leképezésére van szükség egy 
alkalmazásban, amely a villamosenergia-ipar esetében 
különösen fontos összefüggésekkel és sajátosságokkal 
rendelkezik. Természetesen hasonló megoldások nem új 
keletűek az energetikában, a nagyobb szereplők többnyi-
re rendelkeznek ilyen eszközzel, amelyet a különböző idő-
távokon történő üzleti tervezéshez is használnak. Fontos 
azonban látni, hogy a pályázatban megfogalmazott célok 
speciális igényeket támasztanak a szoftver elé, melyhez 
egyedi kutatás és fejlesztés szükséges, nem alkalmazható 
piacon beszerezhető, „dobozos” termék. Praktikusan 
három jól elkülöníthető, meghatározó elvárás van, ame-
lyeket teljesítenie kell a fejlesztendő szoftvernek:
■■ Egyrészt a piacmodellek vizsgálatához szükséges a 

jelenlegi piacműködésben alkalmazott matematikai 
algoritmusok felhasználóbarát szerkeszthetőségének 
biztosítása, amivel szimulálhatóak azok a folyamatok, 
amelyek mentén a kereslet és kínálat a különböző 
piaci szegmensekben (tehát a különböző időtávú 
energia-, átviteli kapacitás- és termelői kapacitás-
kereskedelemben) párosításra kerül.

■■ Másrészt részletes paraméterezhetőségre van szük-
ség mind a különböző üzleti modellek, mind a tech-
nológiai sajátosságok modellezése érdekében, amivel 
az új technológiák és fogyasztói/termelői szokások 
is leképezhetővé válnak.

■■ Végül a fentiek együttes teljesülésén túl a rendszer-
szintű és piaci hatások szimulációjára is szükség van 

2. ÁBRA: AZ MVM SZAKMAI FELADATAI A FIEK PROJEKTBEN

K+F program fókusza: új technológiák rendszerintegrációja
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SZABADEGYHÁZA–DUNAÚJVÁROS 
PROJEKT
Március végén nyerte meg az MVM OVIT az E.ON DÉ-
DÁSZ megbízásából „a Szabadegyháza–Dunaújváros 
OVIT 132 kV-os távvezetékszakasz áramterhelés-nö-
velés miatti megerősítése, szabványosítása” című pro-
jektet, amelynek keretében üzembiztonság-fokozó táv-
vezetéki munkákat kellett elvégezni.

Székesfehérvár és Szabadegyháza térségében a kö-
zelmúltban jelentkezett rendszerhasználói igények miatt 
a területet ellátó 132 kV-os távvezetékek igénybevétele 
jelentős növekedést mutatott. Többször is túlterhelő-
dés keletkezett, illetve egyes vezetékszakaszok üzemi 
terhelése jelentősen megnövekedett.

A megrendelői elvárásokkal összhangban az MVM 
OVIT feladata az volt, hogy a Szabadegyházától Perkátán 

Fazekas Gábor, Kulcsár Attila *

< KIEMELKEDŐ SIKEREKKEL 
ZÁRTA A LITÉRI ÉS A SZABAD-
EGYHÁZA–DUNAÚJVÁROS  
PROJEKTJEIT AZ MVM OVIT

*  Fazekas Gábor, távvezetéki junior mérnök, MVM OVIT Zrt.
  Kulcsár Attila, távvezeték-projektportfólió szakágvezető,  

MVM OVIT Zrt.

A közelmúltban két sikerprojektet zárhatott le az MVM OVIT Zrt.  
A Szabad egyháza– Dunaújváros 132 kV-os távvezetékprojektet  
ugyanis olyan, első osztályú minőségben végezték el, hogy több  
helyről is elismerést kaptak a kollégák, míg a litéri alállomás  
modernizációját a jelentős, realizálódott projektkockázatok ellenére  
költségterven belül, az ütemterv befejező napja és a kötbérterhes  
véghatáridő előtt két héttel, megrendelői kitüntetéssel fejezték be.
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a tervezett és a mérési, illetve üzemviteli eredmények 
alapján a rövid határidejű beavatkozások eredménye-
ként lehetővé vált a meglévő AASC 240 mm2 áramve-
zető sodronyok tartósáramú terhelhetőségének nö-
velése a maximális 625/755 A-re (nyár/tél – az MSZ-
09-00.0316:1991 szabvány II. M. 6. táblázata szerint). 
A terhelhetőség növeléséhez a Szabadegyháza–Perkáta 
132 kV-os távvezeték átalakítása és kapacitásnövelő 
meg erősítése mellett más távvezetékek megerősítése 
is szükséges volt. 

A munkát a megrendelő kifejezett megelégedésére 
első osztályú minőségben végezték el, több helyről is 
elismerést kaptak a kivitelezésen dolgozó kollégák.

LITÉR PROJEKT
A MAVIR alállomási rekonstrukciós programja 2017-
ben érkezett el Litér 400/120 kV-os alállomás 120 kV-
os portálszerkezeteinek cseréjéhez. A kiviteli tervek 
birtokában a MAVIR közbeszerzési eljárást írt ki a 
rekonstrukció kivitelezőjének kiválasztására, amelyre 
az MVM OVIT nyújtotta be a legkedvezőbb ajánlatot. 
A munkaterületre 2017. február 20-án vonultak fel az 
MVM OVIT szakemberei. 

A projekt érdekessége, hogy kezdetben viszonylag 
kevés esély volt arra, hogy ennyire sikeresen fejezzék be 
a munkálatokat. Számos nehézséget okozott ugyanis a 
feszültségmentesítések körüli bizonytalanság. A kiviteli 
tervezéskor és a kivitelezés előkészítésekor ugyanis 
még nem voltak meg a szükséges információk – még 
a MAVIR és az E.ON köreiben sem – annak megálla-
pításához, hogy milyen kikapcsolásokat fog elbírni a 
környező hálózat.

A sürgető határidők miatt azonban el kellett kezdeni 
a munkákat már februárban: először a földmunkákkal és 
építészettel, majd a gyűjtősínekhez kapcsolódó munká-
kat tartalmazó, már feszültségmentesítéseket is igénylő 
I-IV. ütemekkel. 

Az MVM OVIT szakembereinek gyakorlatilag vissza-
csatolás nélkül kellett megigényelniük az üzemeltetőktől 
a kiviteli terv ütemterve szerinti következő kikapcsolá-
sokat, mert mindig csak az utolsó pillanatban derült ki, 
hogy jóváhagyják-e.

Májusban az V-XVII. ütemek idején – tehát a táv-
vezetéki és transzformátormezők portálcseréinek elő-
készítésekor – azonban már teljesen egyértelmű volt 
az információ: nem akartak kockáztatni a hálózaton. 
Ez ugyan világos, de sokkal szigorúbb elvárás volt a 
kiinduláshoz képest, így újra kellett tervezni a projektet. 
Új és bonyolultabb ütemterv készült, ami a kivitelező 
kollégáktól is sokkal több áldozatot kívánt.

Volt azonban egy pozitív hozadéka is ennek a bo-
nyolultabb ütemtervnek: a korábbiakkal ellentétben 
benne volt az a lehetőség, hogy rugalmasan elvégez-
hető munkarészeket is tartalmazzon. Tehát ha jók 
a körülmények, előre is lehet dolgozni, ha viszont 
rosszak, el lehet halasztani pár feladatot az ütemterv 
felborulása nélkül.

Az MVM OVIT kollégái éltek is ezzel a lehetőség-
gel, hiszen az V-XVII. ütemek alatt a körülmények 
általában kedvezőek voltak, így sikerült az előirány-
zott két hónapból két hetet lefaragni. A fent említett 
ütemekben egyébként 16 mezőben 54 portáloszlop 
és 40 portálgerenda lett cserélve úgy, hogy egyszerre 

csak egy gyűjtősín és legfeljebb két mező lehetett 
üze men kívül.

Július 13-án, tehát 22 nappal a kapcsolódó mér-
földkő határideje előtt, a kivitelező kollégák elvégezték 
az ütemtervre nézve az utolsó komolyabb kockázatot 
hordozó feszültségmentesítési ütem alatt elvégzendő 
feladatokat. Július 21-én pedig – 14 nappal a kötbér-
terhes közbenső határidő előtt – az MVM OVIT már 
vissza is adta bekapcsolásra az üzemeltető MAVIR-nak 
az utolsó mezőket is.

át egészen a Dunaújváros OVIT-alállomásokig – össze-
sen négy távvezetéki szakaszon – hajtson végre újra-
szabályozásokat és szerelvénycseréket.

Ennek megfelelően a megvalósítás során elvégezték 
az MP-feszítők cseréjét, a régi lengőtartók új, korszerű 
AGS előformázott tartószerelvényekkel való kiváltását, 
valamint egy 20 kV-os hálózati szakasz szabványosítását.

Áthelyezték továbbá a távvezeték szempontjából 
szabványtalannak minősülő lámpaoszlopot, amely 
egyébként egy, a nyomvonalak térségébe eső bünte-
tés-végrehajtási telephelyen belül helyezkedett el. 

Mindemellett több kiemelt keresztezés védelme 
mellett kellett a munkákat elvégezni a Szabadegyháza 
több vágányú villamosított vasúti pályatestet kereszte-
ző feszítőközben úgy, hogy természetesen figyelembe 
kellett venniük a MÁV egyedi elvárásait és lehetőségeit. 

A nehezítő körülmények ellenére az MVM OVIT 
szakemberei kiválóan valósították meg a projektet: 

Az VXVII. ütemek alatt  
16 mezőben 54 portáloszlop és  
40 portálgerenda lett cserélve  
úgy, hogy egyszerre csak egy 
gyűjtősín és legfeljebb két 
mező lehetett üzemen kívül.

<
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A globális erőfeszítésekben hazánk is részt vesz, többek 
között a vonatkozó jogi szabályozás megalkotásával. 
Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 
az európai uniós jogi követelményeket is magában foglal-
ja. Egyebek mellett energetikai auditot – külső, független 
fél által végzendő felülvizsgálatot – ír elő az évi 50 millió 
eurónál nagyobb forgalmat bonyolító, vagy 250 főnél 
több alkalmazottat foglalkoztató vállalatokra, így a Paksi 
Atomerőműre is vonatkozóan. Ugyanakkor alternatí-
vaként – a fenti előírás alóli mentesítő feltételként – 
előirányozza az EN ISO 50001 jelű „Energiairányítási 
rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató” című 
szabványnak megfelelő, független, akkreditált tanúsító 
szervezet által tanúsított energiagazdálkodási – más 
szóval energiairányítási – rendszer működtetését. Tehát 

az a nagyvállalat, amely ilyen rendszert működtet, men-
tesül az energetikai audit törvényi kötelezettsége alól.

A mentesítés alapja, hogy az EN ISO 50001 szabvány 
szigorúbb feltételeket rögzít, mint a jogszabályi előírás, 
vagyis inkább úgy kellene fogalmazni, hogy alkalmazá-
sa több előnnyel jár az energiahatékonyság területén, 
mint a törvény által előírt energetikai audit. A szabvány 
az energiairányítási rendszerekre vonatkozó követel-
ményeket és alkalmazási útmutatót tartalmazza, célja 
pedig, hogy segítse a szervezeteket (vállalatokat) olyan 
rendszerek és folyamatok létrehozásában, amelyek az 
energiateljesítmény javításához szükségesek, beleértve 

az energiahatékonyságot, energiafelhasználást és az 
energia fogyasztást is. Egyszerűen szólva, úgy képzel-
hető el a szabvány, mint egy sorvezető, azaz átfogó 
iránymutatások összessége, amit ha egy vállalat beépít 
a napi működésébe és precízen követ, akkor ezáltal 
módszeres energiairányítást valósít meg, ennek ered-
ményeként pedig csökkenti például az üvegházhatást 
okozó gázok kibocsátását, az egyéb káros környezeti 
hatásokat és – nem utolsósorban – az energiaköltsége-
ket. A szabvány nemzetközi, és – előszavának tanúsága 
szerint – minden típusú és méretű szervezetnél alkal-
mazható, függetlenül a földrajzi, kulturális és társadalmi 

< RENDSZERSZINTŰ 
ENERGIATUDATOSSÁG
ENERGIAIRÁNYÍTÁSI RENDSZER A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Prancz Zoltán *

*  Prancz Zoltán, auditor, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Korunk egyik legsürgetőbb, világméretű kihívása a környezetszennyezés,  
illetve környezeti terhelés elfogadható mértékűre csökkentése, a környe-
zeti erőforrásoknak a jövő nemzedékek számára történő megóvása. 
Az erre irányuló törekvés szerves részét képezi az energiaellátás és 
energiafelhasználás hatékonyságának javítása, egyben az energiafogyasz-
tói költségek csökkentése. Ezek megvalósításának egyik meghatározó, 
egyben viszonylag új eszköze az energiairányítási rendszer alkalmazása.

Fotó: Bodajki Ákos
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Szabályzat is megváltozott). Természetesen mindez nem 
csupán bürokratikus aktus, hanem éppen az érintett do-
kumentumokon keresztül valósul meg az energiairányítás 
beágyazása az erőmű mindennapi gyakorlatába.

2016. november 23-án sikeres rendszertanúsítási 
audit on esett át az atomerőmű. Ez más szóval azt jelenti, 
hogy külső, független szakértői szemszögből is igazolást 
nyert, hogy a felépített rendszer képes biztosítani az elé 
tűzött célokat (azaz a kevesebb energia felhasználását, a 
hatékonyságnövelést, a veszteségcsökkentést, a pazar-
lás megszüntetését, a technológiai és épületenergetikai 
megtakarításokat, az olcsóbb energiát, a beszerzés opti-
malizálását és a szervezeti kultúra megfelelő irányban 
való továbbfejlesztését). A tanúsítást az EMT Első Magyar 
Tanúsító Zrt. auditorai végezték.

A rendszerépítésre és bevezetésre alakult projekt 
tagjainak munkáját a rendszertanúsítvány ünnepélyes 
átadása koronázta meg, amire 2017. február 24-én, az 
MVM székházában került sor. Az alkalomra meghívást 
kaptak az MVM Csoporthoz tartozó tagvállalatoknak 
az energiairányítási rendszer kialakításáért és üzemel-
tetéséért felelős vezetői és képviselői is. A Paksi Atom-
erőművet Buránszky István és Angyal Miklós képviselte. 

A bevezetési, illetve tanúsítási folyamat sikeres – és 
ünnepélyes – lezárulása mellett is látni kell azonban, hogy 
mindez, bár hatalmas feladatot takar, csupán a kezdet 
volt. Az igazi munka, a rendszer eredményes működte-
tése, avagy a profi energiairányítás még csak ezek után 
következett, illetve napi szintű folyamatként jelenleg 
is tart. Nem kevesebbről van tehát szó, mint az egész 
atomerőműre kiterjedő kultúrára alapított következe-
tes működés és folyamatos fejlesztés megvalósításáról 
– immár az energiahatékonyság terén is. Egyebek mellett 
– az alábbiakban részletezendő – a folyamatosan változó 
törvényi szabályozásnak való megfelelés kötelezettsége 

gének vizsgálatát. Ez egy mérési rendszer kialakításával 
valósulhat meg (természetesen ahol ez lehetséges, figye-
lembe véve a beruházási költségeket, gazdaságosságot 
és megtérülési időt). További, kapcsolódó célkitűzés az 
épületenergetikai vizsgálatok bevezetése, a „pazarlások” 
megszüntetése, illetve az energiaveszteségek racioná-
lis, elfogadható szintre csökkentése. Mivel a rendszer 
működése még viszonylag kezdeti stádiumban van, bát-
ran kijelenthető, hogy az ötletek és lehetőségek száma 
bővülni fog a feltérképezés és a fogyasztási területek 
célszerű felosztása további fázisaiban.

Az energiairányítási rendszer bevezetése az atom-
erőmű meglévő irányítási rendszerébe integrálva történt. 
Az integráció egyebek mellett azt is maga után vonta, hogy 
a rendszerépítés szempontjából általánosan megkívánt 
adatgyűjtésen, elemzésen, energiacél-meghatározáson 
és intézkedési terven túlmenően a projektet az atom-
erőmű működése oldaláról átalakításnak kellett tekin-
teni. Az ehhez kapcsolódó előzetes biztonsági elemzés 
keretében meghatározták, hogy amely irányítási rendszer 
dokumentumok módosítása szükséges, és milyen új do-
kumentumokat kell bevezetni (jellemző a téma súlyá-
ra, hogy egyebek mellett még a Szervezeti és Működési 

az MVM Partner Zrt. alvállalkozójaként a Menton Energy 
Group Kft. tanácsadói végezték a felkészítést.

Az energiairányítási rendszer bevezetésének átfogó 
célja tehát az energiatakarékosság, és ettől elválasztha-
tatlanul a szervezeti kultúra fejlesztése. Az átfogó cél-
kitűzést az úgynevezett energiacélok bontják le a konkrét 
részletekig, operatív tennivalókig. A Paksi Atom erőmű a 
következőképpen határozta meg az energiacéljait: 2015-
től nyomon kell követni az évek energiamérlegét (azaz a 
termelt és felhasznált illetve vásárolt energiamennyiségek 
arányát). Az ehhez szükséges adatok eddig több helyen 
álltak rendelkezésre. Ezt a tagoltságot az energiairányítási 
rendszer hivatott egyetlen nagy egységként összefogni 
és monitorozni. A rendszer működésbe lépése után ke-
rülhet sor a jelentősebb energiafelhasználási területek 
apróbb egységekre bontására. Az atomerőmű egyik sajá-
tossága, hogy igen szerteágazó energiafelhasználási terü-
letekkel rendelkezik (elsősorban területileg, ami – a bér-
leményeket is ideértve – számos épületet jelent, emellett 
az energiahordozók tekintetében is hasonló tagoltság 
áll fenn). Erre tekintettel a szakemberek a fogyasztási 
területek megfelelő felosztásával célként fogalmazták 
meg az erőmű önfogyasztási értékei csökkenthetősé-

körülményektől. Sikeres bevezetése a vállalat minden 
szintjének és funkciójának, de különösen a felső vezetés-
nek az elkötelezettségétől függ. A sikeres bevezetést és 
működtetést egy erre a célra akkreditált külső, független 
intézménynek kell tanúsítania.

A Paksi Atomerőmű mint az MVM Csoport legna-
gyobb energia-termelője és -felhasználója – a teljes cég-
csoportra kiterjedő döntés nyomán – az EN ISO 50001 
szabvány szerinti energiairányítási rendszer működte-
tésével kíván megfelelni a jogszabályi követelménynek, 
vagyis a törvény által engedélyezett szigorúbb útra lépett 
az energia-, illetve környezettudatossági célkitűzések el-
érése érdekében. Sarkosan szólva tehát az áramgyárban 
is takarékoskodni kell és lehet az energiával. 

Mint minden rendszerépítés, az energiairányítási 
rend szer bevezetése is nagyfokú szakértelmet és kö-
rültekintést igényelt. A bevezetésre létrehozott projekt 
koordinálására Buránszky István, a Rendszertechnikai 
Főosztály vezetője, a szakmai megalapozásra Angyal 
Miklós, ugyanezen főosztály műszaki főszakértője, a 
működési változás koordinálására Ágh Mária, a Minőség-
irányítási és Működésfejlesztési Osztály csoportvezetője 
kapott megbízást. Az energiairányítási tanúsító auditra 

Az energiairányítási rendszer  
bevezetésének átfogó célja tehát 
az energiatakarékosság, és ettől 
elválaszthatatlanul a szervezeti 
kultúra fejlesztése.

<

Fotó: Bodajki Ákos
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tartozó feladatok látszanak kibontakozni. Amennyiben 
sikerül potenciális területeket találnunk – ennek egyéb-
ként nagy esélye van –, elkészítjük a szakreferensekkel 
a megalapozó dokumentumot, amelyben hivatkozást, 
in doklást, számítást fogalmazunk meg, illetve építünk 
bele” – teszi hozzá az előbbiekhez szakértőnk.

Az energiairányítási rendszer működtetésében 
ugyancsak fontos szerepe lehet a Magyar Villamos Mű-
vek tagvállalatai közötti kommunikációnak, tapasztalat-
cserének is. Ennek érdekében a tagvállalati rendszer-
felelősök negyedévenkénti találkozókat vettek tervbe, 
amelyeken meg tudják osztani egymással a felmerült 
problémákat, és amelyek természetesen a megoldási 
javaslatok közös kigondolásához is fórumot teremtenek. 
Az eszmecsere ilyen módon egymás segítésére szolgál, 
de új alternatívák felszínre hozását is katalizálja.

Mint fentebb utalás történt rá, a paksi szakembe-
rek mindeközben más oldalról is fejlesztik tudásukat. 
„Energetikai auditori és szakreferensi vizsgát teszünk 
le, hogy minden szinten egyenrangú felekként tudjunk 
együttműködni a Menton Kft. szakreferenseivel, emel-
lett ősszel folytatódik a létesítményenergetikai szakmér-
nök képzésünk, amelyet várhatóan 2018 januárjában 
sikeres államvizsgával zárunk” – mondja Angyal Miklós.

Noha – hangsúlyozzuk ismét – az energiairányítási 
rendszer bevezetése óta eltelt időszak nem nevezhető 
hosszúnak, az előbbiekben ismertetett törekvések és 
eredmények tükrében minden bizonnyal megállapítható, 
hogy a Paksi Atomerőmű jó úton halad a profi energia-
irányítás megvalósítása felé.

távú projekt, tulajdonképpen az erőmű élettartamát 
végigkísérő folyamat. A közösen megvizsgált energiafel-
használási területek a telephely technológiai folyamatai-
tól egészen a szociális felhasználás területéig terjednek. 
A jelenleg még kezdeti stádiumban levő feltérképezés 
alapján az alábbiak lehetnek az energiafelhasználás ha-
tékonyságát növelő intézkedések célterületei:
■■ Mivel az atomerőmű számos helyen nem rendelke-

zik egyedi fogyasztásméréssel, érdemes megvizsgál-
ni annak lehetőségét, hol célszerű kialakítani egyedi 
méréseket. Ehhez szükség lehet provizórikus fo-
gyasztásmérők alkalmazására, a lehetséges ener-
gia megtakarítás becslésen alapuló számítására és a 
megtérülési ráta elemzésére.

■■ A sűrítettlevegő-rendszer átvizsgálása, veszteségfel-
tárás és megtakarítási lehetőségek keresése.

■■ Az erőmű területén beépített világítási hálózat fel-
mérése, korszerűsítési lehetőségének vizsgálata, be-
kerülési költség és megtérülési idő elemzése alapján.

■■ Egyéb, közelebbről még nem tanulmányozott fo-
gyasztási helyek feltárása, optimalizálása. 
„Mindenesetre – a szakreferensekkel történt egyez-

tetés nyomán – ez az elmúlt év a havi jelentések össze-
állításáról szólt, ami egységesítésre és egyszerűsítésre 
került a cégcsoporton belül. A 2017. év maradék ré-
szében a kölcsönös tanulásé volt a vezető szerep, ami 
alapján a 2018. évet illetően igyekszünk kidolgozni egy 
tanulmányt, amelyben feltüntetjük azon helyeket, amik-
kel ténylegesen foglalkozni lehet és kell is. Elsősorban 
nem a technológiát érintő, épületenergetikai körökbe 

Az energiairányítási rendszer építése és tanúsítása 
óta eltelt időszak – még ha a rendszer „élete” szempont-
jából nem is tekinthető hosszúnak – alkalmas a működés 
értékelésére, illetve a tapasztalatok, fejlemények és a 
további feladatok számbavételére.

„Az energiairányítási rendszer működtetésében 
folyamatosan nyomon követjük a törvényi változáso-
kat, amelyeknek minden körülmény között meg kell 
felelnünk” – értékel, illetve ismerteti átfogóan a felada-
tokat Angyal Miklós műszaki főszakértő. A 2015. évi 
LVII. törvény és a 122/2015. kormányrendelet 2016. 
decemberi módosítása újabb követelményeket állított 
a vállalatokkal szemben. Ennek értelmében energetikai 
szakreferenst kell igénybe vennie azoknak a gazdálko-
dó szervezeteknek, amelyeknek az energiafogyasztása 
meghaladja az előző három év átlaga tekintetében a 
400 ezer kWh villamos energiát, vagy a 100 ezer m3 
földgázt, vagy a 3400 GJ hőmennyiséget. Ez a kötelezett-
ség idén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal (MEKH) 2/2017. (II. 16.) számú rendelete alapján 
a nagyvállalatokat, így a Paksi Atomerőművet is érinti. 
Június 30-ig kellett az első adatszolgáltatást megtenni 
a MEKH részére. Ez a 2016-os adatokkal bezárólag 
sikeresen megtörtént. Ezt követően a 2017 januárjától 
augusztusáig tartó időszak adatainak feldolgozása is 
lezajlott, szeptembertől pedig havonta készülnek az 
ilyen tartalmú jelentések.

Az előbbiekhez kapcsolódóan a Magyar Villamos 
Művek Zrt. pályáztatás útján meghirdette a szakreferensi 
feladatok ellátását független, erre jogosult társaságok 
részére. A győztes ajánlatot a Menton Energy Group Kft. 
tette. A szakreferensi feladat ellátása havi jelentések 
készítését takarja a vállalatok által szolgáltatott adatok-
ból, ezeket a tagvállalatok saját maguk használják fel. 
A tizenkét havi jelentésből egy éves összesítő jelentést 
készítenek, amelyet minden év június 30-ig a MEKH 
honlapjára kell feltölteni. 

A munka végrehajtásához elengedhetetlen, hogy a 
szakreferens kollégák ismerjék az atomerőmű műkö-
dését, kellő információval rendelkezzenek a különböző 
szakterületek működési folyamatairól és energiafelhasz-
nálásáról. Ennek érdekében oktatásban is részesültek 
– illetve folyamatosan részesülnek –, amit az atomerőmű 
biztosít a számukra. Az oktatás az elméleti ismereteket 
és a szakterületek bejárását egyaránt magában foglalja. 
A szakreferensek, miután átfogó képet kaptak az atom-
erőműről, az itteni szakemberekkel közösen felmérik 
azokat a területeket, amelyek a legnagyobb lehetősége-
ket hordozzák magukban az energiahatékonyság javítása 
szempontjából. Idetartozik annak megállapítása is, hogy 
mire érdemes pénzt, időt és energiát fordítani, és mire 
nem érdemes ezt megtenni, mert – magyarán szólva – 
többe kerülne a leves, mint a hús. Ez a munka egy hosszú 

állítja újabb és újabb feladatok elé az energiairányítási 
rendszerrel foglalkozó kollégákat (nemcsak az atom-
erőműben, hanem természetesen a Magyar Villamos 
Művek Zrt. többi tagvállalatánál is). A megoldandó fel-
adatok teljesítésének érdekében a rendszer üzemelteté-
sével foglalatoskodó kollégák a tudásukat folyamatosan 
bővítik, ami különböző tanfolyamok, mérnöki képzések 
és a hozzájuk tartozó számonkérések abszolválásával 
valósul meg. A megszerzett tudást a legjobb gyakorlat 
szerint igyekeznek adaptálni társaságunk működésébe. 
A fejlesztés, illetve a kapcsolódó változások kezelése 
ugyanakkor ilyen vagy olyan mértékben és módon kihat 
valamennyi, az atomerőműben dolgozó munkatárs tevé-
kenységére. A rendszer mintegy alkotmányául szolgáló, 
az atomerőmű energiairányítási politikája többek között 
az alábbiakat rögzíti:

„A társaság vezetősége deklarálja, hogy az atomerő-
mű biztonságos üzemeltetése, a környezetbizton-
ság és a társadalmi elfogadottság magas szintjének 
megtartása mellett elkötelezett az energia-előállító, 
-átalakító folyamatok magas szintű hatékonysága iránt, 
a társaság minden működési területén törekszik az 
energiapazarlások megelőzésére, veszteségek mini-
malizálására. A társaság vezetősége gondoskodik az 
energetikai szempontok beszerzési és beruházási fo-
lyamatokban történő figyelembevételéről, továbbá 
törekszik az energiatermelési tevékenység minden 
szintjén a korszerű és hatékony technológiák, beren-
dezések, működési modellek alkalmazására. A társa-
ság vezetősége biztosítja, hogy megfelelő módszertan 
alapján mérhetők és folyamatosan nyomon követhe-
tők legyenek a társaság energetikai folyamatai, a vásá-
rolt vagy értékesített energiahordozók felhasználása. 
A társaság vezetősége minden szükséges információt 
és erőforrást biztosít az energiafelhasználási célok, 
fejlesztési elképzelések hatékony megvalósításához, 
összhangban a társaság stratégiai és üzleti tervezésé-
vel. A társaság vezetősége a munkatársak energiatu-
datosságának erősítését rendszeres belső képzések és 
kommunikációs eszközök alkalmazásával segíti, támo-
gatja az ilyen irányú kezdeményezéseiket. A társaság 
vezetősége folyamatosan ellenőrzi, értékeli, és igény 
szerint fejleszti a társaság energiairányítási rendszerét, 
az elért eredményekről tájékoztatja a külső érde-
kelt feleket a társaság kommunikációs politikájával 
összhangban. A társaság vezetősége munkatársaitól 
elvárja az energiahatékonyság iránti elkötelezettsé-
get, az energiapolitikában meghatározott általános 
iránymutatás megismerését, elfogadását és gyakorlati 
megvalósítását.”

Fotó: Bodajki Ákos
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A Zsanai Földalatti Gáztároló 1996-tól működő 
nagy kapacitású tároló. A miocén korú mészkőtárolóra 
hazai viszonylatban nagy kapacitású kutak kerültek ki-
képzésre, amely viszonylag nagy rugalmasságot biztosít, 
mind a kitárolási mind a besajtolási ciklusban.

A weboldal a Magyar Földgáztároló Zrt. zsanai 
üzemének működését mutatja be, a felvételek is ebben 
a tárolóban készültek. A felszíni létesítmények kame-
rákkal kerültek rögzítésre, míg a szabad szemmel nem 
látható, földalatti tároló rétegről animáció készült.

Az edukációs program hatékonyságát segíti, hogy a 
honlap angol nyelven is elérhető, valamint minden szö-
veges részhez választható audio-narráció is az egyenlő 
esélyű hozzáférés irányelveit szem előtt tartva.

A virtuális séta a Magyar Földgáztároló Zrt. web-
oldalán (www.mfgt.hu) keresztül érhető el.

2017. július 10-én a Magyar Földgáztároló Zrt. buda-
pesti irodájában felavatták Szent Borbála álló, egész 
alakos bronzszobrát. A Gáspár Géza szobrászművész 
által készített műalkotást Bognár István pusztaedericsi 
plébános szentelte fel.

Szent Borbála kultusza végigkísérte a társaság életét 
a kutatástól egészen napjainkig. A bányászat (ide érten-
dő a kőolaj- és földgázbányászat), kiváltképp, ha isme-
retlen területen történik, mindig komoly kockázatot, 
veszélyt rejt magában. A 40-es években – bár a magya-
rok úttörői voltak az európai kőolajkutatásnak – még 
nagyon gyerekcipőben járt a fúrási technológia. Sajnos 
nem voltak ritkák az előre nem látható balesetek. Ilyen-
kor hiába a kor legjobb szaktudása, kellett az a belső 
tűz, a hit, amit Szent Borbála, a bányászat védő szentje  
adott. 

A Borbála-kultusz európai elterjedését Hollandiá-
ból kiindulva származtatják délszláv közvetítéssel. Leg-
később Németországba jutott el az 1500-as években. 
A történelmi Magyarországhoz tartozó Zala megyei 
Bántornya (Turnišče) és a Vas megyei Márton-hely 
(Martjanci) római katolikus templomaiban már az 
1300-as évek harmadik harmadában csodálatos Szent 
Borbála-freskókat festett Joannes Aquila. A Borbála- 
kultusz meghatározó kifejezésmódjai a tiszteletére 
készült szobrok, domborművek, festmények. A leg-
korábbi ábrázolás nyugaton a római Szent Mária 
Antiqua templomban látható a VIII. századból. A IX. 
századtól kezdve már gyakran szentelnek Borbálának 
templomokat, imahelyeket, oltárokat, kolostorokat. 
A bányászok munkakezdéskor kérték Borbála segít-
ségét, a munka után pedig hálájukat fejezték ki neki. 
Összekovácsolta az embereket, és egységet hozott 
a bajban is.

Ez az „egységkovácsoló védelem” továbbra is 
együtt él a társasággal; Szent Borbála hitet ad ahhoz, 
hogy a kollégák a legjobb tudásukat adják a mindennapi 
munkájuk során.

2017 októberétől új weboldalon ismerkedhet az ér-
deklődő a magyarországi földgáz ki- és betárolási 
folyamatokkal, valamint a Magyar Földgáztároló Zrt. 
üzemeinek napi működésével. A projekt célja a honla-
pon keresztül minél szélesebb körben ismertté tenni 
a Társaság tevékenységét. 

A honlapon a nyitó oldali bevezetőt követően látvá-
nyos gömbpanorámás felvételeket láthatunk, mellettük 
rö vid ismertetővel az adott technológiai egység működé-
séről, a be- és kitárolási folyamatban betöltött szerepéről.

A Magyar Földgáztároló Zrt. tulajdonában négy 
földalatti gáztároló üzemel hazánkban. Kiépítésük a 70-
es években kezdődött Kardoskúton, Pusztaedericsen 
és Hajdúszoboszlón leművelt gázmezők felhasználásá-
val, majd a folyamat a 80-as és 90-es években Zsanán 
folytatódott. 

< MFGT ESEMÉNYEK

SZENT BORBÁLA-SZOBOR AVATÁS A MAGYAR 
FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT. SZÉKHELYÉN

VIRTUÁLIS SÉTA SEGÍTI 
A FÖLDGÁZTÁROLÁS BEMUTATÁSÁT

FRITSCH LÁSZLÓ, AZ MFGT ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA  
MEGKOSZORÚZZA A SZOBROT
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< ELHIVATOTT ELSŐK

CSERHÁTI ANDRÁS
– Valaki azt mondta nekem egyszer, hogy az erőműben 
dolgoznak „szent tehenek”, olyan elhivatott, szinte 
megszállott szakemberek, akiknek élete az atomener-
gia, az atomerőmű. Azt hiszem, te voltál az egyik, akire 
gondolt.
– Tényleg vannak ilyenek, bár nem feltétlenül szent te-
hénnek nevezném őket, mert azok haszontalanul kóbo-
rolnak. A kezdeti években az elhivatottság szinte álta-
lános volt. Akik a legelején ide kerültek – nagyon kevés 
kivételtől eltekintve –, fiatal, lelkes, a jövőben bizakodó, 
mindent megoldani akaró csapat voltak. Pónya József 
ezt csikócsapatnak hívta annak idején. Idővel azért kicsit 
megkopott ez a hozzáállás, és ma már elég sok olyan 
kollégánk van, aki az atomerőművi munkát elsősorban 
pénzkereseti lehetőségnek tekinti.

Bár a világ is megváltozott. Az a nagy hevület, ami 
bennünk volt a hetvenes években, az a 21. században 
már más. Inkább az egyéni előrehaladás bizonyos elemei 
dominálnak, és ennek persze része a fizetés is. Korábban 
azt mondtam valakinek, hogy én szeretek ide bejárni, 
ezt a munkát élvezem, és az csak külön öröm, hogy 
ezért fizetést is adnak. 

Elsőnek lenni mindig egy kicsit más. Nyilván valamit 
elvégezni magasabb színvonalon, újabb technológiával is 
nagy kihívás. De azért teljesen újat csinálni, olyant, ami 
még az országban soha nem volt, például egy atomerő-
művet beindítani… Az azért más, na.

– Sok ilyen újdonságban volt részed?
– 41 éve dolgozom ezen a területen, és ezalatt elég sok-
szor szembesültem azzal, hogy valamit az elsők között 
csinálok, viszek végig. Mondok pár példát.

A nyolcvanas évek végén jött ki az új társasági tör-
vény, onnantól lehetett kft.-ket, részvénytársaságo-
kat alapítani itthon. Meghatározó szerepem volt itt a 
válla latnál az első olyan cég – az A-Gép Kft. – megala-
pításában, amelynek a Paksi Atomerőmű Vállalat rész-
tulajdonosa volt. Ezt a céget véges elemes számítógé-
pes szilárdsági és dinamikai vizsgálatokra hoztuk létre. 
Akkoriban a paksi műszaki fejlesztési tevékenységet 
vezettem. A problémánk az volt, hogy a VEIKI ezeket 
a számításokat szemérmetlenül monopolisztikus áron 
szolgáltatta nekünk. Úgy gondoltuk, hogy ehhez sok-
kal olcsóbban is hozzá lehetne jutni. Kezdtek erősödni 

a személyi számítógépek és megjelentek ilyen szoftverek 
is, nem kellett már nagy számítógépekkel nekimenni. 
Az A-Gép alapítása után pár éven belül gyakorlatilag 
nemzetközi színvonalra jutott. Aztán ahogy az idő telt, 
erre a struktúrára nem volt már szükség, és 6-8 éven 
belül megszűnt a cég, de a feladatát és a szerepkörét 
teljesen betöltötte.

Hasonló példa az időszakos biztonsági felülvizs-
gálat, amivel most is dolgom van. A Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség több ország tapasztalatait 
összegezve kidolgozott egy olyan módszert, amivel az 
atomerőművek biztonsági állapota átfogóan felmér-
hető. Az „időszakos” ebben a vizsgálatban azt jelenti, 
hogy tízévente kell ilyet végrehajtani. Ezt valamikor 
a 90-es évek közepén kezdtük el. Én voltam az ezzel 
foglalkozó teamnek a vezetője. Nem voltam persze 
egyedül, mert a vezetés ezt eléggé komoly feladatnak 

tekintette, és legalább heti gyakorisággal érdeklődött 
a haladásról, segített, ha kellett. Először az 1-2. blokk-
ra, majd néhány évre rá a 3-4. blokkra vittünk végig 
egy igen igényes felülvizsgálatot. Képződött majdnem 
egyméternyi dokumentáció – mármint a polcon egy 
méter, ha dossziéba rakjuk.

Az atomerőmű sikeresen teljesítette a felülvizsgá-
latot. Kijött ebből egy sor biztonságnövelő intézkedés. 
Azt, hogy mit kell csinálni, tudtuk nagyrészt korábban 
is. Viszont a szisztematikus vizsgálat eredményeként a 
tennivalók listája mellett a prioritásokat is meg tudtuk 
határozni: mi az, amit elsősorban meg kell tenni, ami 
nagyon fontos, és mi az, ami kevésbé. Korábban túl sok 
feladat volt napirenden, az erőforrásokat meghaladó 
mennyiségben. Az igények és lehetőségek így köze-
ledtek egymáshoz. Az első ilyen vizsgálat húsz évvel 
ezelőtt volt. Tíz évre rá jött a következő – abban én 
nem vettem részt, mert akkoriban mással foglalkoztam. 
Most – ha szabad ezt mondani, a tevékenységem vége 
felé – újra elnyertem ezt a feladatot, tehát most csináljuk 

Magyar Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki az augusztus 20-i  
nemzeti ünnep alkalmából Seszták Miklós nemzeti fejlesztési  
miniszter Cserháti Andrást, a Paksi Atomerőmű műszaki  
főszakértőjét. Az elismerés apropóján az atomerőmű egyik  
legrégebbi, közismerten elhivatott munkatársával, a hazai  
nukleáris iparban 41 éve dolgozó szakemberrel a sajátja mel-
lett az atomenergetika múltjáról és jövőjéről beszélgettünk.

* Torma Dóra, Atomerőmű újság főszerkesztő,  
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Az interjút készítette: Torma Dóra *

Elsőnek lenni  
mindig  
egy kicsit más. 

<
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a harmadik időszakos biztonsági felülvizsgálatot egy pro-
jekt keretében, és ezt a projektet vezetem én. Vannak 
rajtam kívül is olyanok ebben a munkában, akik már a 
20 évvel ezelőttiben is részt vettek. 

Érdekes a feladat még annyiban, hogy nemcsak pilla-
nat felvétel, vissza is kell nézni az elmúlt 10 évre, és egy 
picit előre is. Az erőmű biztonsága számára fontosabb 
jövőbeli kihívásokat is rögzíteni kell. Most úgy kell a 
következő tíz évet teljesíteni, hogy lesz itt rögtön a 
szom szédban egy elég nagy beruházás. A felülvizsgálat 
nem csupán műszaki kérdésekre terjed ki, hanem a hu-
mánerőforrásokra vagy munkaszervezésre, eljárásren-
dekre is. Így vizsgálnunk kell olyan kérdéseket is, hogy 
például az 5. blokk beruházása milyen elszívó hatással 
lesz a munkaerőre. 

Visszatérve az eredeti kérdésre, tehát egy sor dolog 
volt, amivel elsők között szembesültem itt az erőműben. 
Mindig szívesebben foglalkoztam olyan dolgokkal, ahol 
az utat kellett törni. A mindennapos, nagy odafigyelést 
igénylő, de talán kevésbé innovatív dolgok, ügyek ke-
vésbé kötöttek le.

– Hogyan indult a pályád? Eltökélted, hogy márpedig 
atomfizika, vagy a véletlen sodort ebbe az irányba?
– Hetvenben érettségiztem, és még az az előtti téli 
vizsgák után felvettek Moszkvába az egyetemre. Két 
szakot jelöltem meg, tulajdonképpen látatlanban. Nem 
igazán lehetett tudni, mit takarnak, csak a nevük tet-
szett: az atomerőművek és nukleáris berendezések 
szakot és – akkor még így hívták – az alkalmazott 
számítás technikát. Nem bántam meg, hogy végül 
erre az atomos irány ra keveredtem, mert számítás-
technikával, informatikával ennek kapcsán is nagyon 

hogy hogyan lehetne a virtuális valóságot bevetni a tá-
jékoztatásba – nem a szakmabeliekre gondolok, hanem 
laikusokra. Az ehhez szükséges technológia 5-10 éve 
létezik, éppen ideje annak, hogy a hétköznapi embe-
rekhez is eljusson, olyan tartalommal, amivel közelebb 
lehet hozni mindenkihez ezt a sokak számára még ma 
is titokzatos tevékenységet. 

– Milyennek látod az atomenergetika jövőjét?
– A világban az atomenergetika minden ellenkező 
híreszteléssel ellentétben töretlenül fejlődik. Ennek 
centruma elsősorban Ázsia, tehát a Távol-Kelet, Kína és 
India, és persze az oroszok. A technológiai előrelépés 
töretlen. Egy pár éve a nemzetközi irányzat, együtt-
működés a negyedik generációs reaktorok fejlesztése 
felé halad. Itt az eddigiektől erősen eltérő típusok is 
előjöhetnek, gyorsneutronos, folyékony fémmel vagy 
forró gázokkal hűtött reaktorok, sóolvadékosok és így 
tovább. Egy másik új irány, ami most felfutóban van, az 
a kis, moduláris reaktorok irányzata. A jelenlegi atom-
energetikában a legnagyobb probléma az új kapacitások 
létesítésénél az, hogy ezek eléggé nagy finanszírozási 
erőt igényelnek, komoly pénzekbe kerülnek. Ha viszont 
kicsi modulokat építünk, amiket egymás mellé lehet 

rakosgatni, akkor nem kell olyan nagy pénzügyi be-
fektetés, és fokozatosan, folyamatosan építhető ki a 
szükséges kapacitás. Ma az uralkodó nagyreaktorok 
teljesítménye olyan 1100-1200 MW vagy néha még 
1600 MW is. A kis moduláris erőművek 300 MW alatti 
tartományban lévők. Ezek olyan feladatokat is képesek 
megoldani, amit a nagy atomenergetika nem annyira. 
Távoli vidékeken, például a sarkvidéken vagy sivatagok-
ban, tengerpartokon lehet ilyen reaktorokat telepíteni, 
esetleg úszó platformokra is, ahol helyi energetikai 

sokat lehetett foglalkozni. Különösen az első időkben. 
Nukleáris mérnökként végezve, hozzátanulva, reak-
torfizikus voltam néhány évig, amíg az első blokkokat 
elindítottuk, és azért ott is volt számítógépes kihívás. 
Ennek kapcsán még egy dolog jut eszembe, amiben úgy 
érzem, első voltam. Az 1. blokknál a mai lehetőségek-
hez képest egy rendkívül szerény képességekkel ren-
delkező reaktor belső-mérőrendszer állt csak rendel-
kezésre. Ez követte a reaktorban a hőmérsékleteket, 
térbeli neutron-eloszlást, egyebeket. Még nem készült 
el és amúgy is gyenge lett volna a mögötte lévő nagy 
számítógéprendszer. Nagy dilemma volt a paksi beru-
házást vezetők számára, hogy szabad-e elindítani így 
az atomerőművet, vagy sem. (Ennek története elég 
részletesen szerepel Szabó Benjamin, az akkori kor-
mánybiztos könyvében.) Az lett a vége, hogy üzembe 
állt a blokk a viszonylag mérsékelt számítástechnikai 
támogatással is, de a fizikusoknak külön erőfeszíté-
seket kellett tenni. Többek között a reaktorban lévő 
neutronmérő egységeket rendszeresen újra kellett 
kalibrálni, mert a detektorokban a reaktor működése 
során a neutronokra érzékeny ródium anyag lassan 
fogy. Így bizonyos együtthatókat az egyszerű mérő-
rendszerben időről időre fel kellett újítani. A szovjet 
tudományos indításvezető vigyázó szeme mellett jó 
egy évig végeztem ezt „kézi módszerekkel”, nem volt 
automatizmus erre mindaddig, amíg föl nem állt egy 
új számítógépes rendszer. Annak a létrehozása már 
magyar eredmény volt. Az akkori KFKI kutatói fejlesz-
tették ki, és az itt szerzett gyakorlatom miatt ebben 
az első években én is részt vettem. 

– Az elsőségek sorában társadalmi munkádat is ismer-
jük: alapító tagja vagy a Magyar Nukleáris Társaságnak. 
– A kilencvenes elejére rádöbbent a hazai szakmai kö-
zösség, hogy szinte mindenhol van már civil nukleáris 
szerveződés, nálunk ugyan miért nincs? Megalapítottuk 
hát, és ez eléggé jól sikerült, rövidesen 80-100 tag-
ja lett, jelenleg 500 körül. A mai napig részt veszek a 
munkában, voltam elnökségi tag, alelnök, a mostani 
ciklusban is az vagyok. Ott is igyekeztem innovatív jel-
legű dolgokkal előállni. Például alapító főszerkesztőként 
jelentős szerepem volt egy online műszaki tudományos 
folyóirat elindításában. Ez lett a Nukleon, ami lassan tíz 
éve működik, nagyon igényes szakmai cikkek jelennek 
meg benne, a magyar nyelvű szakmai publikációk egyik 
komoly helyszíne. 

Az elmúlt két évben jutottam arra, hogy a Magyar 
Nukleáris Társaságon belül infografikákkal is kéne fog-
lalkozni. Létre hoztam erre egy csapatot, amely már 25, 
az atomenergetika kérdéseit érdekesen, képekben, köz-
érthető formában tálaló infografikát állított elő. De min-
dig vannak új ötleteim, most például az foglalkoztat, 

A világban az atomener 
getika – minden ellenkező  
híreszteléssel ellentétben – 
töretlenül fejlődik.

<

Okleveles mérnök-hőfizikus, Moszkvában végzett. 
1976 óta dolgozik a Paksi Atomerőműben, számta-
lan területen: volt reaktorfizikus, műszaki fejlesztési 
főosztályvezető, műszaki főosztályvezető, műszaki, 
engedélyezési főosztályvezető, műszaki főtanácsadó, 
felügyelőbizottsági tag, műszaki és szervezeti fejlesz-
tések, innovációk sora kötődik a nevéhez. Dolgozott 
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és az Európai 
Bizottság szakértőjeként és vizsgálójaként. Alapítója, 
jelenleg alelnöke a legnagyobb hazai nukleáris civil 
szervezetnek, a Magyar Nukleáris Társaságnak, ala-
pító főszerkesztője kiadványának, a Nukleon című 
elektronikus folyóiratnak.

CSERHÁTI ANDRÁS
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energetika azt is kibírja, ha néhány országban visszafej-
lesztik vagy becsukják az atomerőműveket, mert máshol 
nagy léptékekben fejlődik. Japánban például most ott 
tartanak, hogy a Fukushima után leállt blokkok, ame-
lyek az ország termelésének 30%-át adták, szép lassan 
kezdenek újraindulni, miután teljesítettek egy sor, a 
korábbinál jóval szigorúbb biztonsági előírást. Már öt 
atomerőművi blokk működik újra Japánban is, és van 
arra esély, hogy ez további öt blokkal a következő év-
ben vagy még az idén kiegészüljön. Az újraindításoknak 
komoly hatásai lesznek a japán gazdaságra, illetve a kör-
nyezetvédelemre. Kimutatták, hogy milyen mértékben 
növekszik ettől majd a GDP, ráadásul néhány százalékkal 
csökken a fosszilis üzemanyagok vásárlásának az igénye. 
Kevesebb gázt, kevesebb olajat kell vennie Japánnak, 
ha további atomerőművi blokkokat visszakapcsol – és 
a leglényegesebb, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csök-
kenni fog ezáltal. 

– Hogy látod az atomenergetika magyar helyzetét? 
Hiszen részed van abban, hogy új erőművi blokkok 
épülnek majd Pakson, kulcsember voltál az ezt meg-
alapozó Teller-projektben és a Lévai-projektben is.
– Ezeket a projekteket követően, de még a Paks II. meg-
alakulása előtt dolgoztam évekig a témában. Örömömre 
szolgált Süli János miniszteri kinevezése és a személyi 
váltások. Attól tartok, az elmúlt 3-4 évet bizonyos mér-
tékben elvesztegettük, még akkor is, ha nagyon lényeges 
eredmények születtek: van környezetvédelmi engedély, 
telephelyengedély és az Európai Bizottság által megjelölt 
problémák is rendeződtek. Ha minden igaz, a létesítés 
idén valóban elindulhat, és most derül ki, hogy ez valójá-
ban micsoda hatalmas feladat. Az is kiderül hamarosan, 
hogy mennyire vagyunk képesek erre. Emlékszem arra, 
hogy az első négy blokk megépítése micsoda rendkívüli 

hihetetlen lehetőség, de mire azt sikerül ipari mére-
tekben kifejleszteni, még van vagy 50 év. Igen ám, de 
mindig 50 évet mondanak, akármit mutat is a naptár, 
2007-et vagy 2017-et, mindig még 50 évnyire vagyunk 
tőle. Ezzel együtt azért igen komoly kutatási projektek 
zajlanak. Franciaországban nemzetközi együttműködés-
ben épül az ITER, ami még mindig nem energiatermelő 
fúziós atomerőmű lesz, hanem egy megelőző kísérleti 
berendezés. Ha ez sikerül, akkor innen lehet tovább 
lendülni egy majdani fúziós atomerőmű felé, ami kb. 
olyan 50 év múlva lesz… 

A világ persze át fog alakulni addig is. A megújulók 
egyre olcsóbbak, egyre hatékonyabbak lesznek, de van-
nak át nem léphető határok ezeket tekintve. Ha nem 
fúj a szél, akkor nincs szélturbinából származó villany, 
ha nem süt a nap éjszaka, vagy borús az idő, akkor a 
naperőművek sem termelnek ezalatt. Akármennyire 
is olcsó, fejlett és igényes lesz a megújuló energia, az 
atomerőműveknek akkor is igenis lesz termelési szerepe 
és igenis szükség lesz rájuk, még ha valami miatt ezt a 
zöldek nem is akarják elismerni. Az atomerőművek 
egyik legnagyobb előnye az, hogy a működésük során 
nem keletkezik üvegházhatású gáz. A klímavédelem 
szempontjából az atomenergetika a lehető legfontosabb 
tényezők egyike. 

Visszatérve az atomenergetika jövőjéhez, hogy egy-
általán van-e jövője: igen, természetesen van. Az atom-

megoldást tudnak nyújtani, tehát villanyt, hőenergiát, 
de használhatók akár tengervíz-sótalanításra vagy ipari 
hőforrásként is. Vagy másik lehetőség lehet az elöre-
gedett, elavult szénerőművek leváltása ezekkel a kis 
erőművekkel. Ugyanis ott minden megvan: a hűtővíz, az 
út vagy vasút, a villamos hálózat és ott van a település, 
amelynek a lakói számára ez egy új munkalehetőséget 
kínál. Hogy ebből Magyarországon mi megvalósítható? 
Itt nincs tenger, nincsenek távoli vidékek, ahol ilyen 
szigetszerű energetikára szükség lenne, legfeljebb a 
barnaszénerőművek kiváltása képzelhető el egy ilyen 
irányban. 

– Nagyon sokszor éri az a vád az atomenergiát, hogy 
túlzottan centralizált. Ez ideális megoldásnak tűnik.
– A decentralizált energetikának vannak vitathatatlan 
előnyei, de azért hátrányai is. Valahogy ez akkor mű-
ködik jól, ha a nagyokból és a kicsikből is van, és ezek 
kölcsönösen ki tudják egymást egészíteni. 

Még egy dologról kell beszélni, ez pedig a fúzió. A je-
lenlegi atomenergetika a maghasadáson alapul, ezzel 
ellentétben a fúzió az, amikor könnyű atommagokat, 
például hidrogént egyesítünk héliummá – ez zajlik a 
napban is. Hidrogén van elég a világtengerekben, így 
ez egy kvázi kimeríthetetlen energiaforrás lesz, ha tud-
juk majd használni. Van viszont egy félig-meddig tréfás 
mondás a fúzióval kapcsolatban. Úgy szól, hogy a fúzió 

erőfeszítést jelentett az ország számára, hogy sokan 
akkor sem látták át, milyen méretű projekt ez. Mai ösz-
szehasonlítással, ha a budapesti négyes metró építését 
egy óriásprojektnek vesszük, akkor egy új atomerőmű 
építése 10-20 négyes metrónak felel meg. Nagyon fel 
kell kötnünk a nadrágunkat, hogy ez sikeres legyen.

Az, hogy itt orosz atomerőmű létesül, szerintem 
tel jesen rendben van. Amikor előzetesen felmértük a 
le he tőségeket, ez az egyik változat volt a komolyabban 
vizsgált öt típusból. A kínálat teljesen kiegyenlített volt. 
Az orosz semmivel sem volt gyengébb, nem maradt el 
sem biztonsági, sem egyéb vonatkozásokban a többi 
típustól. Ennek a reaktornak elődeivel van itt helyben 
gyakorlati ismeret, és érdemes ebbe az irányba menni. 
Akkor is így van, ha a politikusok és a sajtó jó része tel-
jesen szélsőséges módon az atomenergetikát támadja. 
Sajnos túlpolitizálódott ez az egész kérdés, pedig 10 éve a 
paksi új blokkok kérdésében ritka módon egyetértettek 
a politikai pártok. Ma alig van olyan párt, amelyik szakmai 
alapon képes kezelni ezt az egészet, ehelyett mindenki a 
politikai érdekeit nézi, amikor véleményt alkot. 

– Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
– Az időszakos biztonsági felülvizsgálatot mindenkép-
pen szeretném végigvinni. Ennek jelentését december 
közepéig szeretnénk a nukleáris hatóságnak benyújtani. 
A tapasztalatok szerint nem kizárt, hogy felmerülnek 
még az elbírálás során kérdések, vagy valamilyen mi-
nimális hiánypótlási igény. Az még 2018. első felében 
esetleg aktuális feladat számomra, aztán lassan ideje 
elmenni nyugdíjba. 65 éves elmúltam, már felülhetnék 
a vonatra vagy a buszra ingyen, de még nem próbál-
tam. Szeretnék a nyugdíjas éveimből is minél többet 
egészségesen kiélvezni. Lett volna lehetőségem koráb-
ban is nyugdíjba menni a sugárveszélyes munkakörben 
eltöltött évek alapján, de én szeretek itt dolgozni. Úgy 
döntöttem, hogy amíg jól érzem magam, figyelnek rám 
és szüksége van a cégnek is arra, amit én csinálok, 
addig maradok. 

Nagyon sokféle hobbim van: egy időben a digitá-
lis fényképezés volt a legfontosabb, aztán van egy kis 
szőlőm Szekszárdon, azzal is van mit csinálni. Az olyan 
társadalmi tevékenységekben, mint a Magyar Nukleáris 
Társaság, biztos, hogy részt veszek nyugdíjba vonulás 
után is. Cikkeket írok, számtalan előadást tartok itt-
hon és külföldön is: ha még kérik, írok, ha még hívnak, 
megyek. Arról is azért egy kicsit álmodom, hogy talán 
a Paks II.-ben valamilyen szakértői tevékenységre felké-
rést fogok kapni. De nyugdíjasként már nem szeretnék 
teljes munkaidőben, főleg ilyen stresszes munkában 
dolgozni. Az sem kizárt, hogy szakmai cikkeken túl is 
elkezdek írogatni, mert van írói vénám, van a fejemben 
ezer történet. De ez még odébb van. 

Az atomerőművek egyik  
legnagyobb előnye az, hogy  
a működésük során nem  
keletkezik üvegházhatású gáz.  
A klímavédelem szempontjából 
az atomenergetika a lehető  
legfontosabb tényezők egyike. 

<

ILLUSZTRÁCIÓ
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< HÍREK

< A negyedik legnagyobb árbevételű  
magyarországi cég az MVM

AZ MVM CSOPORT HÍREI

Visszaszerezte az elsőséget a MOL Magyar Olaj- és 
Gázipari Nyrt. a HVG 2016-os Top 500-as listáján. 
Amióta a HVG elkészíti a legnagyobb árbevételű ma-
gyarországi cégek rangsorát, a MOL-nak szinte bérelt 
helye volt a lista élén, ezért is volt meglepetés, hogy 
a tavalyi összesítésben a magyar GE-csoport került az 
első helyre. Ez azonban egyszeri, kiugró eredmény volt 
csak, mostanra visszaállt a korábbi sorrend.

A 2016-os bevételi adatokat összesítő lista élén is-
merős neveket találhatunk, az első tíz közül nyolc már 
egy éve ilyenkor is a Top 10-ben szerepelt. Sőt, a nyolc 
valójában kilenc, mivel a GE csupán annyit tett, hogy 
tavaly óta más cégben fogja össze a magyarországi 
vállalatait, így ez a cég hivatalosan újoncként került az 
ötödik helyre. Az első tízben egyedüli igazi újoncnak a 
Flextronics International Zrt. számít.

Az ország legnagyobb 500 cégének több mint fele 
budapesti vagy Pest megyei – derül ki a rangsorból, és 
miközben az 500 legnagyobb cég árbevétele szerény 

A Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) 1963-as megalakulása óta tizenhárom vezérigazgató állt a cég élén. 
Közülük Schiller János alapító vezérigazgató kivételével (aki 1989-ben halt meg) egészen az idei évig nem 
vesztettük el a cég egyik korábbi elsőszámú vezetőjét sem. Sajnos 2017-ben ketten is örökre eltávoztak közülük.

Katona Kálmán 2000. május 26. – 2002. július 2. között vezette az MVM-et, február 5-én hosszan 
tartó, súlyos betegség után, életének 69. évében hunyt el. 

Pál László 2002. július 2. – 2004.november 30. között vezette az MVM-et, november 25-én, hosszú 
betegség után, életének 76. évében hunyt el.

Emléküket megőrizzük.

2017. 12. 06. 
Őrzi előkelő helyét a hazai Top 500-as, a legnagyobb magyarországi árbevételű cégek listán az MVM Magyar 
Villamos Művek Zrt.

1,5 százalékkal nőtt, a nyereségük 44 százalékkal lett 
nagyobb az egy évvel korábbinál.

Ugyan a 2017-es adatok még nem állnak rendelke-
zésre, de várhatóan 2018-ban is megőrzi az előkelő 
helyezését az MVM Csoport.

A LEGNAGYOBB ÁRBEVÉTELŰ MAGYARORSZÁGI CÉGEK

1. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.
2. Audi Hungaria Motor Kft.
3. Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.
4. MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
5. GE Infrastructure Hungay Holding Kft.
6. Magyar Suzuki Zrt.
7. Tesco-Global Áruházak Zrt.
8. Samsung Electronics Magyar Zrt.
9. Magyar Telekom Távközlési Nyrt.
10. Flextronics International Kft.

< Búcsúzunk



Hírek........................................................................................................[85][84].........................................................................................................Hírek

vagyunk a felelősségünk súlyával, így kollégáim nevében 
is megígérhetem, hogy a következő évtizedekben is a biz-
tonság elsődlegessége mellett tudásunk legjavát nyújtva, 
világszínvonalon üzemeltetjük az atomerőművet.” – emel-
te ki Hamvas István, az atomerőmű vezérigazgatója.

Az engedélynek köszönhetően a Paksi Atomerőmű 
továbbra is négy blokkal, több mint 2000 MW beépített 
teljesítménnyel üzemel majd, amelyek meghosszabbított 
működési engedélye 2032 és 2037 között jár le.

< Az MVM 200 milliárd forint összegű  
klubhitelről szóló megállapodást írt alá

< A 4. blokk is megkapta az engedélyt  
az üzemidő-hosszabbításra

A hitelkeret célja az általános vállalatfinanszírozás, 
illetve az MVM Csoport fennálló forint klubhitel szer-
ződésének refinanszírozása. A hitel öt éves futamidejű 
és a lejárat végén egy összegben törlesztendő, mely 
hosszú lejáratú forrást biztosít az MVM Csoport üzleti 
stratégiájának megvalósításához.

„Az MVM Csoport számára kiemelt fontossággal 
bír a 200 milliárd forint keretösszegű hitelszerződés. 
Ezzel a vállalatcsoportunk rendelkezésére álló legna-
gyobb finanszírozási forrás újul meg a piacon elérhető 
legjobb kondíciók alapján. A klubhitelben résztvevő 
bankok pedig a szerződés aláírásával nagyban hozzá-
járulnak az MVM Csoport stratégiájának sikeres meg-
valósításához” – mondta Dr. Zsuga János, az MVM Zrt. 
vezérigazgatója a szerződés aláírásakor.

„Ez a megállapodás, amely 2017 legnagyobb vo-
lumenű forinthitelüzlete, mérföldkő a hazai piacon 
és egyúttal nagy siker az MVM és a résztvevő ban-
kok számára is. A tranzakció jelentőségét jól mutatja 
mind a hitelkeret nagysága, mind az együttműködő 
bankok száma” – tette hozzá Dr. Patai Mihály, a hi-
telezési ügynök UniCredit Bank Hungary Zrt. elnök-
vezérigazgatója.

2017. 12. 15. 
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2017. december 15-én 200 milliárd forint keretösszegű rulírozó 
hitel ről szóló megállapodást írt alá egy tizenkét résztvevős, hazai és nemzetközi hátterű bankokból álló 
konzorciummal. Az új klubhitel rendkívül versenyképes finanszírozási feltételeket biztosít az MVM Cso-
port számára.

2017. 12. 19. 
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) december 19-i dátummal kiadta az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
4. blokkjának üzemidő-hosszabbítási engedélyét. A hazai villamos energiatermelés több mint fele, a felhasználás 
több mint harmada Paksról származik, így az OAH döntés biztosítja, hogy az ország biztonságos ellátásának 
továbbra is legfontosabb pillére legyen a Paksi Atomerőmű.

A hitelkeretet biztosító bankok
Ügynök:
■■ UniCredit Bank Hungary Zrt.

Résztvevők:
■■ BNP Paribas Magyarországi Fióktelepe
■■ CIB Bank Zrt.
■■ Citibank Magyarországi Fióktelepe
■■ Commerzbank Zrt
■■ Erste Bank Hungary Zrt.
■■ ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepe
■■ K&H Bank Zrt.
■■ Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
■■ MKB Bank Zrt.
■■ OTP Bank Nyrt.
■■ Raiffeisen Bank Zrt.
■■ UniCredit Bank Hungary Zrt.

Az MVM Csoport Magyarország negyedik leg-
nagyobb vállalatcsoportja, amelynek konszolidált 
árbevétele 2016-ban meghaladta a 1034 milliárd fo-
rintot, a termelt EBITDA eredménye pedig elérte a 
110 milliárd forintot. Az MVM Csoport több mint 
8500 munkavállalót foglalkoztat és több mint 15 or-
szágban van jelen. 12 csapat mutatta be innovatív termékét a nemzetközi 

zsűrinek. A bírálók főként azt vizsgálták: a technoló-
giai újdonság mennyire életképes üzleti szempontból. 
Az NRGreportnak a zsűri egyik tagja azt mondta: egy-
től ötig pontoztak aszerint, mekkora a valószínűsége 
annak, hogy befektessenek a cégbe. Az InnoEnergy 
szerint a magyar csapat hely- és költségtakarékos, hő-
energiát tároló berendezéscsaládja felelt meg leginkább 
a feltételeknek. A húszezer eurós fődíj mellett a csa-
pat bekerülhet a szervezet Highway nevű inkubációs 
programjába, ez további befektetéseket és piacszerzési 
lehetőséget jelent. A HeatVentors termékét az MVM is 
elismerte, a startup volt az MVM Csoport Edison Light 
Up innovatív energetikai pályázatának egyik győztese 
szeptemberben – emlékeztetett Végh Zsófia. 

Energiatárolásra kínál megoldást a második he-
lyezett FLASC is. A máltai csapat az offshore lebegő 
szélturbinák platformjára telepítene egy olyan eszközt, 

2017. 11. 23. 
Egy magyar startup, a HeatVentors végzett elsőként a közép-európai kezdő energetikai vállalkozásoknak meghir-
detett nemzetközi megmérettetés, a PowerUp! verseny döntőjén, amelyet november 21-én rendeztek Budapesten.

amely sűrített levegő és víznyomás segítségével tárolná 
a megtermelt energiát. A harmadikként végzett VIA 
ALTA terméke a bioüzemanyagok előállítását egysze-
rűsítené, annak költségeit csökkentené. A cég az er-
jedés folyamatának hatékonyságát javítaná: kevesebb 
energiaráfordítással készítene szerves hulladékból 
bioüzemanyagot. 

A korábbi évek versenyeivel összevetve jóval több 
ötlet kerül az InnoEnergy elé, bátrabban vágnak új ötle-
tek megvalósításába az emberek, ami hasznos Európá-
nak – mondta a portálnak Diego Pavia, az InnoEnergy 
vezetője. Az elmúlt hét évben 3000 ötletet vizsgáltak 
meg, melyekből 300 került be az ügynökség programjá-
ba. Ezek közül 170 kereskedelmi tevékenységet végez és 
a piacon van. A szervezet portfóliójában lévő vállalkozá-
sok 75 százaléka már túl van az első befektetési körön, 
ugyanis komolyan ösztönözik a startupokat arra, hogy 
megszerezzék első ügyfeleiket.

< Magyar győzelem az innovációs versenyen

Az MVM üdvözöli a döntést, hiszen ahogy Dr. Zsuga 
János, az MVM vezérigazgatója kiemelte: „Az atomerő-
mű kiszámítható módon, magas rendelkezésre állással, 
tisztán, CO2-mentesen, a hazai termelők közül legol-
csóbban termel, így klímavédelmi célok elérésében és 
az ellátásbiztonság fenntartásában is nélkülözhetetlen 
szerepet tölt be az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.”

Szinte a teljes hazai nukleáris tudományos háttér, 
az atomerőmű jelentős műszaki állománya és független 
nemzetközi szakértők is részt vettek abban a másfél 
évtizedes munkában, amelynek eredménye képen az 
elmúlt években az atomerőmű első három blokkja már 
megkapta a meghosszabbított működési engedélyt. 
A 4-blokki engedéllyel teljessé vált az MVM Paksi Atom-
erőmű üzemidő-hosszabbítási programja. A munka 
természetesen tovább folytatódik, hiszen az engedély-
ben a Hatóság – az eddigi gyakorlatnak megfelelően –  
az engedélyezési dokumentációhoz kapcsolódóan fel-
adatokat határozott meg.

„Büszke vagyok a szakembergárdánkra, mely évről-
évre igazolja, méltóak vagyunk a bizalomra, hogy to-
vábbi húsz évig üzemeltethessük a blokkokat. Tisztában 
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HÍREK AZ ATOMENERGETIKÁRÓL
Mayer György

A látogatás apropója az volt, hogy az ITER-projekt a 
tényleges megvalósulás szakaszába lépett. A projekt 
előrehaladása nemcsak az építési területen, hanem a 
részegységek és alkatrészek, köztük az orosz kompo-
nensek beszállítását illetően is érzékelhető.

„A fúziós energia óriási tudományos-technológiai 
lehetőséget nyit az emberiség előtt, ezért Oroszor-
szág, amely egyedülálló tapasztalattal rendelkezik mind 
a maghasadás, mind a fúziós energia kutatása terén, 
alapvetően járul hozzá a projekt megvalósításához. 
Érdemes megemlíteni, hogy a projekt alapját képező 
tokamak berendezés orosz találmány” – hangsúlyozta 
a Roszatom vezetője.

Oroszország az ITER számára kulcsfontosságú rész-
egységeket és számos más, magas technológiai szintet 
képviselő berendezést szállít. Az orosz beszállítók ösz-
szesen 25 rendszert biztosítanak, köztük szupraveze-
tőket, valamint girotronokat, azaz nagy teljesítményű 
mikrohullámú sugárzást előállító eszközöket, védelmi 
és diagnosztikai eszközöket. A Roszatom amellett, 
hogy megosztja technológiai eredményeit, ITER-nek 
köszönhetően a projekt többi résztvevőjével együtt 
hozzáfér a külföldi fejlesztésekhez is.

A nemzetközi kísérleti fúziós reaktor létrehozá-
sán 35 ország, köztük az EU 29 tagállama, az Egyesült 
Államok, India, Kína, Japán, Dél-Korea és Oroszország 
szakemberei munkálkodnak. A fúziós reaktor indítását 
2025-ben tervezik. Alekszej Lihacsov franciaországi 
látogatása során találkozott Daniel Verwaerde-dal a 
francia Atom és Megújuló Energetikai Biztosság (CEA) 
főigazgatójával, és társaságában felkereste a Jules 
Horowitz kísérleti reaktort is.

Az ITER a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris  
Reaktor angol megnevezésének (International Thermo-
nuclear Experimental Reactor) rövidítése, a projekt  

< A Roszatom aktívan részt vesz  
az ITER-projektben

a világban folyó fúziós kutatások bázisán valósul meg. 
Célja, hogy igazolja a békés célú fúziós energia kinye-
résének műszaki megvalósíthatóságát. Az ITER lesz a 
világon az első olyan fúziós reaktor, amely lehetővé 
teszi, hogy a magfúzió révén kinyert energia mennyisége 
legalább tízszeresen meghaladja a fúzió fenntartásához 
közölt energia mennyiségét.

(Forrás: Atomenergia Infó)

Alekszej Lihacsov, az orosz állami atomenergetikai konszern, a Roszatom vezérigazgatója Bernard Bigot-nak, 
az ITER vezérigazgatójának meghívására szeptember 11-én felkereste a franciaországi Cadarache-ban épülő 
nemzetközi termonukleáris reaktort, az ITER-t.

Az MVM kiemelten kezeli a felsőoktatást, több stra-
tégiai megállapodást is kötött már oktatási, kutatás-
fejlesztési és kommunikációs területeken. A november 
17-én aláírt megállapodás szerint a cégcsoport támo-
gatást nyújt a szakembereik utánpótlása szempont-
jából kiemelten fontos oktatási egységek és laborok 
munkájához, a tevékenységükhöz illeszkedő képzési 
programokhoz. Elvégzi a pécsi önkormányzat tulaj-
donában lévő ingatlanok, közintézmények energetikai 
felülvizsgálatát, majd az MVM munkatársai a város veze-
tőivel és a terület gazdáival ütemtervet dolgoznak ki az 
energiahatékonyság optimalizálására. A „zöld” energia 
mind nagyobb fokú hasznosítására megvalósíthatósági 
tanulmányokat készítenek. A pécsi egyetem arra helyezi 
a hangsúlyt, hogy tudásával és az évek alatt felhalmozott 

2017. 11. 17.
Együttműködési megállapodást kötött az MVM Magyar Villamos Művek Zrt., a pécsi önkormányzat és a 
Pécsi Tudományegyetem: közösen segítik a környezetbarát energiaforrások minél szélesebb körű elter-
jedését, tovább erősítik a modern kor követelményeihez alkalmazkodó együttműködést a gazdaság és a 
felsőoktatás között.

innovációkkal segítse az MVM Csoportot tervei meg-
valósításában, továbbá olyan kutatások és fejlesztések 
indulhassanak el az energetikai cég támogatásával, ame-
lyek köthetők a cégcsoport szolgáltatásaihoz. 

Az egyetem kutatási projektjavaslatai összeállítá-
sakor azokat a területeket helyezte előtérbe, ame-
lyek eredményeiből Pécs, illetve a régió is profitál-
hat. Ezek közé tartozik például a Smart City projekt, 
az e-mobilitás vagy az Energetikai Park létrehozása. 
A megállapodásról az egyetem honlapja, a bama.hu, 
a pecsi-hirhatar.hu, a pecsma.hu portál is beszámolt. 
Utóbbi idézte Dr. Zsuga Jánost, az MVM Zrt. vezér-
igazgatóját, aki hangsúlyozta: az együttműködéssel 
a cég fő célja, hogy támogassa a pécsi tudományos 
fejlesztéseket, a tudományos oktatást, az innovációkat.

< Együttműködik az MVM  
a pécsi önkormányzattal és az egyetemmel

< Rekord a magyar áramtőzsde októberi  
kereskedésében

„A PhF piac kiemelkedő teljesítményének és növekvő 
likviditásának is köszönhető, hogy az új derivatív pia-
cunk, a HUDX már januárban várhatóan 30-40 taggal 
indul” – idézte a ProfitLine Tóth Pétert, a HUPX Zrt. 
vezérigazgatóját, aki hozzátette: a régióban kiemelke-
dő szerepe van a HUPX PhF piacának, amely annak is 
köszönhető, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a piaci 
szereplők igényeire. A versenyképesség fenntartását 
segíti a nyitvatartási idő meghosszabbítása is. 2017-ben 
a villamos energia mellett a magyar földgáz piaca is 

2017. 11. 15. 
638,3 GWh kereskedési volumennel, kétéves rekorddal zárta az októbert a HUPX fizikai futures piaca. Ez a meny-
nyiség 145,4%-kal több a tavaly októberihez és 240%-kal a 2017 szeptemberihez képest.

dina mikusan nő, így a kereskedőknek további előnyöket 
jelent, hogy egy piacon lehet majd árammal és gázzal 
is kereskedni. 

A szervezett árampiacot működtető HUPX Zrt. és 
a szervezett földgázpiacot működtető CEEGEX Zrt. 
futures piacain (PhF) jelenleg kereskedett fizikai leszál-
lítású határidős villamosenergia- és földgázügyletek 
is a MiFID II. szabályozás hatálya alá fognak tartozni, 
a kereskedés pedig a január 3-án induló, HUDX Zrt. 
ke retein belül történik majd.
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(Sedum hillebrandtii), a sisakos sáska (Acrida ungarica), 
az apró tarlósáska (Omocestus minutus), a zöld gyík 
(Lacerta viridis) egyéb más védett fajok mellett. 

Az áttelepítés a felvonulási területen kijelölt, nagy-
részt természetes határokkal rendelkező menedék-
helyre fog megtörténni. E terület alapvető feladata, 
hogy menedéket és otthont adjon a felvonulási terü-
let értékes növény- és állategyütteseinek, ahol az ál-
latok élhetnek, szaporodhatnak. A menedékhelyről 
a munkálatok befejezése után a növény- és állatfajok 
visszatelepülhetnek a környező, számukra alkalmas 
élőhelyfoltokra, területekre, majd a jelenlegihez hasonló 
értékes együtteseket hozhatnak létre. A beavatkozás 
célja a felvonulási terület jelenleg meglévő ökológiai 
értékeinek megóvása.

(Forrás: Paks II.)

Az új atomerőművi blokkok létesítésének felvonulási 
területe nem képez önálló természeti értéket, de az itt 
élő néhány növény- és állatfaj kapcsán a környezetvédel-
mi engedély előírja, hogy „a kivitelezés során a védett 
állat- és növényfajok oltalmára kiemelten ügyelni kell. 
Amennyiben védett állat- vagy növényfaj áttelepítése 
válik szükségessé, úgy azt a Kormányhivatalnál enge-
délyeztetni kell”.

A természetvédelmi engedélykérelem a felvonulási 
területen található védett növény- és állatfajok áttelepí-
tésére, illetve maggyűjtésre vonatkozik. Kiemelt érték 
a felvonulási területen jelentős létszámú populációkban 
élő vagy ott táplálékot találó védett növény- és állatfaj, 
úgy mint a tollas szálkájú árvalányhaj (Stipa pennata), ho-
moki árvalányhaj (Stipa borysthenica), a homoki varjúháj 

< Európai Mobilitási hét, 2017 < Beadták a természetvédelmi engedélykérelmet

A közösségi közlekedés, az e-mobilitás olyan dinami-
kus fejlődésnek indult az elmúlt néhány évben, ami azt 
eredményezte, hogy például a frankfurti autókiállításon 
egymást érték a vezető autógyártók bejelentései arról, 
hogy milyen gyorsan kívánnak az elektromos autókkal 
megjelenni a kínálatukban. Szerencsére már itthon is 
egyre többet beszélünk erről, de például a kerékpáros-
közlekedés rohamos elterjedése már itthon is szemmel 
látható. Amiről viszont kevesebb szó esik az elektromos 
közlekedés kapcsán, hogy a járművek milyen energiával 
fognak közlekedni, és az ez ehhez szükséges villamos 
energiát milyen forrásból állítjuk elő – hangsúlyozta 
dr. Kovács Antal a mobilitási hét megnyitóján.

Mint mondta, ha a jövőben is hagyományos, vagyis 
fosszilis forrású áram termeléséből tesszük ezt, akkor túl 
sokat nem teszünk a környezetünkért, sőt a hatékony-
ságot nézve még az is elképzelhető, hogy nagyobb kárt 
teszünk a környezetünkben. Kulcskérdés ezért, hogy 
az a megnövekedett energiaigény, amit az e-mobilitás 
eredményez, milyen forrásból lesz kielégítve. Egyértel-
mű, hogy az atomenergia és a megújuló energiaforrások 
együtt tudják ezt biztosítani, és nagyon sajnálatos, hogy 
sokan megpróbálják ezt a két energiaforrást szembeállí-
tani. Aki viszont komolyan veszi ezt a kihívást, az belát-

Homolya Róbert, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Csépke András, 
a MÁV-START Zrt. vezérigazgatója, dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója 
és Dabóczi Kálmán, a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója nyitotta meg az immár tizenhatodik 
alkalommal megrendezett Európai Mobilitási Hét programsorozatát szeptember 16-án, Budapesten. 

hatja, hogy csak együtt képes a nukleáris és a megújuló 
bázisú áramtermelés a jövő energiaellátását biztosítani. 
Ha visszaemlékszünk a januári nagy hidegekre, láthattuk, 
hogy a szénerőművek lefagytak, miközben az atomerő-
mű folyamatosan biztosította az ország ellátását, vagy 
néhány perce még esett az eső, és borús volt az ég, a 
szél sem fújt, ám az atomerőmű ilyenkor is biztonságo-
san garantálja az ország energiaellátását.

Dr. Kovács Antal szerint a Pakson termelt olcsó és 
károsanyagkibocsátás-mentesen termelt villamos ener-
gia biztosítja a hazai termelés több mint 50 százalékát. 
Pakson 2 évnyi fűtőelem-tartalékkal rendelkeznek, ezért 
az ellátás biztonságában ugyancsak kiemelkedő szerepe 
van az atomerőműnek, amely az elkövetkező évtizedek-
ben is garantálhatja a biztonságos energiaellátást.

Szeptember 16. és 22. között tizenhatodik alkalom-
mal rendezték meg az Európai Mobilitási Hét programso-
rozatát Budapesten, amelyen színes programok várták az 
érdeklődőket, többek között Magyarország legnagyobb 
zöldeseménye, a Mobilitási Hétvége, amikor az Andrássy 
úton az autók helyét a gyalogosok, kerékpárosok vették 
át, valamint több mint 50 kiállító várta az érdeklődőket. 
A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan azon a hétvégén 
rendezték a Nemzeti Vágtát is a Hősök terén.

A Paks II. Atomerőmű Zrt. a jogerős környezetvédelmi engedélyben meghatározott előírások teljesítése érdekében 
szeptember 15-én benyújtotta a természetvédelmi engedélykérelmet a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi 
Járási Hivatalához. 

Alekszej Lihacsov és Süli János tárca nélküli miniszter 
az új paksi blokkok helyszínének megtekintésén és 
bejárása alkalmából tartott sajtótájékoztatón meg-
erősítették közös szándékukat a munka 2018-as meg-
kezdésére.

A két új blokk építésének helyszínén egyeztettünk, 
és áttekintjük azokat a feladatokat, amelyek szüksé-
gesek a további haladáshoz, szeretnénk 2018 január-
jában átadni az építési területet, ahol az első épületek 
elkészülhetnek – mondta Süli János. Alekszej Lihacsov 
mindenekelőtt arra emlékeztetett, hogy a magyar ven-

A Roszatom minden igyekezetével annak az ígéretének és elkötelezettségének kíván eleget tenni, hogy a 
magyar részvételi arány a beruházásban elérje a negyven százalékot, minden szerződés a vonatkozó jogsza-
bályok betartásával, a teljes nyilvánosság számára átlátható lesz – fogalmazott Alekszej Lihacsov, a Roszatom 
vezérigazgatója 2017. szeptember 20-án Pakson, az építkezés helyszínén tett látogatásakor.

dégszeretet éppen olyan, mint ahogyan az orosz fél 
fogadja a magyar partnereket, majd hozzátette: az új 
blokkok testvérei lesznek a leningrádiaknak, amelyeket 
a közeli jövőben adnak át, és azok is a legmagasabb 
követelményeknek mindenben eleget tesznek. Alekszej 
Lihacsov szavai szerint a most folyó, paksi magyar–
orosz partneri tárgyalás célja, hogy megkezdődjön a 
munka első szakaszának kivitelezése. 

Alekszej Lihacsov hangsúlyozta, hogy az ütemter-
vet tartani fogják, a vállalt kötelezettségeiknek eleget 
tesznek. 

(Forrás: Paks-Press)

< Lihacsov Paksra látogatott
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< Rekordgyorsasággal készült el  
a Tianwani Atomerőmű 3. blokkja

< Megújulók és atomenergia közösen

Különleges rekordot állított fel a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern azzal, hogy Kínában, 
a Tianwani Atomerőmű 3. számú blokkját a munkálatok kezdetétől számítva kevesebb mint 5 év alatt bein-
dította, azaz a blokk elérte az első kritikusságot.

Minden ellenzéki felvetés ellenére a megújuló energiaforrásokat szerves egységben képzeljük el az atomener-
giával közösen, de azt látni kell, hogy alaperőmű nélkül elképzelhetetlen az ellátás biztonságának a garantálása 
– mondta Süli János, a Paks II.-bővítésért felelős tárca nélküli miniszter a Századvég „A Jövő energetikája” 
című, októberi konferenciáján.

Ez a fizikai indítás utolsó lépése. Az orosz nukleáris 
energetika történetének modern korszakában ugyanis 
még nem épült fel ennél gyorsabban új nukleáris kapa-
citás. A blokk a jelenlegi tervek szerint 2018-ban már 
kereskedelmi üzembe állhat.

2017. szeptember 28-án emelték a minimális ellen-
őrzött szintre a Tianwan 3. blokk VVER-1000 típusú 
blokkjának teljesítményét. „Megkezdődött az irányí-
tott láncreakció, az ellenőrző rendszerek jelezték az 
első neutronok megjelenését” – idézte a Roszatomhoz 
tartozó, Oroszországban és szerte a világon atomerő-
művek tervezésével és építésével foglalkozó kivitelező, 
az ASZE holding közleményét a RIA Novosztyi. A hír-
ügynökségi jelentés megjegyezte: a szakemberek ezt 
úgy nevezik, hogy „élni kezdett” a reaktor.

A fizikai indítás augusztus 18-án kezdődött, amely-
nek keretében összesen 163 fűtőanyag-kazettát raktak 
be a reaktorba. Ezt a folyamatot is a menetrendhez 
képest hamarabb sikerült befejezni. A minimális szintű 
ellenőrzött teljesítmény elérését követően még számos 
kritikus tesztet végeznek majd el, és csak ezt követően 
nyílik lehetőség a hálózati kapcsolatok első tesztelésére.

Süli János az ellátás biztonságának fontosságát hangsú-
lyozva kiemelte azt is, hogy az import részaránya jelen-
leg 32 százalék, de például a januári rendkívüli hideg na-
pokban, amikor a hagyományos erőműveknél több gond 
is adódott, elérte az import az 54 százalékot is. Jelenleg 
tehát nem az a kérdés, hogy megépítsük-e a két új paksi 
blokkot, hanem az, hogy a Mavir előrejelzése szerinti 
mintegy 5000 MW hiányzó kapacitást a jövőben ho-
gyan fogjuk pótolni. Vagyis lassan további atomerőművi 
blokkoktól is el kellene gondolkoznunk. Az ellenzéki 
megnyilvánulásokra reagálva pedig azt mondta, hogy 
felelősen gondolkozó, az ellátás biztonságát figyelembe 
vevő párt egyszerűen nem hagyhatja figyelmen kívül az 
atomerőmű bővítésének szükségességét.

Süli János hangsúlyozta azt is, hogy a jelenlegi blok-
koknál is kétévnyi tartalék fűtőanyag-készlettel kell az 
erőműnek rendelkeznie, ez pedig minden körülmény 
között garantálja az atomerőmű folyamatos működését, 
amit még az is erősít, hogy ezeket a fűtőelemeket több 
forrásból be lehet szerezni.    

Az új blokkokról szólva kiemelte, hogy egy kiforrott 
típusokról van szó, és azért választottuk a VVER típust, 
mert a meglévő technológiának egy továbbfejlesztett, 
minden biztonsági előírásnak és elvárásnak megfelelő 
újabb változatáról van szó, ezt a technológiát pedig ki-
válóan ismeri és működteti a paksi szakembergárda. 
Az új blokkok a jelenleginél is kedvezőbb fenntartási 
és üzemeltetési lehetőséget garantálnak, mert például 
18 hónapos üzemanyag-ciklussal működnek majd, ami 
a jelenleg is 90 százalék feletti kihasználtságot tovább 
növeli, így 93 százalékos kihasználtsággal fognak az új 
blokkok üzemelni. 

A környezetvédelmi és telephelyengedélyt már jog-
erősen megkapták, a leglényegesebbet, vagyis a lé te-
sítési engedélyt pedig 2018 júliusában fogják az Or szágos 
Atomenergia Hivatalnak benyújtani. Ennek figyelembe-
vételével 2019 augusztusában adhatja ki az OAH az en-
gedélyt, ami után kezdődhet a blokkok tényleges építése 
– jelezte, majd hozzátettre: jövő januárban a felvonulási 
épületek építését szeretnék elkezdeni, ez összességében 
60-70 épületet jelent. 

Süli János beszélt arról is, hogy a brüsszeli engedé-
lyezés elhúzódása miatt 22 hónapos csúszásban vannak, 

A 3. blokk első betonozása, azaz az építkezés 
kezdete 2012. december 27-én volt, így csaknem 2 
hónappal kevesebb mint 5 év alatt végeztek a mun-
kálatokkal. A RIA Novosztyi összehasonlításképpen 
felidézi, hogy a Rosztovi Atomerőműben a 3. blokk 
építése 2009. szeptember 15-től 2014. december 7-ig 
tartott, a tianwani első blokkot 1999 októberében 
kezdték építeni, és 2005 decemberében indították be, 
a másodikon pedig 2000 őszén indultak meg a munká-
latok, míg a start 2007. május 1-jén volt.

A Tianwani Atomerőmű építése a legnagyobb 
orosz–kínai közös atomenergetikai projekt. A 2007 
óta üzemelő Tianwan 1. és 2. blokkba a világon először 
építették be az úgynevezett zónaolvadék-csapdát, 
amely azt a célt szolgálja, hogy a blokktípus képes 
legyen kezelni egy zónaolvadással járó, a tervezési 
alapon túli, rendkívül kis valószínűséggel bekövetkező 
súlyos baleset következményeit is, azaz képes legyen 
arra, hogy a zónaolvadékban megállítsa a reakciót, 
és megakadályozza az olvadék környezetbe jutását.

(Forrás: Atomenergia Infó)

ám szerinte ennek nagy része ledolgozható, erről is 
rendszeresen egyeztetnek az orosz partnerrel. Szerinte 
ez nem hátráltatja azokat a terveket, hogy 2026-ban egy 
ötödik, majd 2027-ben a hatodik paksi blokk is meg-
kezdhesse az áramtermelést. 

Végezetül még megemlítette, hogy az építkezés 
csúcsidejében 10-11 ezer ember fog Pakson dolgoz-
ni, ezért nagyon jelentős feladat az ehhez szükséges 
infrastruktúra kialakítása. A fejlesztéseknek többek 
között ki kell terjednie lakások építésére, az új Duna-
híd elkészítésére is, főleg annak tükrében, hogy majd 
csak az új blokkok üzemeltető személyzetének végleges 
elhelyezéséhez 1350 új lakást kell biztosítani.

Kádár Andrea, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
energetikáért felelős helyettes államtitkára előadásában 
az elmúlt évek legfontosabb kormányzati célkitűzései 
között az energiahatékonyság javítása, az ellátás bizton-
ságának garantálása mellett többek között a megújuló 
energiahordozók részarányának növelését, valamint 
az atomenergia hosszú távú használatának, vagyis a 
kapacitásfenntartás kiemelt fontosságát említette meg. 
Így beszélt a jelenlegi blokkok üzemidő-hosszabbításáról 
és a két új blokk létesítéséről, de megemlítette a radio-
aktív hulladékok kezelésének fontosságát is. 
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HÍRVILÁG – KITEKINTŐ 
Mayer György

< Már euróban kereskednek

< A Veolia fűti a dombóvári és siklósi lakásokat

< Elektromos autóra vált az ELMŰ-ÉMÁSZ

Dombóvár közel 2050 háztartását és 10 intézményi 
part nerét kiszolgáló távhőrendszer működtetésére és 
üzemeltetésére a Veolia Energia Magyarország Zrt. egy 
koncessziós társaságot alapít, amely koncessziós cég a 
működési engedélyek megszerzésétől kezdődően látja 
majd el a távhőtermelői és távhőszolgáltatói feladatokat 
a városban.

A távhőrendszer működtetéséhez szükséges hő-
energiát jelenleg egy 19,8 MW beépített névleges 
hőteljesítményű földgáztüzelésű fűtőmű termeli meg. 
A rendszer pedig mintegy 48 felhasználói hőközponton, 
valamint összesen 4,6 kilométer hosszú nyomvona-
lon keresztül juttatja el a hőt a lakossági és közületi 
fogyasztókhoz. A Veolia az elmúlt hónapokban a vá-
ros több pontján is korszerűsítési munkákat végzett, 
amelyek keretében 530 méter nyomvonalon cserélte 
ki a távhővezetékeket, növelve az ellátásbiztonságot és 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ autóflottája 15 új elektromos jármű-
vel bővült, az autók beszerzését a Nemzetgazdasági 
Minisztérium támogatta. Az új autókat munkakörökhöz 
rendelt autóként fogják használni, és a flotta szakszerű 
üzemeltetése érdekében a vállalatcsoport budapesti 
és vidéki telephelyein nyolc váltóáramú gyorstöltőt és 
három egyenáramú villámtöltőt is telepít. A töltőpon-
tok egy része – Budapesten és Egerben – a külső fel-
használók számára is elérhető lesz. A beruházás teljes 
költsége több mint kétszáz millió forint volt, amelyből 
a kormányzati támogatás 22,5 millió forint. Az ELMŰ-
ÉMÁSZ kezdeményezése összhangban van a kormány 
elektromobilitási programjával, amely az elektromos 
autók elterjedését és egy országos töltőinfrastruktúra 
kiépítését célozza.   

Lepsényi István a rendezvényen többek között ki-
emelte: reméli, hogy a cég példáját követve számos 
hazai intézmény és vállalat támogatja a jövőt és a fejlő-
dést azzal, hogy tevőlegesen is részt vállal az elektro-
mos autózás elterjedésében. Majd bejelentette, hogy 
a tapasztalatok alapján a minisztérium átdolgozta és 
tovább folytatja azt a pályázati rendszert, amellyel a 
vételár 21%-áig, maximum 1,5 millió forintig támoga-
tást biztosít a tisztán elektromos hajtású személy- és 
kishaszongépjárművek beszerzéséhez. Az államtitkár 

csökkentetve a távhőrendszer hőveszteségét, ezáltal 
tovább javítva az egész rendszer hatékonyságát.

Ugyancsak a cég láthatja el a távhőszolgáltatási fel-
adatokat Siklóson is. A dél-dunántúli városban eddig 
összesen 1058 háztartás csatlakozott a távhőhálózatra, 
amelyek mellett 15 intézményi partner távhőellátásáról 
is gondoskodni fog a szolgáltató.

A legnagyobb változást pedig az jelentheti, hogy né-
hány éven belül Siklós távhőellátó rendszere is megújuló 
energiaforrásokra állhat át. Így már folyik annak a terve-
zése, hogy a jelenlegi földgáztüzelés helyett geotermikus 
energiaforrás hasznosítására térjenek át a városban. 
Ez egyszerre fogja mérsékelni a fosszilis tüzelőanyagok 
felhasználását Siklóson, valamint teszi lehetővé, hogy 
a város hőenergia-ellátása teljesen független legyen a 
külföldről származó energiahordozóktól

(Forrás: Veolia)

az e-mobilitáshoz kapcsolódóan jelezte, hogy a Paks 
II.-beruházásnak fontos szerepe lesz az ehhez kapcso-
lódóan megnövekvő energiaigény kielégítésében. 

Az új autók beszerzése már nem az első lépés az 
ELMŰ-ÉMÁSZ részéről az elektromobilitás terén, mivel 
a társaságcsoport már 2010-től aktívan kiveszi a részét 
a környezetbarát közlekedés támogatásából. Abban az 
évben avatta föl a vállalat Magyarország első közterü-
leti töltőoszlopát a cégcsoport székháza előtt, és már 
2011-ben beszerzett három elektromos autót. Az általuk 
üzemeltetett magyarországi töltőhálózat – mely egy 
intelligens IT-rendszerre csatlakozik – jelenleg már 39 
közterületi és 28 magánterületen működő, de az autó-
sok számára korlátozás nélkül hozzáférhető töltőpon-
tot számlál, amelyeken keresztül havonta több mint 25 
megawattóra energiát töltenek a regisztrált felhasználók. 

A cégcsoport jövőbeli terveire vonatkozóan Marie-
Theres Thiell kijelentette, hogy a közterületi töltőket 
csatlakoztatni fogják a legnagyobb európai e-mobilitási 
roamingrendszer, a Hubject platformjához, ezzel rá-
helyezve Magyarországot az e-mobilitás nemzetközi 
térképére is. A fejlesztés révén az autósok szerte Euró-
pából az otthoni e-mobilitási szolgáltatójukon keresztül, 
további regisztrációs kötelezettség nélkül használhatják 
majd a cég közterületi töltőit. 

A gáztőzsde alapvető érdeke, hogy a piaci elvárásoknak 
megfelelve működjön, ezáltal elősegítve a likviditás és a 
taglétszám növekedését. Ennek fejleményeként az euró 
bevezetése egy jelentős lépés, amely elősegíti a magyar 
gázpiac nyugat-európai piacokhoz történő integrációját.

2017. év elejétől számottevő mértékben növeke-
dett a tagi aktivitás, így a kereskedett mennyiség az 

azonnali piacon elérte a 911 GWh-t, míg a határidős 
piacon az 1244 GWh-t az első kilenc hónapban. Ezáltal 
mindkét piaci szegmens rekordforgalmat ért el, amely 
kilencszeres növekedést jelent az előző év első három 
negyedévéhez képest, ami az azonnali piacon 171 GWh, 
míg a határidős piacon 63 GWh volt.

(Forrás: CEEGEX)

Sikeresen megtörtént az euróalapú kereskedés bevezetése a magyar gáztőzsdén, így 2017. szeptember 30. 
óta már nem forintban számolják el a kereskedést a CEEGEX-en. A projekt a tőzsde, az FGSZ Zrt., a KELER 
KSZF és a MEKH közötti szoros együttműködés eredménye.

A Veolia Energia Magyarország Zrt. és Dombóvár Város Önkormányzatának képviselői szeptember 12-én írták 
alá azt a szerződést, amelynek értelmében az erre kiírt közbeszerzési pályázaton nyertes társaság koncessziós 
cége működtetheti tovább a település távhőrendszerét az elkövetkező 25 évben. Ezt követően pedig szeptember 
27-én Siklós Város Önkormányzatának képviselőivel írtak alá szerződést a város távfűtéséről.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ augusztus végén, azon a rendezvényen mutatta be új elektromos autóit, amelyen a részvevők 
– dr. Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár, Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért 
felelős államtitkár, az ELMŰ-ÉMÁSZ tulajdonosa, az innogy részéről Martin Herrmann értékesítés ügyvezető 
igazgató és dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ elnöke – megvitatták az e-mobilitás terén eddig elért 
eredményeket és a jövőben várható célokat és kihívásokat.
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< Csúcsot döntött a nyári  
villamosenergia-fogyasztás 

< Tovább fejleszti soproni erőművét az ALTEO

A korszerűsítés, valamint a hatékonyság és az ellátásbiztonság növelése a célja annak az új, 200 millió forintos 
fejlesztésnek, amelyet az ALTEO végzett a soproni erőművében. A beruházás keretében új, 10 MW teljesítményű 
gőzkazán létesült, a munkálatokkal a fűtési szezon kezdetére, októberre készültek el. 

2017 nyarán a Magyarországon felhasznált villamos ener-
gia mennyisége 3,15%-kal haladta meg az előző évit. Június 
eleje és augusztus vége között a bruttó villamosenergia-
felhasználás 10 988 GWh volt, amely 335,87 GWh-val 
magasabb az előző év azonos időszakához képest. A fo-
gyasztás ugyanakkor nem csak az előző évhez képest 
nagyobb, hiszen a MAVIR Zrt. adatai szerint ez új törté-
nelmi rekordot jelent a nyári hónapokra vonatkozóan. 
Az országos villamosenergia-igény bővülése augusztusban 
volt a legnagyobb, ekkor a fogyasztás 7%-kal 3743 GWh-
ra nőtt a 2016-os 3500 GWh-hoz képest képest.

Rendszerterhelés szempontjából a nyári csúcsot a 
MAVIR június 28-án regisztrálta 6357 MW-os negyed-
órás átlagértékkel 25,8 Celsius-fok napi átlaghőmér-

A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett ALTEO tulajdo-
nában lévő soproni erőmű a Heineken Hungária Sör-
gyárak Zrt. mellett további 30 helyi ipari ügyfelet 
szolgál ki, továbbá a városi távhőszolgáltató részére 
is értékesít hőenergiát. Annak érdekében, hogy a vál-
lalat szolgáltatása még megbízhatóbb és hatékonyabb 
legyen, most egy újabb, 200 millió forint összértékű 
fejlesztésbe kezdtek. Ennek köszönhetően jelentősen 
javul az erőmű hatásfoka, csökkentve a CO2- és egyéb 
károsanyag-kibocsátást és a hőtermeléshez szükséges 
tüzelőanyag-költséget. 

A beruházás kapcsán Papp András, az ALTEO ve-
zérigazgató-helyettese elmondta, hogy a vállalat soproni 
erőműve kiemelkedő jelentőségű, nyugati bázisuk legfon-
tosabb elemeként funkcionál, mert a soproni partnerek, 
elsősorban a Sopron Holding és a Heineken Soproni 
Sörgyár energiaellátásán túl innen történik a győri erő-

séklet mellett. Az utóbbi években ugyanakkor az egyre 
inkább elterjedő háztartási méretű kiserőművek – azon 
belül is a fotovoltaikus termelők – mérési adatainak hi-
ányában a regisztrált bruttó rendszerterhelési értékek 
némileg torzított eredményt mutathatnak. A becslések 
szerint ez az eltérés akár a 100-200 MW-ot is elérheti.

Tihanyi Zoltán, a MAVIR rendszerirányítási és nem-
zetközi kapcsolatokért felelős vezérigazgató-helyettese 
szerint a hazai és régióbeli átviteli hálózatok, valamint 
az elosztó hálózatok és az erőművek tervezett karban-
tartásainak gondos egyeztetése lehetővé tette a magas 
nyári terhelés zavartalan kiszolgálását. A megfelelő tar-
talékoknak köszönhetően az előfordult üzemzavarok 
sem okoztak kiesést a szolgáltatásban az átvitel szintjén.

(Forrás: MAVIR)

mű, valamint a nyugat-magyarországi szélerőművek 
távfelügyelete is. 

– A fejlesztés túlmutat önmagán, és üzenetértéke 
van: ezzel a beruházással is szeretnénk jelezni ügyfe-
leinknek, hogy együttműködésünk során számunkra a 
hatékonyság és a fenntarthatóság kiemelkedő szempont. 
Ez a korszerűsítés éppen ezeket a tényezőket hivatott 
növelni. Folyamatosan keressük a fejlesztési, moder-
nizálási lehetőségeket, így volt ez ebben az esetben is. 
Az őszi fűtési szezon kezdetekor már egy korszerűbb, 
hatékonyabb rendszer biztosítja majd a távhőellátást a 
lakosok és a helyi vállalatok számára –tette hozzá.  

A soproni fejlesztés része annak a beruházási prog-
ramnak, amelynek keretein belül az ALTEO az elkövet-
kező 1-2 évben a további sikereinek és növekedésének 
megalapozásaként 10-15 milliárd forintot tervez befek-
tetni különböző projektekbe. 

(Forrás: ALTEO)

Új történelmi rekordot ért el Magyarország nyári villamosenergia-fogyasztása – derül ki a MAVIR Magyar 
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. adataiból.

< Pályaválasztó fesztiválon keresik  
a jövő szakembereit

2016-ban a fesztivált 400 iskolából 8000 gyerek látogatta 
meg, 37 műszaki középiskola és 40 cég mutatkozott be 
kiállítóként, a részt vevő pedagógusok és diákok több 
mint 95%-a pályaválasztás szempontjából sikeresnek 
ítélte az eseményt. 2017 őszén már 6 helyszínre láto-
gatott el a fesztiválsorozat, és legalább 10 ezer érdek-
lődőre számítottak a rendezők. Budapest, Pécs, Győr, 
Miskolc és Debrecen mellett Szeged is csatlakozott a 
házigazdákhoz, valamint egy új műszaki szakterület, 
az épületgépészet is bemutatkozott a rendezvényen 
az erősáramú elektrotechnika, elektronika, távközlés, 
informatika, vegyipar és gépipar mellett. 

Mint a rendezvény megnyitóján is elhangzott, a fo-
lyamatosan bővülő feladatkörök miatt, egyre több vil-
lanyszerelő szakembert várnak a cégek. Közel 45%-kal 
több végzős diákra lenne szükség évről évre. Az utánpót-
lásképzés azért is nélkülözhetetlen, mert a robotizáció 
nem jelent megoldást egyes munkafolyamatok esetén. 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület által szervezett, 
szeptember 26-án Budapestről országos körútra indult 
„Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál” elnevezésű 
roadshow célja volt, hogy élményalapon ismertesse meg 
és népszerűsítse a műszaki szakmákat a fiatalok körében. 

A IV. ipari forradalom egyre nagyobb munkaerő-
keresletet gerjeszt a műszaki pályákon, ebből kifo-
lyólag pedig folyamatosan növekvő igény mutatkozik 
hazánkban is a szakképzett villamos szakemberekre. 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület felmérése sze-
rint a szélesebb körű és megnövekedett feladatkörök 
miatt éves szinten legalább 600 villanyszerelőre volna 
szükség, közel 45%-kal többre, mint ahány végzős diák 
jelenleg van. 

Egyértelmű tehát, hogy rövid távon nagyon fon-
tos célkitűzés, hogy a diákok megismerjék a műsza-
ki pályában rejlő lehetőségeket, valamint az, hogy a 
villamosipari szakemberképzés és szakma a fiatalok 
számára egy kiszámítható életpályamodellt kínáljon. 
A „Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesztivál” célja 
élményalapú elven népszerűsíteni a műszaki szakmákat 
az ifjúság körében.

A rendezvénysorozatot, amelyen a Paksi Atom-
erőmű mellett a MAVIR képviselte az MVM Csoportot 
Pölöskei Gáborné szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős helyettes államtitkár, Béres József, a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület elnöke és Fodor József, az 
ELMŰ Hálózati Elosztó Kft. ügyvezetője nyitotta meg.

Hatalmas érdeklődés mellett nyílt meg 2017. szeptember 26-án a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, valamint 
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közreműködésével a „Mi a pálya? Műszaki pályaválasztó fesz-
tivál” első rendezvénye, az ELMŰ budapesti sporttelepén.  
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< A világ legnagyobb vízre telepített kísérleti 
naperőműve épül Szingapúrban

< Együttműködik a MAVIR és a Műegyetem
Hosszú távú együttműködési megállapodást írt alá szeptember végén Csomai Kamilla, a MAVIR Magyar Villamos-
energia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. vezérigazgatója és Józsa József, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem rektora.

A rendelkezésre álló szárazföld szűkössége Szingapúrban 
erősen korlátozza a napenergia hasznosításának lehető-
ségeit, ezért az úszó napelemek alkalmazása életképes 
alternatívát kínálhat a vízzel övezett városállam számára 
is. A projekt keretében az ABB szállítja a legfontosabb 
elemeit annak az 1 MW teljesítményű úszó fotovoltaikus 
kísérleti rendszernek („testbed”-nek), amely mérföld-
kőnek számít a napenergia-hasznosítás terén. A másfél 
futballpálya nagyságú telep 1 hektár területű. A rendszer-
ben termelt, 250 háztartás áramigényét fedező energiát 
az országos villamosenergia-hálózatba fogják betáplálni. 

A nyugat-szingapúri Tengeh-víztározóra telepített 
kísérleti rendszerben („testbed”) számos beszállító 
napenergia-hasznosítási megoldását vizsgálják. Tanul-
mányozzák az úszó napelemek teljesítményét és költ-

 A megállapodás célja, hogy villamosenergia-ipari nagy-
vállalat és a Műegyetem az oktatás és a kutatás területén 

séghatékonyságát is. A rendszer alapvető alkotóele-
meinek számító inverterek a napelemekben előállított 
egyenáramot – a villamosenergia-hálózatokba történő 
betáplálás érdekében – váltakozó árammá alakítják.  

A csupán 719 km2 területű, 5,6 millió lakosságú Szin-
gapúrban az átlagos évi napsugárzás értéke megközelíti az 
1500 kWh/m2-t, így a napenergia vonzó megújuló energia-
forrásnak számít.  Az úszó napelemek természetes hűtését 
az elemeket körülvevő víz biztosítja, ami jelentősen növeli 
az energiatermelés hatásfokát is. Egy tanulmányban kimu-
tatták, hogy a napelemeket övező víz természetes hűtő-
hatásának köszönhetően az úszó napelemek akár 11%-kal 
is hatékonyabbak, mint a terepfelszínre telepített társaik. 
A megoldás másik kedvező, szinergikus hatása, hogy az 
úszó napelemek csökkentik az értékes víz párolgását is. 

(Forrás: ABB)

együttműködjön, elősegítve az innovációs projektek és 
az utánpótlásképzés továbbfejlesztését. Az együttmű-
ködés célja az is, hogy közösen nyújtsanak lehetőséget 
a hallgatóknak az oktatás és a kutatás-fejlesztés terü-
letén a műegyetemi feladatok elvégzéséhez, valamint a 
szakmai gyakorlathoz.

Az együttműködés értelmében a MAVIR lehetőséget 
biztosít a hallgatók szakmai gyakorlatához, támogatja a 
BME ösztöndíjprogramjait (PhD, MSc, kutatói ösztön-
díjak), a hallgatók szakdolgozatait, diplomaterveit mind 
szakmai tudással, mind speciális eszközök biztosításával. 
Ezeken túlmenően a cég támogatni szeretné a Műegye-
tem hallgatói csoportjainak – szakkollégiumok, önálló 
kutatás-fejlesztési kezdeményezések, projektek kereté-
ben történő – elméleti és gyakorlati szakmai munkáját. 
A megállapodás célja: a MAVIR szakember-utánpótlá-
sának elősegítése a szakmai kapcsolatok bővítésével, az 
oktatás villamosenergia-iparág specifikus képzésének 
támogatásával, valamint kutatások elindításával.

Az ABB a napenergia-hasznosítás új megoldásával támogatja az energetikai forradalmat Szingapúrban. 
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Az MVM gazdasági vezérigazgató-helyettese által  
irányított szervezet tevékenysége
Az új villamosenergia-piaci szabályozási csomag néhány 
meghatározó kérdése
Demand Side Management ipari fogyasztóknál
Kutatóműhelyt alapít és saját kutatás-fejlesztési  
programot indít az MVM a BME-vel együttműködésben

ENERGIA
Az MVM Csoport szakmai lapja


