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< AJÁNLÁS
Tisztelt Olvasó!

Az ENERGIAforrás 2019/2. számát ajánljuk a figyelmébe. 
Sokan ilyenkor az év utolsó hónapjában összegzik az el
múló évet és készülnek a következőre, amely egy újabb 
esély és lehetőség terveink, álmaink megvalósítására. 

Teller Ede szavai megmutatják, hogy mit is gondolha
tunk ma a világról, a jövőről:

„Az optimista olyan ember, aki úgy gondolja, hogy a 
jövő bizonytalan. Állítom, hogy optimistának lenni kö
telesség, mert ha [...] elhiszem, hogy a jövő bizonytalan, 
akkor megnő a felelősségünk, hogy ebben a bizonytalan
ságban azt tegyük, amit legjobbnak látunk.” (Teller Ede)

A most megjelenő, ez évi második lapszámunkban 
is bemutatjuk, mennyire változatos az MVM Csoport 
élete, tagvállalataink feladat és tevékenységrendszere. 
Az MVM Csoport 2025ig tartó stratégiája megmutatja, 
hogy milyen jövőt képzelünk el az energetikában, ennek 
értelmében társaságcsoportunk küldetése, hogy meg
fizethető és tiszta energiát biztosítson ügyfelei részére 
fenntartható módon, a XXI. század követelményei nek és 
ügyfélelvárásainak megfelelően. A folyamatos beruházá
sok és befektetések biztosítják a Csoport fenn tartható 
növekedését. Következetes munkánkkal elértük, hogy az 
MVM Csoport ma a nemzetgazdaság megkerülhetetlen 
szereplőjévé vált. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy a 
magyar energetikai szektor pozícióját tovább erősítsük, 
függetlenségét növeljük. 

Egy rendhagyó interjúval indítjuk a lapot, szakmailag  
reménykedve abban, hogy egyszer majd „… fuvola s kürt 
összebékül” (Paul Verlaine). Innovációs rovatunkban a 
kulcsrakész napelemek mellett egy dróntechnológia táv
vezetékszerelési alkalmazhatóságának fejlesztési lépé
seit is megismerhetjük. A villamos kazánok klíma védelmi 
szerepéről egy kitekintő cikk szól, egy tagvállalati pro
jekten keresztül a megvalósult technológia al  kalmazását 
mutatjuk be, és egy rekonstrukcióról is ol vashatunk. 
Fej  lesztési rovatunkban bemutatjuk egy Edisonnyertes 
induló startup első lépéseit, a kivitelező szemszögéből 
betekintést nyerhetünk egy folyamatban lévő projekt 
hétköznapjaiba, és felvillantjuk egy projekt első lépéseit 
az okosváros felé vezető úton.

Két jubileumról is olvashatnak, a tartalék gázturbinák 
üzemeltetése kapcsán a matuzsálemi korú telephely 
hasz nosításáról, illetve az üzemeltetés megszervezé
sének kezdeteiről.

Reméljük, kiadványunk most is hasznos, informatív 
ismereteket jelenít meg a szakmai közvélemény számára.

Ezúton kívánok Áldott Ünnepeket és eredmények
ben gazdag Boldog Új Évet minden kedves olvasónknak. 
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– A Paks II. szerződés megkötése óta a projekt támo-
gatása mellett számos bírálat is érte és éri a beruhá-
zást, még az energetikai szakma részéről is. Tegyük 
tisztába a kérdést! Tulajdonképpen miért szükséges 
a két új blokk?
– Az elkövetkezendő évtizedek stratégiai terméke a 
világban a megfizethető, megbízható, tiszta energia lesz. 
Az új, egyenként 1200 MWos paksi blokkok nélkül 
nem megoldható a jelenleg még üzemelő atomerőművi  
blokkok pótlása, hazánk biztonságos, klímabarát villamos
energiaellátása. Az atomerőmű ma a hazai villamos
ener giafogyasztás mintegy 40 százalékát adja, és az 
egyik legolcsóbban termelő erőmű, így jelentősen hoz
zájárul a fogyasztói árak megfizethető szinten tartásához. 
Fontos azt is kiemelni: az Európai Unió tagországai közül 
Magyarország az áramimportnak leginkább kitett orszá
gok egyike. Ráadásul azt is figyelembe kell venni, hogy az 
európai erőműpark is öregedőben van, a következő évti
zedekben Európaszerte erőművek sora éri el üzem ideje 
végét. Szükség van új kapacitások kiépítésére ahhoz, 
hogy az egyébként uniós szinten is rendkívül magas im
port aránya – 2018ban 31,6 százalék – ne növekedjen 
tovább, hogy garantálni tudjuk az ellátásbiztonságot. 
Szükségszerű és logikus lépés tehát, hogy a leálló paksi 
egységeket a két új blokkal pótoljuk. Fontos érv az atom
erőművek alkalmazása mellett, hogy jól tervezhető, ki
számítható technológiáról beszélünk. Elég arra gondolni, 
hogy nukleáris üzemanyagból könnyen lehet több évre 
is elégséges készleteket felhalmozni, az üzemanyag kis 
helyen, jól és olcsón tárolható. Az atomerőművekben 
előállított áram egységköltségében az üzemanyag – benne 
az urán – ára alacsony hányadot, csak mintegy 10%ot 
képvisel. Emiatt az urán világpiaci árának változása csak 
kismértékben befolyásolja az atomerőműben termelt 
villamos energia költségét.  

– A beruházás ellenzői leginkább azt kifogásolják, hogy 
miért atomerőmű, és miért nem megújuló energiater-
melés a hosszú távú megoldás, annak a függvényében 
is, hogy az MVM Csoport láthatóan egyre nagyobb 
súlyt fektet például a napenergia projektekbe…
– Természetesen fontos szerepe és helye van a megújuló 
energiaforrásokon alapuló fejlesztéseknek is, hiszen 
szintén tiszta karbonmentes energiaforrásokról van szó. 
Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy felelőtlenség lenne a dön
téshozók részéről kizárólag megújuló energiaforrásokra 
alapozni egy ország villamosenergiaellátását. A magyar 
villamosenergiarendszerben egyre nagyobb arányban 
vannak jelen a megújuló energiaforrások, ám ezek időjá
rásfüggők, így szükség van olyan alaperőműre is, amely 
képes az időjárástól függetlenül is folyamatosan villamos 

energiát termelni. A megújulók nem állnak folyamato
san rendelkezésre, miközben áramra mindig szükség 
van, éjszaka is, télen is, minden időjárási körülmény 
között. Ráadásul Magyarországon szivattyús tározós 
erőművek híján a villamos energia nagy mennyiségben 
nem tárolható. 

A magyar kormány felelősen járt el, amikor úgy 
döntött, hogy a megújulók mellett hosszú távon épít 
az atomenergiára, így képes megfelelni a klímavédelmi 
követelményeknek. Sokan nem gondolnák, hogy egy 
egységnyi áram előállítása itthon 40 százalékkal keve
sebb széndioxidkibocsátással jár, mint a klímavédelem 
élharcosának tekintett Németországban, ami továbbra 
is az Európai Unió legnagyobb szén és földgázfelhasz
nálója. Az Országgyűlésben a szakmaiságot nélkülöző, 
ellenzéki felvetésekre úgy szoktam reagálni: „a törvény 
értelmében Magyarország biztonságos villamosener
giaellátásának garantálása a mindenkori kormány  
kötelezettsége”. 

– Az új blokkoknál eleve 60 éves üzemidővel és vár-
hatóan 20 éves üzemidő-hosszabbítással számolnak a 
tervezők. Vagyis 80 évre kellene látni a jövő villamos-
energia-igényét. Hogyan lehet ennyire előre tervezni?
– Természetesen a kapacitásfenntartásra vonatkozó dön
tést alapos számítások előzték meg, amelyek figyelembe 
vették a hazai erőműpark kapacitását, korát és a villa
mosenergiaigény várható alakulását. A rendszer irányító 
folyamatosan készít frissített előrejelzéseket, amelyeket 
természetesen figyelembe vettünk és szem előtt tartunk. 
Ha megnézzük a számokat, látjuk, hogy a magyarországi 
áramtermelés tíz év alatt mintegy negye dével csökkent, 
miközben folyamatosan növekszik hazánk villamosener
giafelhasználása. A MAVIR szeptember végén publi
kált dokumentuma is arról tanúskodik, hogy a meglévő 
erőműpark „kiöregedésének” következtében további 
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Egységnyi áram előállítása  
itthon 40 százalékkal kevesebb 
szén-dioxid-kibocsátással jár, mint 
(a klímavédelem élharcosának 
tekintett) Németországban.

<

SÜLI JÁNOS

A Paks II. projekt a XXI. század legnagyobb hazai beruházása, amely nem csak  
Paksot és térségét lendíti fel. A beruházás már több mint négyszáz engedéllyel 
rendelkezik. Fontos mérföldkő a felkészülés során az is, hogy a nyár elején 
a Paks II. Atomerőmű területén kezdetét vette az első felvonulási épületek 
kivitelezése. Többek között arról kérdeztem Süli Jánost, a Paks II. Atomerőmű 
két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli minisztert, hogy a megújuló energiatermelés mellett miért 
elengedhetetlen az atom  energia alkalmazása, mi a nukleáris technológia 
szerepe a klímavál to zás elleni küzdelemben, illetve hogyan biztosítható 
két működő atomerőmű ben egyidőben a szükséges személyzet.
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Vagyis nem lehet a szükséges szakembereket csak úgy, 
az utcáról felvenni. Ez nem okoz feszültséget a két 
társaság munkavállalói között, már csak azért is, mert 
a jelenlegi atomerőmű dolgozói pontosan tudják, hogy 
a blokkok leállítása miatt mikor szűnik meg a mun-
kahelyük? Nem csábító, hogy átlépjenek a biztos és 
hosszú távú jövőt jelentő új atomerőműbe, ezzel akár 
veszélybe sodorva a jelenlegi blokkok üzemeltetését?
– Megfordítanám a kérdést: véleményem szerint az, hogy 
a Paks II. megépül, éppen hogy perspektívát kínál a jelen
legi atomerőműben dolgozóknak és azoknak, akik nuk
leáris téren szeretnének továbbtanulni és elhelyezkedni 
a közeli jövőben. A blokkok több évtizedes biztonságos 
üzemeltetése is bizonyítja, hogy felkészült, jól képzett 
energetikai szakemberek dolgoznak Pakson. Örömmel 
és büszkeséggel tölt el, hogy évtizedeken át én is tagja 
lehettem ennek a csapatnak. Most nekünk, nukleáris 
szakembereknek az a feladatunk, hogy olyan új blokkokat 
építsünk, amelyek a legszigorúbb hazai és nemzetközi 
biztonsági előírásoknak is maradéktalanul megfelelnek. 

– Miként biztosítható a megfelelő szakember-utánpót-
lás, és a jelenlegi erőmű mintegy kétezer dolgozójával 
szemben mekkora létszám kell majd az új blokkok 
üzemeltetéséhez?
– A két új blokk építését lebonyolító és majdan az üze
meltetést végző Paks II. Zrt. már most, az építés idősza
kában kiemelt figyelmet fordít az utánpótlás képzésére az 
atomenergetikai szakma számára. A cég hat felsőoktatási 
intézménnyel – Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá
nyi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egye
tem, Pannon Egyetem, Miskolci Egyetem, Dunaújvárosi 
Egyetem – együttműködésben életre hívta a Paks II. Aka
démiát. Tanulmányi ösztöndíjprogramot is hirdetett a 
Paks II. Zrt. középiskolások és egyetemi hallgatók részé
re. A konkrét munkába is bekapcsolódhatnak azok, akik 
jelentkeznek a cég részmunkaidős munkalehetőségére, 
amelyet MSc diplomát szerző fizikus, mérnökfizikus, 
energetikai mérnök, atomerőműves szakmérnök vagy 
gépészmérnöki szakon tanulmányokat folytató hallgatók 
részére írtak ki. A társaság mindemellett évente 1015 
szakmai gyakorlatos hallgatót is fogad, akik mentoruk 
irányításával próbálhatják ki magukat a vállalatnál.

– A meglévő négy blokk, vagyis a Paksi Atomerőmű az 
MVM Csoport része. A Paks II. projekttársaság és majd 
az új erőmű az uniós előírások miatt nem tartozhat az 
MVM-hez. Nem okoz ez problémát, például az üzemel-
tetés, majd az új erőművet működtető szakemberek 
szempontjából? Hiszen gyakorlatilag egy telephelyen fog 
működni a két társaság. Ráadásul azt is figyelembe kell 
venni, hogy állami cégként gyakorlatilag az MVM felel 
az ország villamosenergia-ellátásának biztonságáért…   
– Az elmúlt időszakban – együttműködve az érintett 
vállalatokkal – kialakítottuk azt a keretrendszert, amely 
alkalmas arra, hogy a társaságok összehangoltan kezeljék 
a humánpolitikai kérdéseket. Ez azt jelenti, hogy a min
denkori igényeknek megfelelően rendelkezésre fog állni a 
szükséges személyzet a létesítmények üzemeltetéséhez. 

– Felvetődik a kérdés abból a szempontból is, hogy 
miként tud majd a két erőmű együttműködni, hiszen 
az itt dolgozók jelentős része speciális tudással és az 
országban máshol nem létező munkakörben dolgozik. 

a szükséges infrastruktúrát – számos területen – már 
eredetileg is ennek megfelelő tartalékokkal alakítot
ták ki. Így a megfelelő fejlesztéseket követően a két új 
blokk számára rendelkezésre áll majd például a megfe
lelő hálózati csatlakozás. Ami pedig a rendszerirányítási 
kérdéseket illeti: dinamikusan nő hazánk villamosener
giaigénye, sorra dőlnek meg az áramfogyasztási rekor
dok. Magyarország 2018ban 45 417,9 GWh villamos 
energiát használt fel. Soha nem regisztráltak még ekkora 
áramfogyasztást. 2019ben pedig csúcsot döntött mind 
a téli, mind a nyári rendszerterhelés – 7000 MWot 
közelítő adatokat regisztrált a MAVIR. A kihívást éppen 
az jelenti, hogy a megnövekedett áramigényt nem tudjuk 
az „öregedő” hazai erőműveinkből fedezni, ezzel párhu
zamosan pedig egyre több áramot vagyunk kénytelenek 
vásárolni a környező országokból, vagyis növekszik az 
import. A csúcsterhelés növekedését jelzi előre továbbra 
is a MAVIR. Vagyis nem az a kérdés, hogy megépüle 
Paks II., hanem az, hogy mit építünk még a szükséges 
áramigény fedezésére. 

jelentős visszaesés várható az erőművi kapacitásokban, 
miközben a bruttó csúcsterhelés további növekedését 
prognosztizálják. Mindemellett a tervezés alappillére a 
mindenkori nemzeti energiastratégia is.

– Jelenleg a Paksi Atomerőmű a hazai termelés több 
mint 50 százalékát biztosítja. A meglévő blokkok 
2032 és 2037 között fognak fokozatosan leállni, ám 
lesz néhány év, amikor párhuzamosan termelnek az 
új reaktorokkal. Ekkor kezdetben a hazai termelés 
80-90 százalékát Paks fogja adni. Hogyan lehet ezt 
rendszerszabályozási és átviteli hálózati oldalról  
zavartalanul biztosítani?
– Erre is felkészültünk, hiszen kezdetektől fogva ismert 
volt ez a körülmény. Az új blokkok tervei a párhuzamos 
üzemet figyelembe véve készülnek el. Az atomerőmű 
kiválóan illeszkedik a hazai villamosenergiaelosztó 
hálózatba. Érdemes felidézni: már a 80as években is 
felvetődött, hogy a meglévő négy reaktor mellett to
vábbi kettő blokk épüljön a paksi telephelyen. Vagyis 

MEGKEZDŐDÖTT A TEREPRENDEZÉS

Dinamikusan nő hazánk villamos-
energia-igénye, sorra dőlnek meg 
az áramfogyasztási rekordok.

<
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– Az utóbbi évtizedek legjelentősebb volumenű beru-
házásáról beszélünk. A projekt tervezett 4000 milliárd 
forintos költsége hogyan fog megtérülni, és mi a ga-
rancia arra, hogy a tervezett költségkereten belül el-
készülnek a blokkok?
– Kulcsrakész, fix áras szerződést kötöttünk a fővállal
kozóval, mindezt úgy, hogy közben a beruházás magyar 
állami tulajdonban marad. A fix áras szerződés révén a 
12,5 milliárd eurós beruházási érték nem emelkedhet, 
attól eltérni nem lehet. Az Európai Bizottság csaknem 
három éven át vizsgálta a szerződést, ezt követően 
pedig megerősítette: az új paksi blokkok építésére ha
zánknak szüksége van, a befektetett pénz megtérül és 
az új atomerőmű profitot is termel. A projekt finanszí
rozása is biztosított: az orosz hitel egy nagyon fontos 
biztonsági háló, bármelyik lehívott tétel névértéken és 
további díjak nélkül előtörleszthető. Ha rendelkezés
re áll kedvezőbb forrás, Magyarország élni fog ezzel a 
lehetőséggel, ahogy eddig is tette. És ha már a költsé
gek szóba kerültek, érdemes arra is kitérni, hogy mit 
jelent Paks II. a fogyasztók és a magyar vállalkozások 
számára: atomenergia nélkül ugyanis nincs olcsó áram, 
nincs klímavédelem. Az uniós fővárosok közül csupán 
Szófiában alacsonyabb a lakossági áramár a budapesti
nél, miközben a megújuló energiaforrásokat erősen 
szubvencionáló Németországban a magyar ár közel 
háromszorosát fizetik a fogyasztók: 38 forint helyett 
99 forintot.

– Nagyon lényeges kérdés, hogy a beruházáshoz ho-
gyan tudnak az MVM Csoport tagvállalatai csatlakozni. 
A szerződés is 40 százalékos magyar beszállítói arányt 
tartalmaz. Mikor és mire kell felkészülni? Oktatás, 
fejlesztések, innováció, kivitelezési munkák stb. Ezen 
a területen milyen együttműködések várhatóak?
– A Paks II. projekt a XXI. század legnagyobb hazai 
beruházása, amely nemcsak Paksot és térségét lendíti 
fel, hanem az akár 40%os hazai beszállítói arány révén 
az egész gazdaságot. Bizonyos munkákban, például az 
építőszerelő bázis létesítése során a magyar beszállítói 
arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot. Na
gyon aktív a kapcsolat az MVM Csoport tagvállalatai és 
a Paks II. projekt között. Elég felidézni, hogy a Paks II. 
projekt felvonulási területén az MVM OVIT Zrt. kivite
lezésében már el is készült a 22/11 kVos transzformá
torállomás, amely az építési munkálatokhoz szükséges 
villamos energiaellátást garantálja. 

Fontos továbbá, hogy a hazai vállalatok, így az MVM 
Csoport cégei mellett a külföldi beszállítókat is arra ösz
tönözzük, hogy magyarországi telephelyet hozzanak létre, 
hiszen – mint például a GE esetében – részben magyar 
munkaerővel, magyar adóbefizetés mellett történik a be
szállítás. A kapacitásfenntartás komoly nemzetgazdasági 
előnyökkel jár, amelyet szem előtt is tartunk. Magyaror
szág versenyképességének kulcsa nem az olcsó munkaerő, 
hanem az alacsony termelési költség, amihez a megfizethe
tő és megbízható villamosenergiaellátás elengedhetetlen.

A HELYSZÍNI MUNKÁLATOK INDÍTÁSA SÜLI JÁNOS, A PAKS II. PROJEKTÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTER, ALEKSZANDR HAZIN, AZ OROSZ FŐVÁLLALKOZÓ, AZ ASZE MÉRNÖKI VÁLLALAT RT.  
PAKS II. PROJEKTIGAZGATÓJA, LENKEI ISTVÁN, A PAKS II. ATOMERŐMŰ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA ÉS SÁRAY ZOLTÁN, A KIVITELEZÉST VÉGZŐ KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA RÉSZVÉTELÉVEL

Mayer György *

< NKM OPTIMUM: 
KULCSRAKÉSZ NAPELEMEK

*  Mayer György főszerkesztő, ENERGIAforrás
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hogy a fogyasztó hosszú távon élvezhesse a működés 
elő nyeit. Minden napelemes rendszerre komoly garan
ciákat is vállalnak; így 10 éves a gyártói termékgarancia 
a beépített napelemekre, legalább 20 éves teljesítmény
garancia, ami azt jelenti, hogy a napelemmodul csúcs
teljesítménye 20 év után sem csökken a névleges érték 
80%a alá. Mindezeken túl 10 éves gyártói garanciával 
rendelkező 4. generációs (smart grid ready), wifiképes 
invertereket alkalmaznak, valamint a szerelési és kivi
telezési munkákra 5 éves garanciát adnak.

Az Optimum honlapján elérhető egy kalkulátor, 
amelynek segítségével néhány adat megadásával meg 
tudják becsülni a potenciális partner számára a leendő 

A cég által telepített, a közcélú villamos hálózattal pár
huzamosan működő napelemes rendszerek napelem 
modulokból, inverterből, egyen és váltakozó áramú 
egyéb villamos berendezésekből (csatlakozók, vezeté
kek, túlfeszültségvédelem), valamint a rögzítésre szolgáló 
tartószerkezet elemeiből állnak. A napelemek a rájuk 
érkező napsugárzást egyen árammá alakítják, míg az in
verter feladata, hogy az egyes napelemek által termelt 
egyenáramot a háztartási eszközeink által hasznosítható, 
a hálózati villamos energiával megegyező minőségű vál
takozó árammá alakítsa át.

Az NKM Optimum Zrt. napelemes rendszereit a 
leg jobb minőségű elemekből építi fel annak érdekében, 

Alapvető kérdés az is, hogy miből áll egy ilyen rendszer.  
A napelemes rendszer a napelemmodulokból, inver
terből, egyen és váltakozó áramú egyéb villamos be
rendezésekből (csatlakozók, vezetékek, túlfeszültség 
védelem), valamint a rögzítésre szolgáló tartószerkezet 
elemeiből áll. A rendszer egyes elemeinek elhelyezésé  
től függően a hatályos tűzvédelmi irányelvek megköve
telhetik tűzeseti távleválasztó beépítését is. Ennek szük
ségességét a helyszíni műszaki felmérés során ellenőrzik.

A hazai jogszabályi környezet 2008ban definiál
ta a háztartási méretű kiserőművek, azaz a HMKEk 
kate góriáját. A hatályos jogszabályi környezet alapján a 
háztartási méretű kiserőmű létesítéséhez nincs szükség 
a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 
(MEKH) által kiadható villamosenergiatermelői enge
délyre, de a közcélú elosztóhálózathoz csatlakoztatás 
csak az adott területen működési engedéllyel rendel
kező elosztói engedélyes hozzájárulásával lehetséges. 
A HMKE napelemes rendszer a felhasználó saját kisfe
szültségű (1 kVnál nem nagyobb) hálózatára csatlakozik, 
és csatlakozási teljesítménye (egy csatlakozási ponton) 
nem haladhatja meg az 50 kVAt.

A jogszabály által biztosított szaldós elszámolás lehe
tőséget nyújt arra, hogy a fogyasztás éves elszámolási idő
szakában a hálózatból vételezett villamos energia mennyi
ségéből levonják a napelemes rendszer által megtermelt 
és a hálózatba betáplált villamos energia mennyiségét. 
Az elszámolásnál lényeges, hogy a napelemes rendszer  
által termelt és a kereskedő/szolgáltató által átvett vil
lamos energia egységára – amíg a hálózatba betáplált 
villamos energia mennyisége az elszámolási időszakban 
nem haladja meg a hálózatból vételezett energia meny
nyiségét – egyenlő a teljes végfogyasztói árral (energia
kereskedelmi díjak+forgalomarányos rendszerhasználati 
díjak és egyéb díjak+áfa, összesen kb. 3738 Ft/kWh). 

Ha az elszámolási időszakban a hálózatba táplált 
villamos energia mennyisége nagyobb, mint a vételezett 
energia, akkor a többletért a villamosenergiakereske
dő, illetve egyetemes szolgáltató – számla ellenében – 
a HMKE üzemeltetője által felhasználóként fizetendő 

napelemes rendszere főbb jellemzőit. Így a havi villany
számla összegének, a ház típusának, a tető típusának és 
tájolásának megadása után a kalkulátor néhány pillanat 
múlva jelzi a legszükségesebb adatokat. Többek között 
a minimális tetőfelület nagyságát, a panelek számát, a 
javasolt beépítendő teljesítményt, az átlagosan várható 
éves termelést, a beruházás tájékoztató költségét és a 
megtérülési időt. A gyors kalkulációt egy kidolgozott 
ügyfélkezelési folyamat követi, értékesítői telefon
egyeztetés, helyszíni felmérés, szerződéskötés, majd 
egy komplett generáltervezési és kivitelezési folyamat. 

Felmerülhet a kérdés, hogy a fogyasztók miért az 
NKM szolgáltatását válasszák, amikor a piacon szám
talan ajánlat közül lehet válogatni. Erre a legjobb válasz 
az, hogy: 
■■ az NKM felelős, nemzeti közműszolgáltatóként a 

legjobb minőségű elemekből, hosszú távú garanciát 
biztosítva telepíti a napelemes rendszereket, 

■■ biztos tulajdonosi hátterüknek köszönhetően hosszú 
távon is stabil partnerei lesznek az ügyfeleknek, 

■■ a cégcsoport villamosenergiaszolgáltatói és más, 
szerteágazó energetikai ipari tapasztalatai során 
megszerzett szakértelmükkel állnak a vásárlók ren
delkezésére.

Az NKM Optimum Zrt. az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 100%-os tulajdonában  
álló társaság, így az MVM Csoport része. Feladata, hogy összefogja és  
kibontakoztassa a hagyományos közműszolgáltató szerepen túlmutató  
innovatív szolgáltatások és új technológiák által biztosított új üzlet ágakat,  
termékeket, mind a lakossági, mind az üzleti ügyfelek számára. Ennek  
keretében saját tevékenységén és leányvállalatain keresztül jelen kíván  
lenni azon piacokon, amelyek ezeket a technológiákat és szolgáltatásokat  
kínálják, így például az energiahatékonysági és megújuló energiaforrás  
termelési és felhasználási megoldásokon alapuló termékek piacán. 

Jó minőségű, egyszerű folyamat 
alapján kiválasztott, professzionális 
módon szerelt napelem az egész 
rendszerre biztosított garanciákkal.

<
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– A beruházás lebonyolításán túlmenően a finanszí-
rozásban, illetve annak költségének csökkentésében 
is tudnak segíteni, például kedvezményes kölcsön 
biztosításával?
– A mögöttünk álló 10 évben többféle állami támogatás 
és hitelkonstrukció jelent meg a piacon. Amellett, hogy 
megjelennek a pályázati források, minden piaci szereplő 
próbál egy saját finanszírozási termékkel is előállni, így 
az 12 éves 0 százalék THMfinanszírozású konstrukció
tól kezdve a hosszú lejáratú, 5–10 éves finanszírozásig 
bezárólag. Mindenki próbál újabb és újabb, a vevők/
fogyasztók számára vonzó termékkel megjelenni. Ter
mészetesen mi is azon dolgozunk, hogy a rendelkezésre 
álló pályázati forrásokhoz optimálisan illeszkedő egyéb, 
az ügyfél számára kedvező forrásokat találjunk.

 – A lakossági felhasználók mellett a kisebb-nagyobb 
vállalkozások részére is biztosítják ezt a szolgáltatást?  
– Természetesen a lakossági ügyfelek mellett nemcsak 
a kkvk és a nagyobb vállalkozások napelemes igényeit 
igyekszünk kielégíteni, de nyitni szeretnénk az önkor
mányzatok felé is. Vagyis a legkülönfélébb ügyféligé
nyekhez alkalmazkodik a termékpalettánk.

– Mennyi átfutási idővel kell számolnia annak az ügyfél-
nek, aki szerződést köt a céggel? Vagyis mikor mond-
ható el, hogy „megszűnt” a villanyszámla?
– Nem lehet egységes időt meghatározni, mert ter
mészetesen függ a berendezés méretétől, típusától, a 
kiépítés helyszínétől és a műszaki adottságoktól, de az 
országban sok kollégánk dolgozik azon, hogy optimalizál
juk a folyamatainkat, így minél gyorsabban tudjunk rea
gálni az ügyféligényekre. Az előleg befizetését követően 
néhány napon belül eljuttatjuk az érintett elosztóhoz a 
csatlakozási engedély kérelmet és ezzel egyidőben már 
készülünk a kivitelezésre is.

energiakereskedelmi díjnak megfelelő árat köteles fizetni 
(kb. 1415 Ft/kWh). A hatályos jogszabályi környezetből 
következően a napelemek méretezésének gazdasági 
optimumát a saját felhasználás mértéke határozza meg. 
Ettől csak akkor javasolt eltérni, ha a fogyasztási helyen a 
jövőben a villamosenergiafelhasználás jelentős mértékű 
növekedése várható.

A napelemes rendszer fő alkotóelemei eltérő fizikai 
élettartammal rendelkeznek. A rendszer telepítési költ
ségeinek általában több mint a felét kitevő napelemmo
dulok esetében a fizikai élettartamot mintegy 30 évre 
becsülik. A telepítési költségek általában 15–20%át 
jelentő inverter élettartama 10–15 év közötti, így a 
napelemek életciklusa alatt legalább egyszer cserélni 
szükséges. Az egyéb komponensek – megfelelő minő

ségű alkatrészek használata esetén – a napelemek teljes 
élettartama alatt kiszolgálhatják a napelemes rendszert.

A napelemes rendszer telepítésének lépései a kö
vetkezők: helyszíni műszaki felmérés, szerződéskötés, 
előlegfizetés, az igénybejelentő benyújtása, elbírálása, a 
csatlakozási dokumentáció összeállítása, benyújtása és 
elbírálása, majd ezt követi a kivitelezés és a részszámla 
kiegyenlítése. Végül következik a fogyasztásmérő cseréje, 
üzembe helyezése és a fennmaradó vételár megfizetése.

A napelemes rendszer telepítése az épület szem
pontjából elsősorban a tető típusával, állapotával (héja
zat, szarufa) és a villamos mérőhely kialakításával kap
csolatban támaszt feltételeket. Ezeket a helyszíni műszaki 
felmérés során ellenőrizni fogják. Amennyiben szükséges 
a tető és/vagy a mérőhely esetleges korszerűsítése, az 
a megrendelő, vagyis a fogyasztó feladata és költsége.

Az ügyfél számára alapvető, hogy a napelemes rend
szer telepítésével a villamosenergiafelhasználásának 
jelentős részét közvetlenül a megújuló energiaforrásból 
fedezheti, hozzájárulva ezzel a globális felmelegedésért 
felelős üvegházhatású gázok és egyéb, a hagyományos 
villamosenergiatermeléssel együtt járó károsanyag 
kibocsátás mérsékléséhez. A felhasználási helyekhez kö
zel eső (decentralizált) energiatermelést megvalósítva a 
napelemes rendszer működése csökkentheti a villamos
energiarendszer szállítási veszteségeit is. A környezetvé
delmi előnyökön túl a napelemes rendszer üzemeltetése 
gazdasági előnyt is jelent, hiszen a hatályos jogszabályi 
környezet által biztosított szaldós elszámolás megteremti 
annak a lehetőségét, hogy akár nullára csökkenjen a 
hálózatból vételezett villamos energia éves költsége. 

Mivel a telepített napelemes rendszer a felhasználó 
kisfeszültségű villamos hálózatához kapcsolódik, ezért 
az ugyanehhez a hálózathoz csatlakozó különböző, kis
kereskedelmi forgalomban széles körben elérhető villa
mos központi, illetve helyiségfűtő készülékek villamos
energiafelhasználását is képes fedezni. Természetesen a 
fűtési hőigények és a napelemes rendszer termelésének 
szezonalitásai közötti különbségek miatt ez alapvetően 
a jogszabályok által biztosított éves szaldós elszámolás 
mellett használható ki.

A hazai villamosenergiahálózatra 2018 végéig 
726 MW napelemes termelőkapacitást kapcsol
tak, a 2019. június 30i előzetes adat meghaladja az 
1100 MWot. A tavaly év végén regisztrált 726 MW 
napelemes kapacitásból 332 MW háztartási méretű 
kiserőmű (HMKE), ebből 170 MW természetes sze
mélyhez kötődik. A 2019. június 30i előzetes adat 
1144 MW, ebből 388,5 MW HMKE.

A fentieken túl további 1,4 GW napelemes kapacitás 
támogatására már kiadott határozatot a Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, amelyek 
nagy része a következő években várhatóan meg 
fog épülni. 

* Előzetes adatok (forrás: MEKH)

1 GW ÖSSZTELJESÍTMÉNYT ÉRTEK EL 
A NAPELEMEK 2019 KÖZEPÉRE

2016 2017 2018*

Napelemek beépített  
teljesítőképessége  
összesen (MW)

219 321 726

HMKEnapelem 164 241 332

Nem HMKEnapelem 55 80 394

Bruttó villamos 
energiatermelés  
napenergiából (GWh)

244 349 607

– Valójában miért is éri meg ezzel foglalkozni?
– Azért éri meg az energia értékesítést, kereskedelmet 
és hálózatos tevékenységet végző cégeknek ezzel fog
lalkozni, mert azt látjuk, hogy az egész energiapiac egy 
jelentős átalakuláson megy keresztül, ahol a decentralizált 
megoldások igen komoly szerephez jutnak. Az egyén, 
mint fogyasztó próbálja megoldani a függetlenségét, ezért 
például napelemet telepít. És bár tudjuk, hogy ezzel ösz
szességében kevesebb energiát értékesítünk és az ener
giaértékesítésben piacot vesztünk, de ez egy nemzetközi 
és hazai trend, amiről ha lemaradunk, akkor ugyanúgy 
elveszítjük a piacunkat, mert mások helyettünk telepítik 
a napelemeket, és a végső eredmény ugyanaz. Ha viszont 
időben felszállunk erre a „hullámra”, kihasználjuk ezt a 
fogyasztói igényt, akkor ezen keresztül tudunk elismert 
partnerei maradni az ügyfeleinknek, pénzt tudunk keresni 
és az értéklánc ezen oldalán jutunk a pénzünkhöz.

 – Átlagos lakossági villamosenergia-felhasználás mellett, 
1-2 millió forintos beruházással lehet áttérni a nap-
energia használatára. Miért éri ez meg a fogyasztónak?
– A mai fogyasztók azzal számolnak, hogy ez a befekte
tés körülbelül 10 év alatt térül meg, vagyis a 11. évben 
már hozamot termel, ami a mai világban viszonylag jó 
befektetésnek számít. Továbbá sokan már azt is számí
tásba veszik, hogy ezzel növekszik az ingatlan értéke. 
Végül pedig egyre több embernek van „zöld szíve”, 
törődik a környezetével, a családja jövőjével, ezért szí
vesen áttér a napenergia használatára.

Miért éri meg egy energia-kereskedelemmel foglalkozó,  
vagyis az energia értékesítéséből élő cégnek, hogy  
a megújuló energiaforrásokat, jelen esetben a nap- 
energia felhasználását támogassa, és így csökkentse  
a felhasználók által vásárolt energia mennyiségét?  
– kérdeztem Szörényi Ádámtól, az NKM Optimum Zrt. 
2019 szeptember közepén kinevezett vezérigazgatójától.

Interjú

SZÖRÉNYI ÁDÁM

A környezetvédelmi előnyökön  
túl a napelemes rendszer  
üzemeltetése gazdasági előnyt  
is jelent.

<
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A távvezetékekre vonatkozó építésügyi hatósági határo
zatok által alapított jogok – köztük a közcélúvá minősített 
hálózati elemek esetében a vezetékjog – gyakorlásának 
lépései közül a külvilág felé a leglátványosabb, környe
zetük számára a legnagyobb változást eredményező 
mozzanatokat a létesítés, az átépítés vagy a fenntartás 
munkálatai jelentik.

A kivitelezési munkák közben okozott károkat (zöld
kár, taposási kár) a kivitelezőnek kell megtérítenie. Ez a 
kártérítés a legtöbb esetben arányos a munkavégzés 
által érintett terület nagyságával, az érintett területen 
folyó gazdasági tevékenység – elsősorban a mezőgaz
dasági kultúrák – jövedelmezőségével, illetve aktuális 
állapotával.

A távvezetéklétesítések, átépítések és rekonst
rukciók kivitelezésének időzítése szoros szerződéses 
határidőkhöz, továbbá gyakran feszültségmentesítési 
menetrendekhez kötött, így a kivitelezőknek esetenként 
rendkívül korlátozott a mozgásterük, hogy tekintettel 
legyenek a mezőgazdasági munkák időrendjére, és te
vékenységüket a legkevesebb kárt okozó (pl. betakarítás 
utáni és/vagy csapadékmentes) időszakokra ütemezzék, 
csökkentve ezzel a saját költségeiket és az ingatlantu
lajdonosok által elszenvedett hátrányokat.

A távvezetéki nyomvonalak gyakran keresztez
nek más közműveket (például: folyók, utak, vasutak, 
villamos távvezetékek), amelyek normál működését 
fel kell függeszteni (például: feszültségmentesítés táv

vezetéken, vágányzár vasúton, forgalomkorlátozás 
közúton) az idegen közművet érintő távvezetékszaka
szon végzett kivitelezés idejére. Emiatt a távvezetékek 
kivitelezői jelentős összegeket fizetnek ki a közműüze
meltetőknek a rendelkezésre állás ellentételeként, 
valamint járulékos biztonsági intézkedésekkel növelik 
a költségeiket. 

A beruházók, a kivitelezők és a munkálatokat el
szenvedők közös érdeke, hogy a technika fejlődése által 
kínált új lehetőségeket kihasználva a távvezetékeken 
végzett beavatkozások technológiai folyamatai állandóan 
fejlődjenek, ezzel egyszerre csökkentve a költségeket, 
a természeti és az épített környezetre gyakorolt hatá
sokat, valamint az esetleges károkat.

< KÖRNYEZETVÉDELEM  
ÉS INNOVÁCIÓ A TÁVVEZETÉK- 
ÉPÍTÉSBEN

Bilik András, Márton Tibor, dr. Balogh Róbert *

*  Bilik András vezérigazgatói tanácsadó, MVM OVIT Zrt.  
(2019. 12. 01től MVM XPert Zrt.)

  Márton Tibor műszaki ellenőr senior szakértő, MVM OVIT Zrt.  
(2019. 12. 01től MVM XPert Zrt.)

  Dr. Balogh Róbert tervező senior mérnök, MVM OVIT Zrt.  
(2019. 12. 01től MVM XPert Zrt.)

Forradalmian új fejlesztésen dolgoznak kollégáink:  
drónnal támogatott vezetékszerelés a nagyfeszültségű  
szabadvezetékeken.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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tereptárgyak vagy műtárgyak eltávolítása, illetve a ke
resztezésük módjának előkészítése megtörtént.

A vezetékszerelési (előkötélkihúzási) munkák so
rán keletkező – a fentiekben részletezett – járulékos 
költségek jelentősen csökkenthetők, ha az előkötelet 
nem földi, hanem valamilyen légi járművel húzzuk ki az 
adott feszítőközben.
■■ A repülőgépek a viszonylag nagy sebességük és kis 

manőverező képességük miatt nem jöhetnek szá
mításba.

■■ A helikopterek eredményesen alkalmazhatók er
re a munkára. A világ számos országában és há
lózatszerelő cégénél ma is gyakran alkalmaznak 
helikoptereket. Alkalmazásuk legfőbb korlátja a 
helikopterek rendkívül magas üzemóradíja, továb
bá a speciális gyakorlatot kívánó pilóták hiánya. 
A helikopterekkel nem, vagy csak bonyolult ma
nőverekkel lehet megoldani az előkötél befűzését 
a terelőkerékbe azokon a tartóoszlopokon, ame
lyen a fázisvezető(ke)t acélszerkezet veszi körül 
(pl. „Ipoly” oszlopcsaládok tartóoszlopain a kö
zépső fázisvezető).

volt, azaz igavonó állatok (ökrök, lovak) végezték ezt 
a munkát.)

A fenti műveletet minden egyes feszítőközben több
ször is meg kell ismételni, annak ellenére, hogy gyakran 
két előkötelet is húznak egyidejűleg. Egy kétrendsze
res, két védővezetős távvezeték esetében ez négyszeri 
„végigvonulást” (3×2 fázis + 1×2 védő) jelent az adott 
– munkába vett – feszítőközben, és nem feltétlenül ugyan
azon a keréknyomon. E tevékenység komoly taposási, 
illetve zöldkárokat okoz a talajfelszínen (főleg a termő
földeken) és a növényzetben. 

A műtárgykeresztezési munkák legnagyobb odafi
gyelést, legköltségesebb előkészületeket igénylő műve
lete az előkötél kihúzása keresztezett közművek, ese
tenként épületek vagy nagyobb tereptárgy – pl.: folyó, 
szakadék – fölött.

A fentiek alapján belátható, hogy a NAF vezeték
szerelési munkák egyik legkényesebb, a környeze
tet jelentősen terhelő munkafolyamata az előkötél 
kihúzás.

Az előkötél kihúzása a földön akkor lehetséges, ha a 
felszínen a munkagépek mozgását akadályozó növények, 

A VEZETÉKSZERELÉSI MUNKÁK  
EGYIK LEGFONTOSABB ESZKÖZE  
AZ ELŐKÖTÉL
A nagyfeszültségű (NAF) hálózatszerelő szakmában 
közismert tény, hogy a nyomvonalon okozott károk 
mintegy 50%a keletkezik az oszlophelyeken vagy azok 
közvetlen környékén (alapozási munkák, oszlopszere
lési munkák során) és kb. 50%a az oszlopközökben, 
jellemzően a vezetékhúzás első fázisát jelentő előkötél 
kihúzás során.

A NAF vezetékszerelési technológia nélkülözhetetlen 
eleme az előkötél, amelynek segítségével (meg persze 
a húzófékező gépekkel) a fázis, illetve védővezetőket 
húzzuk KI (ha úgy tetszik, húzzuk BE) a feszítőmezőkbe.

Az előkötél kihúzása jellemzően az oszlopkarok 
csúcsaira felfüggesztett, szigetelő láncokra szerelt ún. 
munkakerekeken (terelőkerekeken) átfűzve, az egész 
nyomvonalon megtörténik (természetesen nem egy
idejűleg, hanem szakaszosan, pontosabban feszítőkö
zönként, ami egy 400 kVos távvezetéket feltételezve 
átlagosan 3 km).

Az előkötél – klasszikus esetben – egy speciális, for
gásmentes, acél elemi szálakból sodort nagy szilárdságú 
sodronykötél, amelynek kiválasztásánál a szerelési táb
lázatokban foglalt paraméterekből indul ki a kivitelezési 
technológiát tervező mérnök. (Egy 400 kVos távveze
ték kettes kötegvezetőjének kihúzásánál alkalmazott 
acélsodrony átmérője 18 mmes, szakítószilárdsága 
250 kN.)

Az acél előkötelek kihúzása általában gumikerekes 
vontatógépekkel (kisteherautó, traktor, Unimog), eset
leg lánctalpas traktorral történik, egyik feszítőoszloptól 
indulva, a tartóoszlopokra felfüggesztett terelőkereke
ken átfűzve, egészen a feszítőköz másik feszítőoszlopáig. 
A felszín tagoltságától függ, milyen munkagépet kell a 
kötél kihúzására alkalmazni.

(Érdekességként említjük meg, hogy a hálózatsze
relés hőskorában az előkötélkihúzás még „élőerős” 

INNOVÁCIÓ AZ MVM OVIT ZRT.-NÉL
Az idén 70 éves MVM OVIT Zrt. a magyar villamosener
giarendszer átviteli és főelosztó hálózata fejlesztésének 
és üzemeltetésének megkerülhetetlen szereplője. Társa
ságunk egyik fő tevékenysége a távvezetéki beruházások 
és karbantartások kivitelezése. Az elmúlt évtizedekben 
sok ezer kilométernyi nyomvonalon nagyfeszültségű táv
vezetéket létesítettünk, építettünk át vagy újítottunk fel.

Az elmúlt években érzékeltük és megértettük a tár
saságunk működésének változását ösztönző visszajel
zéseket, elvárásokat. Törekszünk arra, hogy technoló
giai folyamatainkat folyamatosan változtatva, fejlesztve, 
csökkenő költségekkel, egyre kisebb környezeti terhe
lést kifejtve teljesítsük szerződéses kötelezettségeinket.

Az MVM OVIT célul tűzte ki:
1.  az érintett ingatlantulajdonosok, földhasználók elé-

gedettségének növelését. 
Ennek érdekében hatékonyan kell csökkentenünk a 

talajszerkezetkárosítást és a zöldkárokat.
Jelentősen javíthatja az engedélyesek (TSO, DSOk) 

és a kivitelező cégek későbbi megítélését egy környe
zettudatos, az élő környezetet, a termőföldet kímélő 
kivitelezési munkafolyamat. A taposási károk és a zöld
károk jelentős mérséklésével nemcsak az ellenérzéseket 
tápláló tulajdonosok, földhasználók véleményét lehet 
kedvező irányba befolyásolni a beruházással kapcsolato
san, hanem az engedélyezési és ellenőrzési feladataikat 
végző hatóságokat is (környezetvédelmi hatóságok, 
földvédelmi hatóságok stb.).

Bár a távvezetékek tervezői igyekeznek elkerülni a 
természeti védettség alatt álló területeket, ez nem min
den esetben lehetséges. A védett területen végzendő 
munkálatok közben különös jelentősége van a taposási 
károk mérséklésének.
2.  az érintett közmű-üzemeltetők biztonságérzetének 

növelését. 
Ennek érdekében egyszerűbbé, biztonságosabbá és 

olcsóbbá kell tennünk például a közművek és a folyók 
keresztezésének kivitelezési munkáit.

A távvezetékkel keresztezett közművek tulajdono
sai, üzemeltetői – érthető módon – rendkívül szigorú és 
többnyire igen költséges követelményrendszert támasz
tanak a kivitelező cégekkel szemben a keresztezések 
kivitelezési munkáinak megvalósítása során. Egy autó
pálya keresztezésekor a forgalomkorlátozás tervezése, 
kivitelezése, rendőri biztosítás, műszaki biztosítás két 
oldalról nagydarukkal a legfontosabb költségelemek. 
Még ennél is bonyolultabb és költségesebb lehet egy 
többpályás, villamos felsővezetékkel ellátott vasúti ke
reszteződés, ahol esetenként vágányzárral, dízelmoz
donyos kiváltásokkal (és ezek finanszírozásával) is kell 
számolnia a kivitelező cégnek.

AUTÓPÁLYA-KERESZTEZÉS. EZ NEM A LEGOLCSÓBB MEGOLDÁS! (Forrás: MVM OVIT Zrt.)

A HELIKOPTER JÓ MEGOLDÁS, DE DRÁGA (Forrás: https://www.meridianhelicopters.com.au/portfolio-item/powerline-stringing/)

VEZETÉKTERÍTÉS IGAVONÓ ÁLLATOKKAL (Forrás: Gárdonyi – Kiss – Mankher – Regős: Villamos hálózatok 
szerelése. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1964, 177. old.)

A GÉPI ELŐKÖTÉL-HÚZÁS KÖVETKEZMÉNYE (Forrás: MVM OVIT Zrt.)

A nagyfeszültségű vezeték- 
szerelési munkák egyik  
legkényesebb, a környezetet  
jelentősen terhelő munkafolya-
mata az előkötél-kihúzás.

<
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a kivitelezési tendereken, ami növeli nyerési esélye
inket. A távvezetéki nyomvonal által érintett külső 
partnerek kárait csökkentő technológia alkalmazása 
vonzó lehet a hálózattulajdonosok számára is.

Az előbb kifejtett tényezőket átgondolva döntöttünk 
úgy, hogy elindítunk egy fejlesztési munkát, amelynek 
célja egy drónnal támogatott vezetékhúzási technológia 
megalkotása.

A FEJLESZTÉSI MUNKA ELSŐ LÉPÉSEI
A fejlesztés kezdetén az volt a célunk, hogy olyan tech
nológiai folyamatot dolgozzunk ki, amelyet alkalmazva 
Magyarországon bármely feszültségszinten képesek 
legyünk drónnal előkötelet behúzni.

Feltételeztük, hogy a feszítőköz maximális hossza 5 km,  
és a normál terepviszonyok között (közel sík vidéken) elő 
forduló oszlopköz legnagyobb hossza a 400420 mt nem 
haladja meg. E fizikai paraméterekből kiindulva írtuk elő, 
hogy a drónnak legalább 45 perc folyamatos működés
re képesnek kell lennie, miközben a kifejtett maximális 
húzóerő legalább 150 N.

A fejlesztési munkába bevontunk egy drónépítéssel 
és üzemeltetéssel foglalkozó céget, a Rotors&Cams 
Kft.t, kérésünkre egy megfelelő teherbírású eszközt 
építettek, amely képességeit tekintve a kereskede
lemben elérhető drónokat túlszárnyalja. A társaság 
vállalta az esetenként szükséges repülési engedélyek 
beszerzését is.

A technológiának a speciálisan távvezetéki munka
végzéssel kapcsolatos szerszámait megvásároljuk, vagy 
saját magunk fejlesztjük (alvállalkozók bevonásával).

Az új technológia lépéseit, az alkalmazás módját 
és a munkavédelmi szabályait is magunk dolgozzuk ki, 
így azokat saját lehetőségeinkhez, szükségleteinkhez 
igazíthatjuk.

A technológia fejlesztéséhez beszereztünk egy kis 
átmérőjű (3 mm), nagy szakítószilárdságú (10 000 Nt 
meghaladó szakítóerő) kompozit műanyag kötelet. 
A kötél beszerzésénél fontos szempont volt a kis tömeg 
és a nagy szakítószilárdság. Ezt a kötelet a rendelkezé
sünkre álló drón akár egy 400 mes oszlopközben is a 
kívánt magasságban képes tartani.

A vékony kötél már nem alkalmas arra, hogy azzal 
a távvezetéki sodronyokat – főleg ha köteges fázisveze
tőt kell szerelni – kihúzzuk. A drón által kihúzott kötél 
tehát nem előkötél, hanem ún. előelőkötél, amellyel 
az előkötelet lehet behúzni. Utóbbi egy nagy átmérőjű 
(18 mm) kompozit műanyag kötél, amely kellően könnyű 
ahhoz, hogy a vékony előelőkötéllel szabályozott mó
don, kellően nagy biztonsági tényezőt tartva be lehessen 
húzni, és amely már alkalmas a távvezetéki sodronyok 
behúzására.

FEJLESSZÜNK SAJÁT TECHNOLÓGIÁT!
Áttekintettük a drónnal támogatott vezetékhúzás lehe
tőségeit, és az alábbi előnyöket várhatjuk egy megbízha
tóan működő technológiai folyamattól:
■■ A levegőben végzett előkötélbehúzás nem károsítja 

a nyomvonal által keresztezett területeket, jelentősen 
lecsökken a zöldkár és az emiatt kifizetett kártérítési 
összeg, valamint a talajvédelmi járulék és a rekultiváció 
költsége. Felázott, vizes terepen nemcsak mélyebb 
a munkagépek után maradó keréknyom, hanem a 
munkagépek elhasználódása is fokozott, ennek elke
rülése nem egyszerűen költségcsökkenést, hanem 
a hibajavításból eredő időveszteség elmaradását is 
jelenti. Ráadásul a felázott terepen bármely munkagép 
lassabban halad, mint száraz körülmények között. Ha 
ezt elkerülhetjük, akkor az időjárás okozta határidő be 
nem tartásából eredő kockázatokat is csökkenthetjük.

■■ A keresztezett közművek feletti munkavégzést füg
getleníthetjük azok működésétől, ezzel jelentősen 
csökkentve, vagy megszüntetve azok zavarását. Ked
vező esetben a közműüzemeltetők eltekintenek a 
járulékos biztonsági intézkedésektől, valamint a szak
felügyeleti és egyéb díjak – amelyek a munkavégzés
hez kötődnek – kisebbek lesznek, vagy megszűnnek.

■■ Az előkötél kihúzásának időtartama lecsökkenthető, 
ha nem a földfelszínen történik a behúzás, mert a 
terepakadályok nem lassítják a folyamatot, továbbá 
nem kell alkalmazkodni bizonyos közművek előzetes 
tervezés alapján rögzített működéskorlátázásához 
(pl.: vasúti pályazár, keresztezett távvezetékek fe
szültségmentesítése). A rövidebb időtartam egyben 
csökkenő munkaerőköltséget is jelent.

■■ Az előkötél levegőben történő behúzása a távveze
téképítés környezeti hatásait csökkenti, ami hozzá
járul a távvezeték mentén élő ingatlantulajdonosok 
és a beruházók viszonyának javításához, növelheti a 
távvezeték, mint ipari berendezés elfogadottságát.

■■ A csökkenő költségeket árképzésünkben érvénye
sítve alacsonyabb vállalási árakkal pályázhatunk  

hogy a létesítendő nyomvonal által keresztezett erdőte
rületen a fák nem vághatók ki (az oszlopok magasságát is 
eszerint választotta a tervező), az előkötél nem húzható 
a hagyományos módon.

Ez adta az első lökést arra, hogy keresni kezdjünk 
a levegőben történő előkötélhúzásra képes, de a he
likopternél kisebb költségű megoldásokat, illetve vál
lalkozásokat.

Az interneten fellelhető, elsősorban képi anyagok 
arról győztek meg bennünket, hogy a drónok ilyen tí
pusú alkalmazása még gyerekcipőben jár. Azok a vállal
kozások, amelyek ezzel kísérleteznek, esetleg felajánlják 
ilyen típusú szolgáltatásukat, a drónra kötött előkötelet 
egy fékezés nélküli, szabadon forgó dobot használva az 
előkötélművelet közbeni tárolására. Ennek következ
ménye, hogy a húzás közben a kötélben nem alakul ki 
előre kiszámítható, állandóan fenntartható húzóerő, 
ezért a kötél föld feletti magassága bizonytalan, és a 
nyomvonal mentén felnövő növényzetbe, keresztezett 
műtárgyakba vagy keresztező járművekbe beleakadva 
lehetetlenné teszi a kötél behúzását. Ez a végrehajtási 
mód jellemzően egy oszlopköznyi távolságra, nagy sza
kadékok, folyóvölgyek, esetleg aratás utáni állapotban 
lévő szántóföldek feletti munkavégzésre alkalmas.

DRÓNOK (RPAS) A VILLAMOS 
ENERGETIKÁBAN 
Az utóbbi években rendkívüli módon elterjedtek a min
dennapokban drónnak, hivatalosan angolul: „Remotely 
Piloted Aircraft Systems”nek (RPAS) nevezett eszközök.

Legfontosabb közös jellemzőjük, hogy távirányítás
sal, egy földi irányítópult (vagy akár egy mobiltelefon) 
előtt ülő ember irányítja ezeket a szerkezeteket, ezért 
a fedélzeten ülő pilóta által uralt repülő eszközöknél 
jelentősen kisebb a méretük. A kis méret egyik előnye, 
hogy villamos motorok által hajtott változatok is létez
nek, ezért a benzin vagy kerozin üzemanyaggal mű
ködő repülőgépeknél jóval egyszerűbb és olcsóbb az 
üzemeltetésük. Hátrányuk, hogy a kis méretű motorok 
teljesítménye jelentősen kisebb, mint a hagyományos 
repülő eszközöké, a kereskedelmi forgalomban elérhető 
drónok teherbírása max. 1015 kg, az akkumulátorok 
mérete és kapacitása által megszabott repülési idejük 
pedig 2030 perc, esetleg 1 óra (függően a terhelésüktől).

A villamos energetikában az utóbbi fél évtizedben 
kezdődött intenzív kísérletezés, amely elsősorban diag
nosztikai célú felhasználásra koncentrál.

Több mint két éve, az egyik külföldi, távvezetéképí
tésre kiírt pályázat követelményei között jelent meg, 

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A levegőben végzett előkötél  
behúzás csökkenti a távvezeték-  
építés környezeti hatásait, ami  
hozzájárul a távvezetékek mentén  
élők, és a beruházók közötti  
viszony javításához.

<
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Miután a kötelek és a drón rendelkezésre álltak, 
elkezdhettük az első próbákat, amelyek hasznos ta
pasztalatokkal járultak hozzá a sikeres fejlesztéshez, 
ugyanakkor újabb megoldandó feladatokat adtak.
■■ A vékony előelőkötélbehúzáshoz olyan terelőke

rekekre van szükség, amely zárt fémkeretbe szerelve 
lóg az oszlopkaron, és amelyen a bevezetést segítő 
vezetőszár van, de a kötél kiugrását egy önzáró szer
kezet akadályozza meg. Ezt bicskei műhelyünkben, 
cégünk távvezetéki tervezési és technológiai cso
portjának tervei alapján készítettük el.

■■ Az első próbák tapasztalati alapján a drónt fejlesz
tő céggel közösen határoztuk meg, hogy a drón 
maximum 10 m/s sebességű szélben is képes legyen 
megbízhatóan dolgozni.

■■ A vékony előelőkötél szabályozott módon csak ak
kor húzható, ha rendelkezésre áll egy húzófeszítő 
gépből és csörlőből álló gépcsoport, ami a távvezeté
ki gyakorlatban kicsinek számító húzó erőt (50–70 N) 
képes megbízhatóan fenntartani az előelőkötélben 
a drónnal való behúzás közben.

Ilyen gépek azonban kereskedelmi forgalomban nem 
kaphatók. 

Úgy döntöttünk, hogy a berendezések gépészeti 
részeit cégünk távvezetéki tervezési és technológiai 
csoportja tervezi. Az alkatrészeket részben a paksi 
Atomerőművi Divízió Igazgatóságunk gyártja, részben 
kereskedelmi forgalomból szerezzük be. Az összesze
relést is munkatársaink végzik el.

A villamos tervezést, szerelést és a próbatermi tesz
teket a BMGE Automatizálási és Alkalmazott Informa
tikai Tanszék munkatársaival együttműködve végezzük.

Olyan fejlesztési munkát kezdtünk, amelynek végre
hajtása közben számos, eddig ismeretlen tényezőt kell 
megismernünk, ezek alapján határozva meg a végrehajtás 
feltételeit, a szükséges szerszámok, berendezések mű
szaki paramétereit, figyelembe véve a méltányos áron 
elérhető eszközöket.

A fejlesztés következő állomását a húzófeszítő 
gépcsoporttal próbateremben, majd terepen vég
zendő kísérletek jelentik, és reményeink szerint ezek 
sikeres lebonyolítását követően a jövő év első felében 
már a kivitelezési munkák közben használhatjuk az új 
technológiát.

A fejlesztési projekt, amelyről a cikk beszámol, az MVM 
OVIT Zrt. Távvezetéki Divízió Igazgatóságán indult és zaj-
lott lapzártánk idején. Az MVM Csoportban végrehajtott 
átalakulás következményeként ez a szervezeti egység már 
az MVM XPert Zrt. részeként működik tovább, ahol a 
fejlesztés is folytatódik az eddigi partnerekkel. A drón-
nal támogatott vezetékhúzási technológiát már az MVM 
XPert Zrt. fogja alkalmazni.

Munkatársaink az új társaságban hasznosítják az évek 
során megszerzett tapasztalataikat, és folytatják tovább 
munkájukat az eddig megszokott, magas színvonalon.

1. ÁBRA: ELRENDEZÉS A 3 MM ÁTMÉRŐJŰ KÖTÉL DRÓNNAL TÖRTÉNŐ KIHÚZÁSÁHOZ Várkuti Róbert *

< KLÍMAVÉDELEM: 
DEKARBONIZÁCIÓ ÉS 
VILLAMOS KAZÁN

*   Várkuti Róbert villamosenergiaipari mérnök, 
villamos szakértő, MVM ERBE Zrt.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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Így kezdődik egy cikk a berlini Dinglers Polytechnisches 
Journalban. Mintha csak nekünk szólna, hiszen a foto
voltaikus és szélerőművekkel hazánkban is megjelent 
az olcsó energia.

Mit gondol a kedves olvasó, mikor íródott ez a cikk? 
Egy kicsit segítek: e sorokat Carl Züblin mérnök vetette 
papírra a svájci Sulzer kazángyártó cég villamos kazán
jaival foglalkozó cikkében.

Nos, az ominózus cikk 1928ban jelent meg! Bár a 
cikk írója a Svájcban rendelkezésre álló olcsó vízener
giára gondolt, mégis mennyire hozzánk szól!

EGY KIS TÖRTÉNELEM
A villamos kazán működése az áramellenállás okozta hő  
fejlődésen alapul. 

Tápfeszültség szerint lehet kisfeszültségű és középfe
szültségű. A kialakítás módja szerint patronos (diszkrét 
ellenállást tartalmaz és kisfeszültségű) vagy elektródás 
(elsősorban középfeszültségű, az ellenállás itt közvet
lenül a fűtött közeg).

 Ahhoz, hogy a fűtött közeg lehessen az ellenállás, 
két alapvető feltételt kell teljesíteni, az egyik a folyadék 
megfelelő vezetőképessége, a másik, hogy a folyamat 
során nem jöhet létre elektrolízis. Ezt a két feltételt már 
1928ban teljesítették, gőz és melegvízelőállítóként az 
elektromos kazánt széles körben használták vegyipari 
és élelmiszeripari létesítményekben, fonóüzemben, 
mosodában, mezőgazdaságban stb. 

Az elektromos kazánok építésének céljától, és attól 
függően, hogy mikor állt rendelkezésre az olcsó elektro
mosság, azonban különbséget kell tenni az elektromos 
melegvízkazánok és az elektromos melegvízakkumu
látorok, valamint az elektromos kazánok és az elektro
mos gőzakkumulátorok között.

választották, mert ekkor az elektródák távolsága és 
keresztmetszete nagy lehet, így az elektróda felületre 
és térfogati egységre eső fajlagos terhelés kicsi, ezért 
a kazán megbízhatóbb, és az elektródákat ritkábban 
kell cserélni.

Középfeszültségű kazánban alkalmazott elektróda
kialakítást mutat az 1. ábra. 

Az E jelű elektródokat A, B, C szigetelőcsövek ve
szik körül, úgynevezett párologtató csövek, amelyek 
minden szabályozási helyzetben mindig víz alatt vannak. 
Nagyobb teljesítmények eléréséhez a víz áramlását fú
vókákkal biztosították. 

Az elektromos áram az elektródról felfelé és lefe
lé áramlik a párologtatócsövek vízoszlopán keresztül 
a földelt kazánrészekre vagy az F ellenelektródákra. 
A teljesítmény szabályozása az A és B csövek mozgatá
sával történik.

Hasonló elektródaelrendezést láthatunk a 2. ábrán, 
egy 6000 kWos kazán vázlatán.

Az elektródás kazánok esetében ekkor alakult ki egy 
másik technológiai megoldás, a Jet típusú (vízsugaras) 
kazánok.

A 3. ábra egy a Brown Boweri által a Friedrich Stein
fels szappangyárba 1938ban beépített Jet típusú kazán 
metszetét mutatja.

A Jet típusú kazán a vizet az edény alsó részéből 
egy belső központi csőbe pumpálja, ami fúvókákkal 
rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a víz áramlását az 
elektródákhoz. Az aktív fúvókák számát a csőben lévő 
vízszint határozza meg.

Mivel a fúvókafejben lévő víz nem nyomás alatt van, 
a permetezési minta nem optimális. Gyakran kóbor 
vízsugarak találják el a földelt edényt, ami ívet okozhat.

A kisebb teljesítményű kazánok esetében a fűtőpat
ronos megoldás terjedt el. Ezek a kazánok kisfeszültsé
gen üzemeltek, egyen vagy váltóáramon.

Nagyobb, 10 kW feletti és különösen 500 V feletti 
rendszereknél már vízbe merülő elektródarendszert 
használtak, váltakozó árammal, hogy elkerüljék a víz 
bomlását. A gázképződés oly csekély már 15 periódusú 
váltakozó áram esetén is, hogy az elektródás fűtést akár 
16 000 V feszültségig is biztonságosan használták. Abban 
az időben a Sulzer cég 10–6000 kW teljesítményű elekt
romos kazánokat épített e rendszer szerint. 

A működőképességhez szükséges vezetőképességet, 
illetve annak szinten tartását vegyszerek hozzáadásával 
és rendszeres leiszapolással biztosították. Az előbb em
lített vízkezeléssel az ellenállást a lehető legmagasabbra 

„Az elektromos kazánok használata már túlmutat az alacsony szén-dioxid- 
kibocsátást megkövetelő területeken való alkalmazáson. Az első verziókkal 
szerzett jó tapasztalatok rávilágítottak az előnyeire ott, ahol a villamos  
energia olcsó és felesleges elektromos áram áll rendelkezésre. Az előnyök  
egyre növekvő tudatosítása, a jól megfontolt hővisszanyerés és energia- 
felhasználás szükségessége hamar kihasználta az elektromos kazánok  
érdemeit, és ezáltal nemcsak a szénfogyasztást csökkenti, hanem alkalma-
zásuk az elektromos energiatermelő rendszer hatékonyságát is növeli.”

1. ÁBRA: ELEKTRÓDAÁLLÁSOK KÜLÖNBÖZŐ TELJESÍTMÉNYEKNÉL

minimális  közepes maximális

A  belső állítható  
párologtató cső

B  külső állítható  
párologtató cső

C rögzített párologtató cső

D szigetelő cső

E elektróda

F földelt ellenelektróda

G vízfúvóka

H minimális vízszint

A kazánköpeny

B búvónyílás

C tömszelence

D szabályozó rúd

E motoros szabályozó szelep

F villamos csatlakozás

G védőcső

H elektróda

I felső elgőzölögtető cső

K alsó elgőzölögtető cső

L rögzített elgőzölögtető cső

M víz hozzávezető cső

N fúvóka

O keringtető szivattyú

P nyomócső az O-hoz

Q közepes vízszint

1. víztér

2. keringtető szivattyú

3. motor

4. fojtószelep hajtással 

5. elosztó cső

6. elektróda

7. ellen elektróda

8. tápvíz szelep

9. biztonsági szelep

10. átvezető szigetelő

11. gőz elvezetés

12. leiszapoló szelep

2. ÁBRA: 6000 KW TELJESÍTMÉNYŰ MERÜLŐ ELEKTRÓDÁS VILLAMOS KAZÁN METSZETE

3. ÁBRA: JET TÍPUSÚ VILLAMOS KAZÁN METSZETE

Ahhoz, hogy a fűtött közeg  
lehessen az ellenállás, két  
alapvető feltételt kell teljesíteni,  
az egyik a folyadék megfelelő  
vezetőképessége, a másik, hogy  
a folyamat során nem jöhet  
létre elektrolízis. Ezt a két fel-
tételt már 1928-ban teljesítették.

<
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A 4. ábra egy gőzakkumulátoros rendszert szemlél
tet, amely a következő aktív elemekből épül fel: R szén 
tüzelésű gőzkazán, D villamos gőzkazán, M gőzakkumulá
tor. A D villamos kazán völgyidőszaki áramhasználatával 
az R kazánhoz képest magasabb hőfokra melegíti a vizet. 
A gőz és a víz keveréke az M hőtárolóba jut. Az itt kiala
kult gőz az S fúvókán keresztül az R kazánba áramlik, 
ame lyet szénnel tüzelnek. 

Az R kazán a T elosztón keresztül látja el a fogyasz
tókat. Az Mben előállított gőzt a P redukálószelep csök
kenti le az R kazán nyomására, hogy akár közvetlenül is 
betáplálhassa a T elosztót. 

Villamoshálózat-szabályozás
A megújuló villamosenergiatermelés fokozott haszná
lata, például a szél vagy napenergiából származó villa
mosenergiapiaci keresletet teremtett az elektromos 
hálózatok frekvenciájának stabilizálására. 

A gyors reagálású elektródás kazánok alkalmazása 
lehetővé teszi alkalmazásukat a villamoshálózatszabá
lyozásban. Ezzel új piaci szegmens nyílt meg a hőterme
lésükben ilyen kazánt alkalmazók előtt. 

Mivel az elektródás elektromos kazánok a legkisebb 
és a teljes kapacitás között 30 másodpercen belül sza
bályozhatók, így a modern elektromos hálózat termé
szetes részeivé válnak (7. ábra).

Ipari folyamatok 
Gyakorlatilag minden ipari folyamat gőzt vagy forró 
vizet igényel. Az elektródás kazán beépítése a fosszilis 
tüzelésű gőz vagy forróvízkazántelepbe növeli a ka
pacitást és a redundanciát. Csökkenti a kibocsátást, 
és lehetőséget nyújt az alacsonyabb „völgyi időszaki” 
villamosenergiaárak kihasználására. Sőt, lehetőséget 
teremt egy új piacon eladóként is megjelenni, ez a ko
rábban már említett hálózatszabályozás piaca. 

A beruházási költségek kedvezőek, mivel az új ka
zán költséges üzemanyagrendszert vagy kéményt nem 
igényel.

Az elektródás kazánok kiválóan alkalmasak a pa
pírgyári gőzüzemek kialakításához, mosodák kazán
parkjaihoz, de gumiabroncsgyártáshoz vagy textilipari 
felhasználáshoz is (8. ábra).

A korabeli kazánok előnyei a következők voltak: 
akár 16 000 Vos csatlakozás, a felesleges villamos ener
gia kedvező felhasználása, nagy hatékonyság, kedvező 
szabályozhatóság és üzembiztonság, kis helyigény, nincs 
füst, korom és hamu, nincs robbanásveszély, nagy tisz
taság, alacsony vételár és üzemeltetési költségek. Ezen 
előnyök kihasználását számos megvalósult projekt bi
zonyítja. Időutazásunkat zárjuk egy ilyen megvalósult 
projekt korabeli fotójával (5. ábra).

VILLAMOS KAZÁNOK NAPJAINKBAN 
Az elmúlt kilencven év során a villamos kazánok új fel
használási területeken is megjelentek. Tekintsük át rö
viden a lehetőségeket.

Távfűtés
Városi környezetben fontos szempont lehet a kibocsá
tásmentes – illetve a kibocsátást csökkentő – megol
dások alkalmazása a távfűtés és hűtés kialakításában 
(6. ábra).

Fontos szempont lehet továbbá a beruházási és kar
bantartási költségek nagysága is.

Nos, elmondhatjuk, hogy a „völgyi időszakok” ki
használásával igen kedvező fajlagos hőelőállítási költ
ségek érhetők el, figyelembe véve e kazánok alacsony 
beruházási és karbantartási költségeit is.

Az elektródás kazán más hő és villamosenergia 
termelő berendezésekkel, hőtárolással kombinálva részt 
vehet a villamos hálózat szabályozásában is, így további 
árbevétel realizálható.

4. ÁBRA: VILLAMOS KAZÁNBERENDEZÉS GŐZAKKUMULÁTORRAL

5. ÁBRA: VILLAMOS SULZER GŐZKAZÁN – UITZENTORF PAPÍRGYÁR

A olajkapcsoló 
B kapcsolótábla
C áramváltó
D villamos gőzkazán
E biztonsági szelep
F villamos csatlakozás
G az elektródák hidraulikus vezérlése
H szabályozó szelep
I nyomott víz
K vízelvezető cső
L elzáró szelep
M hő-akkumulátor
N nyomásmérő
O vízszint mérőcső
P redukáló szelep
Q automatikus gőzszelep
R meglévő gőzkazán
S fúvóka
T gőzelosztó
U tápvíz szelep
V tápvíztartály
W tápvíz szivattyú
Y leiszapoló szelep
Z földelés
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6. ÁBRA: BELSŐ TARTÁLYOS ELEKTRÓDÁS FORRÓVÍZ-KAZÁN ELVI KAPCSOLÁSA

25,0 MW

12,5 MW

0 MW
11:20

Rendszerirányítói alapjel

11:40

Igényelt (előírt) kazánteljesítmény
Aktuális kazánteljesítmény

7. ÁBRA: TIPIKUS SRL SZABÁLYOZÁSI GÖRBÉK AZ INFRASERV HÖCHSTBEN, FRANKFURTBAN

Az MVM Észak-Budai Fűtőmű Kft.-nél az MVM ERBE Zrt. 
tervezésében és fővállalkozásában villamos kazán beépíté-
sére került sor, amely részt vesz a hálózat szabályozásában, 
s egyúttal dekarbonizációs célokat is szolgál.

■■ Teljesítmény: 1×30 MW
■■ Tápfeszültség: 11 kV
■■ Tervezési hőmérséklet: 130 °C
■■ Tervezési nyomás: 10 bar

További részletek erről a projektről Kis György „Villamos 
kazán telepítése az MVM Észak-Budai Fűtőmű Kft.-nél” 
cikkében találhatók.
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A fosszilis tüzelőanyaggal működő gőz vagy meleg
vízrendszer elektromos rendszerrel való kiegészítése 
lehetővé teheti a városi területeken történő folyamatos 
gyártás megtartását a légszennyezésre vonatkozó elő
írások szigorodása ellenére is. 

Külön is érdemes kiemelni az ipari felhasználás két kri
tikus szegmensét: az élelmiszeripart és a gyógyszeripart. 
Az élelmiszeripar és a gyógyszeripar magas minőségű 
gőzt, tiszta munkakörnyezetet, valamint megbízhatóságot 
igényel, és természetesen tevékenységük nem járulhat 
hozzá semmilyen módon a levegőszennyezéshez. Az elek 
 tró dás kazánok segítenek ebben. Példaként említhetjük 
az Astra gyógyszergyárat vagy a Carlsberg sörgyárat.

Kórházak
Napjainkban a kórházak és egyéb egészségügyi intéz
mények számára is természetes, hogy csökkentsék a 
légszennyezésüket a fosszilis tüzelőanyagok urbanizált te
rületen történő helyettesítése révén. Az elektródás kazá
nok emissziómentes meleg vizet biztosítanak a mosáshoz, 
a fűtéshez és hűtéshez, valamint a gőz sterilizálásához. 

Hőenergia tárolása
A társadalom villamosenergiatermelését úgy alakították 
ki, hogy képes legyen kielégíteni a szükségletet, amikor a 
kereslet a legmagasabb. A legfontosabb kérdés az, hogyan 
kell használni a villamos energiát, ha a kereslet alacsony. 

A villamos energia árában megmutatkozó különbség 
a csúcs és „völgyi időszakok” között az elektromos 
kazánok hatékonyabb használatát teszik lehetővé, ha a 
villamos energia ára alacsonyabb, akár a fosszilis tüzelésű 
gőz vagy a melegvízkazánok alternatívájaként. 

Bemerülő elektródás kazánok
A párologtatócsöves kazánok
Történelmi barangolásunk során Carl Züblin cikke alap
ján már megismerkedtünk ezen kazánok szerkezetével, 
sajátosságaival. Lássunk egy rendszersémát is forró vízre 
e kazántípus alkalmazásával (10. ábra).

A belső tartályos kazánok
A belső tartályos kazánok felépítése a következő:
■■ Nyomástartó edény és belső tartály

A kazán (továbbiakban külső tartály) nyomástar
tó edény, és PED vagy ASME tanúsítással rendelkezik. 
A külső tartályon belül helyezkedik el a semleges pontot 

alkotó belső tartály, amely elektromosan elszigetelt a 
külső tartálytól és a talajtól.
■■ Elektródák és kerámiaszigetelők

Az elektródákat és a vízkeringést úgy tervezték és 
optimalizálták, hogy minimalizálják a kopást, és kiküszö
böljék az ívek kialakulását. Az egy darabból álló kerámia
szigetelők kiváló szigetelési ellenállással rendelkeznek, 
és ellenállnak a vízszivárgásnak.
■■ Cirkulációs szivattyú és készenléti fűtés

A keringtetőszivattyú a külső tartály vizét a belső 
tartályba továbbítja, a belső tartályban lévő szint hatá
rozza meg a kazán teljesítményét. Az anyag kifáradásának 
elkerüléséhez és a gyors üzembe vételhez, ha sok kibe 

A több mint 99%os hatásfokkal működő hőter
melő rendszer lehetőséget ad a hőgyűjtésre – az ún. 
hőenergia tárolására – a megújuló energiára alapozva. 
E megoldás alkalmazásával csökkenthető a széndioxid 
kibocsátás. Ugyanígy a gőzakkumulátorok alkalmazása 
is csökkentheti a fosszilis tüzelőanyagfelhasználást, és 
így a széndioxidkibocsátást.

Nukleáris felhasználás
Az elektródás kazánok kielégítik az atomerőművek 
követelményeit. A kisegítő gőzfejlesztő rendszer kö
zépfeszültségű elektródás kazánok segítségével gőzzel 
táplálja a segédgőzrendszert a fő üzemszünet, indítás 
és leállítás során, amikor a főgőzrendszerből vagy más 
forrásokból származó gőz nem áll rendelkezésre.

A szükséges gyors indítás és gőzfejlesztés elérése ér
dekében a rendszer normál üzemi nyomáson és hőmér
sékleten tartása készenléti üzemmódban, az elektródás 
kazánokban és a tápvíztartályban felszerelt kisfeszültségű 
elektromos elemek (bemerülő fűtőberendezések) se
gítségével történik.

Az elektródás gőzkazánok megfelelnek a gőzmi
nőségre és a tisztaságra vonatkozó magas követelmé
nyeknek alacsony kazánvízvezetőképességgel, magas 
forrásponttal, nagy gőztérrel és beépített leiszapolással. 

A gőzben lévő sótartalom garantáltan alacsonyabb, 
mint 5 ppb. A Ringhals Atomerőmű mérései azt mutat
ták, hogy a só(Na)tartalom 1 ppb alatt van.

Elektródás kazánt használnak a segédgőzrendszer
ben  pl. a következő atomerőművekben: Ringhals Atom
erőmű, Olkiluoto 3, Leningrád Atomerőmű 2, Sanmen 
Nuclear Power Company és Hinkley Point.

VILLAMOSKAZÁN-TECHNOLÓGIA
A 9. ábra áttekintést ad a villamos kazánok közötti el
igazodásban, alapvetően három fő szempont szerint 
alakítva besorolásukat.

Felhasználás szempontjából kiemelt fontosságúak a 
középfeszültségű elektródás kazánok. Az ábrából látha
tó, hogy az elmúlt évtizedek alatt a korábbi bemerülő 
elektródás kazánok mellett kifejlesztésre került több 
vízsugaras változat is.

KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ
CSATLAKOZÁS

BIZTONSÁGI SZELEP

NYOMÁSSZABÁLYOZÁS

FOJTÓSZELEP

SZINTVÉDELEM

VEZETŐKÉPESSÉG- 
SZABÁLYOZÁS

KERINGTETŐSZIVATTYÚ

NYOMÁSVÉDELEM

SZINT- 
SZABÁLYOZÁS

KEZELT TÁPVÍZ

GŐZKIMENET

LEISZAPOLÁS

Felhasználás szempontjából  
kiemelt fontosságúak a közép-
feszültségű elektródás kazánok.

<8. ÁBRA: BELSŐ TARTÁLYOS ELEKTRÓDÁS GŐZKAZÁN ELVI KAPCSOLÁSA

típus szerint villamos kazán

ellenállás
patronos elektródás

produktum
szerint

feszültség
szerint

kisfeszültségű középfeszültségű

bemerülő
elektródás Jet típusú víz gőz

9. ÁBRA: VILLAMOS KAZÁNOK CSOPORTOSÍTÁSA

10. ÁBRA: PÁROLOGTATÓCSÖVES ELEKTRÓDÁS FORRÓVÍZ-KAZÁN ELVI KAPCSOLÁSA



[26]...................................................................................... ...................................................................................[27]Klímavédelem Klímavédelem

manőver van, pl. hálózatszabályozási funkcióban a kazánt 
üzemmeleg állapotban kell tartani. Egy megoldás erre 
a külső tartályba épített kisfeszültségű patronos fűtés.
■■ Automatikus leiszapolás és vegyszeradagolás

Az automatikus leiszapolórendszer korlátozza a 
kazánvíz vezetőképességét. A leiszapolási hővesztesé
geket a beépített hővisszanyerő rendszerrel rendelke
ző leiszapolószeparátor használatával lehet korlátozni. 
Az adagolóberendezés megfelelő kémiai összetételt tart 
fenn a vezetőképesség és a pH beállításához.

Érdemes megjegyezni, hogy a kazán a hideg állapotról 
a teljes terhelésre 5 perc alatt készen áll. Tipikus kazán
szerkezet látható a 11. ábrán.

Vízsugaras kazánok
Történelmi áttekintésünk során már megismerkedtünk 
a Svájcban kifejlesztett vízsugaras (ismertebb nevén Jet) 
„ős” kazánnal. Napjainkban a vízsugaras elven működő 
kazánokat – többek között a rosszabb gőzminőség és 
az ívképződésre hajlamosság miatt – Európában már 
nem forgalmazzák.

Jet-kazánok
Bár a technológia a bevezetése óta komoly „ráncfelvar
ráson” esett át, pl. árnyékolópajzsokat és teflonbevona
tot kapott a problémák minimalizálása érdekében, de 
ezeknek a módosításoknak a tartóssága, megbízhatósá
ga és hatékonysága még nem bizonyított. Az ívképződés 
problémája még mindig fennáll.

Egy másik probléma az ilyen típusú kazánban a hab
zás, amely szintén hozzájárul az ív kialakulásához.

■■ A Jet típusú kazánok szabályozó mechanizmusa kar
bantartásigényes. Különösen igaz ez a módosított 
Jetkazánokra.

■■ A Jet típusú kazánok hajlamosak az ívképződésre, 
habosodásra, ami csökkenti a rendelkezésre állást.

■■ A Jet típusú kazánok alacsonyabb minőségű és tisz
taságú gőzt termelnek. 

Javíthatóság
■■ A Jet típusú kazánok a fúvókafej karbantartását igény

lik, és ez a fúvókafejszerelvény  teljes hosszának a 
kazán tetején történő kiemelését igényli, ami növeli 
a kazánház belmagasságát.

■■ A Jet típusú kazánok nagyobb kopást mutatnak az 
elektródákon, amelyeket rövidebb időközönként kell 
cserélni.

■■ A bemerülő elektródás kazánok szervizigénye egy 
évente elvégzett ellenőrzésre és esetenként egy 
3–5 éven belüli szigetelők cseréjére korlátozódik. 
Az elektródák várhatóan legalább 10 évig tartanak. 
A szervizelés a kazán belsejében történik, a kazán olda
lán található szerviznyíláson keresztüli megközelítéssel.

Hálózati kompatibilitás
■■ A merülő kazánok a szigetelt csillagponti kialakításnak 

köszönhetően nagy földelési ellenállással, közvetle
nül a közcélú villamos hálózatra csatlakoztathatók. 
Ennek kedvező hozadéka, hogy a beruházási költség 
alacsonyabban tartható.

Hatásfok
■■ Az összes elektródás kazán hatásfoka a hőtermelő 

középfeszültségű oldalon megközelítőleg 99%.
■■ Az összhatásfokot azonban árnyalja a kazán segéd

üzemének fogyasztása, amely a merülő elektródás 
kazán esetén kisebb nagyságú.

Gőzminőség és -tisztaság
■■ A merülő elektródás kazánok rendkívül magas, 99,5% 

gőzminőséggel rendelkeznek, és opcionálisan beépí
tett belső porlasztókkal szükség esetén 99,8% fölé 
emelhető a gőzminőség.

■■ Ezen túlmenően a merülő elektródás kazánok szigorú 
vízminőségszabályozása miatt a kapott gőztisztaság 
sokkal magasabb, mint a Jetkazánokban. A magasabb 
gőztisztaság kevesebb korróziót eredményez és csök
kenti a gőzcsövekben a lerakódásokat.

HOGYAN TOVÁBB?
A klímavédelem fontos célkitűzése a dekarbonizáció, 
amely a zöldenergia egyre nagyobb arányú térnyerésével 
valósul meg, de ennek az energiaforrásnak a megjelené
se együtt jár a hektikus, decentralizált villamos energia
termeléssel. A villamosenergiahálózatban a termelői 
oldalon megjelenő többletek következtében előálló 
kiszabályozatlanságon tud segíteni az elektródás kazán 
alkalmazása úgy, hogy egyúttal a dekarbonizáció mér
tékét is növeli. 

Ezt a cikket ebben a témában csak gondolatébresz
tőnek szántuk. Gondolkodjunk együtt a jövőről! Mi 
készen állunk rá.

FORRÁSOK
http://dingler.culture.hu-berlin.de
https://www.modernpowersystems.com
https://www.elpanneteknik.com
https://www.zeta.se
https://www.parat.eu
http://www.acmeboiler.com
http://cleaverbrooks.com
http://vaporpower.com
https://www.prom22.ru

A fúvókás szabályozó mechanizmus következtében 
a kazán beépítési magassága – figyelembe véve a kar
bantartás helyszükségletét is – meghaladja a bemerülő 
elektródás kazánok beépítési magasságát.

Módosított Jet-kazánok
A módosított Jet típusú kazán a vizet az edény alsó ré
széből állandó nyomáson egy belső központi csőbe pum
pálja, amely fúvókákkal rendelkezik. E fúvókák előtt egy 
„kést” mozgatnak, mely a teljesítményigénytől függően 
szabadítja fel a fúvókákat. A módosított rendszer jobb 
vízsugáreloszlást biztosít és csökkenti az ívek kockázatát 
(12. ábra).

A szabályozó „kés” rendszer viszonylag bonyolult 
működtető mechanizmust igényel, ami tovább növeli e 
kazánok – karbantartást is figyelembe vevő – beépítési 
magasságát. 

Az állandó magas sugárnyomás a fúvókákon intenzív 
kopást okoz, továbbá a keringtetőmotor nagyobb fo
gyasztását is eredményezi. A motor teljesítménye több 
mint 4szer nagyobb, mint a merülő kazánoknál.

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS

Megbízhatóság
■■ A merülő elektródás kazánok rendkívül megbízhatóak 

az egyszerű kialakítás miatt. 
■■ Ez a típus már az atomerőművek segédgőzrendszeré

ben is bizonyított.
■■ A világ legnagyobb villamos elektróda kazánjai (80 MW) 

merülési típusúak. 

11. ÁBRA: BELSŐ TARTÁLYOS ELEKTRÓDÁS KAZÁN TIPIKUS SZERKEZETE

12. ÁBRA: MÓDOSÍTOTT JET KAZÁN KERESZTMETSZETI RAJZA

1. keringtető szivattyú
2. gyűjtő cső
3. fúvóka készlet
4. elektróda lemez
5. fúvóka lemez
6. ellen elektróda
7. vezérlő pajzs
8. vezérlő rudazat
9. vezérlőhenger rúd
10. vezérlő henger
11. szigetelő
12. gőz kimenet
13. kazán test
14. készenléti fűtés
R1. áramút
R2. áramút
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2015–2016ban az MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft. 
a távhőtermelésével összefüggésben nyereségkorlát 
feletti eredményt ért el. A társaság az MVM Zrt. irá
nyítási területével karöltve egy 30 MWeos villamos 
kazán telepítésére és rendszerbe illesztésére fordítot
ta ezt az összeget. A tervezést és kivitelezést fővállal
kozóként az MVM ERBE Zrt. folytatta le, a megadott 
költségkereten belül a szűkös határidő ellenére is 
időre, sikeresen megvalósítva a beruházást. A villamos 
kazán üzemeltetése során igazolta a várakozásokat 
és hozta az elvárt eredményeket. Az úgynevezett 
mélyvölgyi időszakban a kényszerből veszteségesen 
megtermelt villamos energiát nagy hatásfokkal kon
vertálja át hőenergiává, valamint a rendszerszintű 
szabályozásban megnövelte és rugalmasabbá tette a 
fűtőerőmű szabályozhatóságát. Ezen tevékenységek 

hozzájárulnak a lakossági hő és villamosenergia ellátás 
biztonságosabbá és olcsóbbá tételéhez, és nem utol
sósorban a társaság nyereségességének növeléséhez. 
A fűtőerőmű dolgozik a fosszilis energiahordozó nélkül 
előállított villamos energia hőenergiává való átalakí
tásán is, ezzel is csökkentve az üvegházhatású gázok 
kibocsátását.

Azt, hogy a társaság jó úton járt a beruházással, 
mutatja, hogy a 2030ig szóló Nemzeti Energiastratégia 
tervezete nevesítve külön is kiemeli a kapcsoltan terme
lő erőművekbe telepített villamos kazánokat. Az MVM 
ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft. úttörő tevékenysége után 
gombamód szaporodnak Magyarországon a villamos 
kazánok telepítései. A csepeli Alpiqnál már megvalósult 
egy telepítés, az MVM Zrt. pedig egy újabb villamos 
kazán telepítését is vizsgálja.

Kis György *

< VILLAMOS KAZÁN  
TELEPÍTÉSE AZ MVM ÉSZAK-  
BUDAI FŰTŐERŐMŰ KFT.-NÉL

*   Kis György ügyvezető, MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft.

Azt, hogy a Társaság jó úton járt a 
beruházással, mutatja, hogy a 2030-ig 
szóló Nemzeti Energiastratégia  
tervezete nevesítve külön is kiemeli  
a kapcsoltan termelő erőművekbe  
telepített villamos kazánokat.

<

AZ ÉSZAK-BUDAI FŰTŐERŐMŰ 
BEMUTATÁSA
A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. (Főtáv Zrt.) 2004 
nyarán kétfordulós pályázati felhívást bocsátott ki az 
óbudai és északbudai távhőkörzetek hőigényének 
villamos energiával kapcsoltan termelt hőenergiával 
történő ellátására. A pályázatot 2005 augusztusában 
az MVM Zrt. nyerte el.

A Főtáv Zrt. és az MVM Zrt. 2005. szeptember 28
án szerződést kötött, amely szerint az MVM Zrt. 2008. 
március 31ig egy három blokkból álló gázturbinás ko
generációs (kapcsoltan termelő) erőművet létesít a Főtáv 
Zrt. északbudai fűtőműve telephelyén 20 évre tartós 
használatba vett területen. A beruházás lebonyolítására 
és az új erőmű üzemeltetésére az MVM Zrt. 2006. január 
25én megalapította az MVM ÉszakBuda Projekt Ingat
lanberuházás Előkészítő és Lebonyolító Korlátolt Fele
lősségű Társaságot. A cég neve 2008 tavaszán – az erőmű 
üzembe helyezése után – MVM ÉszakBudai Kogenerációs 
Fűtőerőmű Korlátolt Felelősségű Társaságra változott.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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Az erőmű a regulációktól és makrogazdasági ten
denciáktól függően ~200 GWh villamos energiát, va
lamint 1300 –1500 TJ hőenergiát értékesít évente, átla
gosan 85% körüli primer energia felhasználási hatásfok 
mellett. A Főtáv Zrt.nek átadott hővel 38 ezer lakás 
éves hőigényének több mint a 80%át folyamatosan 
biztosítja a villamosenergiatermeléssel kapcsoltan meg
termelt hőenergiával.

Az erőmű összteljesítménye – amelyet az 1. táb
lázat szemléltet – 49,98 MWe és 100 MWth, amelyből 
74 MWth kapcsolt termelésből származik és 26 MWth 

póttüzelésből. Az energiaforrás földgáz.
Az erőmű 3 blokkját 3 ütemben 2007 áprilisa és de

cembere közt helyezték üzembe. Az első és a második 
blokkban egyegy 9,88 MWeos Solar Mars 100 típusú 
amerikai gyártmányú könnyűipari gázturbina szolgál
tatja az energiaforrást, amely energiát egyegy francia 
gyártmányú SomerLeroy generátor alakít át villamos 
energiává.

A gázturbinából távozó mintegy 500 °Cos füstgáz 
még 17 MWth hőenergiát tartalmaz, amely a szlovák 
energetikai építő vállalat, a SES által gyártott 30 MWth  
os hőhasznosító kazánban adja át a hőenergiáját a Főtáv 
Zrt. visszatérő elhűlt fűtővizének. 

AZ ERŐMŰ ÜZEMELTETÉSE
A villamosenergiaértékesítés vonatkozásában 2011ig a 
Villamos Energia Törvény (VET) kötelező átvételre vonat
kozó fejezete (KÁT) még tartalmazta a nagy hatékony
ságú kapcsoltan termelő fűtőerőműveket. Ez alapján a 
villamos energiát a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli 
Rendszerirányítón (MAVIR ZRt.) keresztül a magyar állam 
vásárolta meg. Azonban 2011ben a kapcsoltan termelő
ket kivezették a KÁTból. Azóta a fűtőerőmű a magyar 
áramtőzsdén, a HUPXon keresztül napi kereskedés 
formájában értékesíti a megtermelt villamos energiát.  

A hőenergia vonatkozásában az MVM ÉszakBudai 
Fűtőerőmű Kft. jogelődje 2008ban egy 20 évre szóló 
hővásárlási szerződést kötött a Főtáv Zrt.vel. A szer
ződés értelmében a Főtáv Zrt. veszi át a megtermelt 
hőenergiát. 2011 óta a hőenergia értékesítési ára hatóság 
által szabályozott, amelyet a Magyar Energetikai és Köz
műszabályozási Hivatal (MEKH) határoz meg.

A tüzelőanyagul szolgáló földgáz beszerzése jelenleg 
az MVM Csoporton belül a Magyar Földgázkereskedő 
Zrt.től (MFGK) történik. A hőenergia vonatkozásában 
„kötött pályán” mozog a társaság, mert célszerű a MEKH 
által megszabott – és a hatósági hőárban elismert – fel
tételek mentén beszerezni a tüzelőanyagot. Ha ugyanis 
a földgázzal tőzsdei kereskedést folytatna a társaság és 
a törvény szerint meghatározottól nagyobb nyereséget 
érne el a hőtevékenységen, azt a MEKH elvonhatja (lásd 
alább), ha pedig negatív eredménye keletkezik, akkor az 
utólag nem kerülne kompenzálásra. A villamosenergia 
termeléshez szükséges tüzelőanyag beszerzése ad némi 
mozgásteret. Ebből az egyik részt egy évre előre, együtt 
a hőtermeléshez szükséges mennyiséggel leköti a tár
saság, a másik részt havi tőzsdei kereskedés keretében 
szerzi be szintén az MFGKn keresztül.

A fűtőerőmű az MVM Partner Zrt. által üzemeltett 
sza bályzóközponton keresztül (SzK) részt vesz a rendszer
szintű szolgáltatások piacán is, a szekunderszabályozás ban. 
A napi üzemmenet megállapításához az alábbi perem fel
tételeket kell az energetikusnak figyelembe vennie:
■■ a hőkörzet hőigénye,
■■ a földgáz ára (lekötött vagy tőzsdei),
■■ a villamos energia tőzsdei ára,
■■ a MAVIR ZRt. által kiírt különböző (heti, havi, negyed

éves) kapacitáslekötési pályázaton elnyert szabályo
zási kapacitásmennyiségek,

■■ az erőmű technikai állapota.
A kapcsoltan termelő fűtőerőműveknél a hőkörzet 
hőfelvevő képessége szab határt a villamosenergia 
termelésnek. A 3. blokk by pass csappantyújával rész
legesen függetleníteni lehet a villamosenergiatermelést 
a hőkiadástól azáltal, hogy a gázturbinából forró füst
gáz formájában távozó hőenergia egy része megkerüli  

A fűtővíz kvázi „csak áthalad” az erőművön és fel
melegszik, a távhőszolgáltatáshoz szükséges feladatok 
ellátása (nyomástartás, keringtetés, vízkezelés stb.) a 
Főtáv Zrt. feladata. Az ellátás biztonsága érdekében a 
hőhasznosító kazánokhoz egy ún. kiegészítő tüzelőbe
rendezés is tartozik.

A német Fives Pillard által gyártott berendezés 
30 MWth hő előállítására képes. A tüzelőberendezés 
egyaránt felhasználható a kapcsolt üzemmódú hőterme
lés során kiegészítő, illetve önálló kazántüzelés esetén 
alaphőforrásként. Tekintettel arra, hogy a gázturbi
nák igen nagy légfelesleggel működnek, ezért a levegő 
természetes 21%os oxigéntartalma a gázturbinákból 
kilépéskor csak 1516%ra csökken, amely elég ahhoz, 
hogy a távozó füstgázba befecskendezett földgáz mara
déktalanul elégjen. Kapcsolt üzemmódú termelés esetén 
a kiegészítő tüzelés 30 MWthig – a hőhasznosító kazán 
kapacitásáig – kiegészíti a füstgáz 17 MWth hőenergi
áját. Az üzemi körülményektől függően lehetőség van 
a kazán hagyományos tüzelőberendezésként történő 
használatára is. Ilyenkor egy csappantyúval a gázturbina 
a kazánról leválasztható és egy égéslevegő ventilátor 
beindításával a kazán a Pillardtüzelőberendezéssel 
30 MWth önálló hőkiadásra is képes. Mindazonáltal 
ez utóbbi üzemmód inkább csak haváriahelyzetekben 
ajánlott, ugyanis az önálló tüzelés során az 500 °Cos 
füstgáznál lényegesen magasabb, kb. 800 °Cos hőterhe
lés éri a kazánt, ami gyorsabb amortizációt eredményez.

Az erőmű 3. blokkjában egy 30 MWeos, ún. aero
derivativ (repülőgéphajtóműből származtatott) gáz
turbina szolgáltatja az energiaforrást, amelyet egy 
Brushgenerátor alakít át elektromos energiává.

A turbinából kilépő füstgáz kb. 40 MWth hőenergi
át tartalmaz, amely szintén egy SES által gyártott hő
hasznosító kazánban adja át a hőenergiáját a Főtáv Zrt. 
fűtővizének. A 3. blokk kazánja nincs ellátva kiegészítő 
tüzelőberendezéssel, ellenben rendelkezik egy füstgáz
oldali kerülővezetékkel (by pass), így lehetőség van arra, 
hogy a gázturbina villamos teljesítményét a hőigényektől 
függetlenül is ki lehessen használni.

Turbina típusa Solar Mars 100 Solar Mars 100 Rolls-Royce RB211

Villamos teljesítmény 9,88 9,88 30,22 MWe

Kogenerációs üzem, póttüzelés nélkül 16,9 16,9 39 MWth

Kogenerációs üzem, póttüzeléssel 30 30 nincs MWth

Önálló tüzeléssel 30 30 nincs MWth

1. TÁBLÁZAT: AZ ERŐMŰ ÖSSZTELJESÍTMÉNYE

SES-GYÁRTMÁNYÚ HŐHASZNOSÍTÓ KAZÁN

ROLLS-ROYCE RB211 GÁZTURBINA

A Főtáv Zrt.-nek átadott hővel 
38 ezer lakás éves hőigényének 
több mint a 80%-át folyama-
tosan biztosítja a villamos-
energia-termeléssel kapcsoltan 
megtermelt hőenergiával.

<
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a hőhasznosító kazánt és a kéményen keresztül közvet
lenül a szabadba távozik. Ez azonban energiaveszteség, 
amely jelentősen csökkenti a hatásfokot és csak igen 
magas villamosenergiaárnál éri meg működtetni.

Az erőmű üzemeltetését 3 egymástól markánsan 
elkülönülő időszakra lehet osztani: téli, nyári és átme
neti időszakra.

A fűtőerőmű üzemeltetése szempontjából a fősze
zon a téli fűtési időszak, hiszen ilyenkor a fűtési körzet 
hőfelvevő képessége a legmagasabb. Jellemzően a kap
csolt termelés által kiadható 74 MWth hőmennyiséget a 
körzet felveszi, ezért a fűtőerőmű mindhárom gépegy
séggel tud üzemelni. A kiadott villamos teljesítmény 
a villamos energia tőzsdei árától és az előállításához 
szükséges földgáz árától függ. Zömében téli hétvégeken 
éjszakánként előfordul, hogy a villamos energia tőzsdei 
ára nem fedezi az előállításához szükséges földgáz árát. 
Ilyenkor, mivel technikai okok és szerződéses kötele
zettségek miatt a működő berendezéseket pár órára 
nem lehet leállítani, az erőmű veszteséget termel. 

Ha a hőkörzet hőigénye meghaladja a kapcsolt ter
meléssel kiadható 74 MWthot, akkor a kiegészítő tüze
lés üzembe helyezésével 100 MWthig tudja az erőmű 
növelni a hőkiadását. Ha a hőigény a 100 MWthot is 
meghaladja, akkor a Főtáv Zrt. egészíti ki a hiányzó meny
nyiséget a forróvízkazánjaival.

A hőigény csökkenésével először a Főtáv Zrt. „áll ki”, 
ezt követően a kiegészítő tüzelés csökkentésére kerül 
sor, majd a villamosenergiaárak függvényében, illetve 
a kerülővezetéken (by pass) történik a felesleges hő el
engedése, vagy a turbináink teljesítményét korlátozzuk. 
Ha a hőigény 17 MWthtal, egy kis gázturbina (Solar 
M100) által kiadott hőenergiával a kapcsoltan kiadható 
74 MWth alá esik, akkor egy berendezést leállítunk.

A nyári időszakban jellemzően az egyik kis gázturbina 
(Solar M100) üzemel folyamatosan. Mivel a gázturbina 

2015ben és 2016ban a fűtőerőmű túllépte a meg
engedett 2%os nyereségkorlátot. A távhőtörvény 
alapján az MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft. az MVM 
irányítási területével közösen elhatározta, hogy a 2%
os korlát feletti nyereséget energiahatékonyságnövelő 
beruházásra fordítja. Hosszas egyeztetések és pénzügyi 
keretek figyelembevételével a választás egy 30 MWos 
villamos kazán telepítésére esett, amely kazán biztosítja 
az ún. mélyvölgyi időszakban a kényszerből megtermelt 
alacsony átvételi árú villamos energia átkonvertálását 
hőenergiává, megnöveli az erőmű rendszerszintű sza
bályozhatósági tartományát, havária helyzet esetén 
hőtartalékot biztosít a Főtáv Zrt. számára, és távlati 
tervként, mint „zöld energia”termelő egység, a háló
zatról vételezett villamos energiával állítana elő fűtési 
meleg vizet.

ENGEDÉLYEZÉS, KIVITELEZÉS,  
ÜZEMBE HELYEZÉS 
2017 év első felében, amikor már tudni lehetett a nye
reségkorlát feletti eredményről, az MVM ÉszakBudai 
Fűtőerőmű Kft. megvalósíthatósági tanulmányt készítte
tett egy villamos kazán létesítéséről az MVM ERBE Zrt.
vel. A tanulmány igazolta a villamos kazánnal szemben 
támasztott pénzügyi elvárásokat. A tervezett beruházás 
belefért a pénzügyi keretbe, és a dinamikus megtérülése 
a számítások szerint kb. 4 év lesz.

Az MVM irányítási területének döntése alapján a 
beruházás lebonyolításával az MVM ERBE Zrt.t bízták 
meg, amely rendelkezik egy ilyen volumenű beruházás 
lebonyolításához szükséges tapasztalattal és humán 
erőforrással. Az MVM ERBE Zrt. megbízásának vo
natkozásában a Kbt. 12. § (1) bekezdésében rögzített 
kivételi szabály (8020) alapján a társaság számára nem 
volt szükség közbeszerzés kiírására, azonban az MVM 
ERBE Zrt. részéről a villamos kazán beszerzése köz
beszerzésköteles volt. A beruházás főbb állomásai 
kronológiai sorrendben a következők voltak:
■■ a fejlesztési tervet az MVM Zrt. vezetői testülete 

hagyta jóvá a 2017. november 21i ülésén;
■■ az MVM ERBE Zrt. és az MVM ÉszakBudai Fűtő

erőmű Kft. között 2017. december 8án került sor 
a beruházási szerződés aláírására;

■■ a villamos kazán beszerzésére a közbeszerzési eljá
rás 2018. december 14én indult meg;

■■ a részvételi felhívásra jelentkezés határideje 2018. 
január 18. volt;

■■ a jelentkezési határidő lejártáig 2 pályázó adta be a 
jelentkezését az alábbiak szerint:

1.  Parat Halvorsen AS (P.O. Box 173 N4402 Flek
kefjord Norway),

2.  Auxilien, a.s. (Námĕstí 14. října 1307/2, 150 00, 
Praha 5, Czech Republic).

■■ a közbeszerzés részvételi szakasza 2018. február 
7én lezárult;

■■ a 30 MWos villamos forróvízkazán és segédberen
dezéseinek beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás
ban az ajánlattételi felhívás a részvételi szakaszban 
érvényes jelentkezést tett cseh cég részére 2018. 
február 14én kiküldtük;

■■ az ajánlat beadásának határideje: 2018. március 19;
■■ az első tárgyalás tervezett időpontja: 2018. március 28;
■■ a tárgyalások befejezésének tervezett időpontja: 

2018. április 11;
■■ 2018. július 1jén az MVM ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft. 

a munkaterületet átadta az MVM ERBE Zrt. számára;
■■ 2018. december 21én a 30 MWos villamos forróvíz

kazán komplett, kulcsrakész megvalósítása (a sikeres 
próbaüzem lefolytatása és a villamos kazán hivatalos 
műszaki átadása a társaság részére) megtörtént;

■■ a MKEH részéről az üzembevételi engedély és a 
helyszíni ellenőrzés időpontja 2019. december 13;

■■ a távhőtermelői engedély módosítását 2019. január 
25én kapta meg a társaság a MEKHtől;

■■ a MAVIR rendszerszintű szolgáltatások piacán való 
akkreditáció 2019. február 19én megtörtént. 

teljesítménye nagymértékben függ a környezeti levegő 
hőmérsékletétől, ezért nyáron a 9,88 MWe névleges 
teljesítményű turbina nem képes 78 MWenál nagyobb 
teljesítmény leadására. Az ehhez tartozó 1314 MWth 

hőenergiát a hőkörzet nagyjából képes felvenni úgy, hogy 
hétvégeken egy nap, amikor alacsony a villamos energia 
ára, ez a berendezés is leállításra kerül és tisztán kazános 
üzemmódban megtörténik a hőrendszer visszahűtése.

Jellemzően kánikulai időszakban, amikor a villamos 
energia ára jelentősen meghaladja az előállításához 
szükséges földgáz árát, akkor a 3. blokk (RollsRoyce) 
indul és a füstgázkerülővezetéken (by pass) történik 
a hőkiadás szabályozása. A RollsRoyce gázturbinával 
termelt nagyobb volumen, ami nyáron kb. 2324 MWe 

– szemben a Solar M100 által termelt 78 MWetal –, 
nagyobb árbevételt eredményez.

Mivel nyáron az alacsonyabb hőigények következ
tében csak egy berendezés tud üzemelni, így ezt az 
időszakot kihasználva kerül sor a főberendezések éves 
karbantartási munkáinak elvégzésére is.

Az átmeneti időszak üzemvitelének meghatározása 
– mivel az a nyári és a téli üzemvitel keveréke – a hő
igények függvényében történik. 

A VILLAMOSKAZÁN-TELEPÍTÉS 
ELŐZMÉNYEI
Tekintettel arra, hogy a hőár hatóságilag megállapított ár, 
és a magyar állam a MEKHen keresztül szubvencionálja 
az egyébként veszteséges távhőtermelést, ezért a távhő   
törvény értelmében (2005. évi XVII. törvény) egy adott 
távhőtermelő a szubvencionált hőtermeléssel egy adott 
évben legfeljebb 2% eszközarányos nyereséget érhet el. 
Amennyiben a nyeresége ennél több, akkor a termelő a 
fennmaradó összeget 2 éven belül egy, a MEKH által is el
ismert hatékonyságnövelő beruházásra fordíthatja, vagy a 
MEKH elvonja a következő hatósági hőármegállapításnál. 

A VILLAMOS KAZÁNTEST BEEMELÉSE A HELYÉRE

Az árnyékoló palást emelésével  
vagy süllyesztésével a fáziselektródák 
aktív, árnyékolatlan felületének  
nagysága változtatható, amely  
a villamos kazán teljesítményének 
szabályozását teszi lehetővé.

<
SOLAR MARS 100 GÁZTURBINA
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A VILLAMOS KAZÁN LEÍRÁSA
A villamos kazánt a svéd Zeta cég licence alapján, annak 
kizárólagos keleteurópai képviselője, a cseh Auxilien 
a.s. cég szállította. A kazán 30 MW teljesítményű, 
ún. teli tartályos kivitelű berendezés, amelyben az 
elektródák egész felületükkel, működés közben ál
landóan víz alatt állnak (szemben a részlegesen töltött 
működési elvű kazánokkal, ahol az elektródákat ellepő 
víz szintjének változtatásával szabályozzák a kazán 
teljesítményét).

A VILLAMOS KAZÁN MŰKÖDÉSI ELVE
A villamos kazán egy 24 m3es, kezelt, lágyított és 
NaSO3 hozzáadásával vezetővé tett vízzel feltöltött 
tartály, amelybe 6 db elektróda van fixen beépítve. 
22 elektródába 11 fázis került bekötésre. A fázisok Y 
kapcsolásúak. A fáziselektródák körül egyegy 0 ponti 
palást található. A fáziselektródák és a 0 ponti palást 
közötti teret kitöltő víz képezi az elektromos veze
tést. A két felület közé egyegy függőleges tengelye 
mentén mozgatható kerámia árnyékolópajzs került. 
Az árnyékolópalást emelésével vagy süllyesztésével a 
fáziselektródák aktív, árnyékolatlan felületének nagy
sága változtatható, amely a villamos kazán teljesítmé
nyének szabályozását teszi lehetővé. Értelemszerűen 
a nagyobb aktív felület nagyobb hő és villamos telje
sítményt eredményez.

ill. eltakarására. Ez 20 MWe/perc elektromos telje
sítményváltozást jelent, ami kimagaslóan jó érték a 
rendszerszintű szolgáltatások piacán. Ennek a típusnak 
a hátránya viszont – azokhoz a villamos kazánokhoz 
képest, amelyekben a vízszint változtatásával történik 
a teljesítményszabályozás –, hogy kb. 1,51,8 MWe vil
lamos energiát mindenképpen átalakít hővé. Ez akkor 
hátrány, ha a kazánt szabályozásra használják, tehát be 
van kapcsolva, de a villamos energia ára magasabb, mint 
a hőé. Ilyenkor egy magasabb árú végterméket alakít át 
egy alacsonyabb árúra. 

A VILLAMOS KAZÁN ÜZEMELTETÉSE
A villamos kazán üzemeltetése – a pótlólagos hőbevitel 
miatt – szintén a körzet hőfelvételének a függvénye. 
Ezért csak a magasabb hőigényű időszakokban, télen, 
illetve az átmeneti időszak hidegebb periódusaiban le
hetséges. A korábbiakban említett két fő felhasználási 
mód – a veszteségesen megtermelt villamos energia 
átkonvertálása hőenergiává és a rendszerszintű sza
bályozhatósági tartomány kiterjesztése – megváltoz
tatja a fűtőerőmű hőkiadását. A villamos energia hővé 
konvertálása egy kiszámítható hőtöbbletbevitelt ered
ményez, azonban a rendszerszintű szolgáltatásban 
történő részvétel, a rövid időn belül gyakorta változó 
„LE” és „FEL” irányú szabályozások miatt egy kiszá
míthatatlan hőkiadásváltozást eredményezhet. „LE” 
irányú szabályozásnál  – tehát alacsonyabb villamos
energiakiadásnál – a villamos kazán veszi fel a meg
termelt villamos energia egy részét és alakítja át hővé, 
amivel növeli a fűtési rendszerbe történő hőbevitelt. 
A „FEL” irányú szabályozásnál ennek az ellenkezője 
történik. Ez a hektikus hőkiadásváltozás a 26 MWth 
kiegészítő tüzelés dinamikus változtatásával szabályoz
ható ki akkor, amikor a hőigény meghaladja a kapcsolt 
termeléssel előállítható 74 MWthot, vagyis a kiegészítő 
tüzelés még részben vagy teljes egészében üzemben 
van. Tehát amikor a villamos kazán menetrend szerint 

üzemel (konvertál), vagy a rendszerszintű leszabályozás 
miatt növekszik a hőteljesítménye, akkor a kiegészítő 
tüzelés visszafogásával lehet a villamos kazán generálta 
plusz hőmennyiséget a rendszerbe bevinni úgy, hogy 
a fűtőerőmű hőkiadásának szintje ne változzon. Ha a 
hőoldali kiszabályozáshoz már nem áll rendelkezésre 
a kiegészítő tüzelés, mert a hőigény 74 MWth, vagy ez 
alatti, akkor a „LE” irányú szabályozáskor a fűtőerőmű 
változatlan hőkiadása mellett a villamosenergiakiadás 
visszafogása úgy oldható meg, hogy a villamos kazán 

A kazán szigetelt kerámialábakon áll, és a ki és be
lépő csővezetékek is kerámiaszigetelésű csatlakozókon 
keresztül kapcsolódnak a forróvízvezetékekhez. 

Tekintettel arra, hogy a villamos kazán működéséhez 
szükséges víz kémiai paraméterei és nyomásfokozata 
nagyban eltér a Főtáv Zrt.nek a fűtőerőművön átáram
ló fűtővizétől, ezért a villamos kazán által felmelegített 
víz egy 30 MWth teljesítményű hőcserélőn keresztül 
adja át hőenergiáját a Főtáv Zrt. vizének. A kazán és a 
hőcserélő mellett egy keringtetőszivattyú és egy tágulási 
tartály képezi a villamos kazán primer körét. 

A villamos kazán működéséhez szükséges kezelt víz 
előállításáról a cseh Waleon cég által szállított reverz 
ozmózis elvén működő vízkezelő gondoskodik, egy 
5 m3es táptartályon keresztül. 

A hőcserélőtől a gerincvezetékig tartó szekunder 
körben, amelyben már a Főtáv Zrt. vize kering, két 
párhuzamosan kapcsolt szivattyú, egy 3 utú visszake
verő szelep és egy ún. patronos vízszűrő gondoskodik 
a felmelegített víz kitáplálásáról.

A villamos kazán teljesítménye a fentiek szerint a 
kerámia árnyékolópajzsok mozgatásával szabályozható. 
Az árnyékolók egy közös, hatágú szerkezethez vannak 
rögzítve, amely szerkezetet drótkötélen keresztül egy 
Aumahajtás emel vagy süllyeszt az elektróda hosz
szában. Jelenleg az árnyékolópajzs kb. 1,5 perc alatt 
képes az elektróda aktív felületének a felfedésére, 

A villamos kazán műszaki adatai

Gyártó Zeta

Típus ZHPI 2830

Közeg alkalizált forró víz

Maximális kimeneti hőteljesítmény 30 000 kWth

Minimális kimeneti hőteljesítmény 1500 kWth

Hőmérsékletkülönbség  
a villamos kazánon keresztül

130/100 °C

Névleges (max.) vízáram  
a villamos kazánon keresztül

242 kg/s (870 m3/h)

Minimális vízáram  
a villamos kazánon keresztül

76,5 kg/s (275 m3/h)

Kazántartály tervezési nyomás 1–6 bar (g)

Maximális üzemi nyomás 5 bar (g)

Tartálytérfogat 24 m3

Fáradási életciklus ≤ 500

Névleges feszültség 10,5 kV

Névleges áram 1650 A

Méretek
átmérő 2800 mm x 
magasság 5866 mm

Tartálytérfogat 24 m3

Száraz súly 7 t
A VILLAMOS KAZÁN FELÉPÍTÉSE

A VILLAMOS KAZÁN SZIGETELT KERÁMIALÁBAI ÉS A SZIGETELT CSŐCSATLAKOZÁS

A 30 MWTH TELJESÍTMÉNYŰ HŐCSERÉLŐ ÉS A PRIMER KÖR SZIVATTYÚJA

„LE” irányú szabályozásnál  
– tehát alacsonyabb villamos-
energia-kiadásnál – a villamos  
kazán veszi fel a megtermelt  
villamos energia egy részét és  
alakítja át hővé.

<
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részleges felterhelésével párhuzamosan a gázturbinák 
teljesítménye is csökkentésre kerül. A turbinák villamos
teljesítménycsökkenése a hőkiadásuk csökkenésével is 
jár, amit a felterhelt villamos kazán generálta hőtöbblet 
kompenzál. Ezáltal marad fűtőerőműszinten változatlan 
a hőkiadás. A „FEL” irányú szabályozásnál ennek vagy 
az ellenkezője megy végbe, vagy a kiesett, de szükséges 
hőenergia a kiegészítő tüzeléssel pótolható. 

ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATOK
A villamos kazán átadása 2018. december 21én meg
történt, azonban egyéb okból a rendszerszintű szol
gáltatásban részvételhez szükséges MAVIR ZRt. általi 
akkreditációra csak február 19én került sor. Az akk
reditációt követő rendszerbe illesztés 2019. március 
elejére fejeződött be, akkortól lehetett a villamos kazánt 
rendszerszintű szolgáltatásra igénybe venni. 

A működési elve alapján a primer körben a kazán 
egy állandó, ~105 °C hőmérsékletet tart, amit az elvétel 
arányában a szivattyú teljesítményváltozásával követ le.

Az alacsony villamosenergiaárú időszakban, az ún. 
mélyvölgyben kényszerből megtermelt villamos energia 
hővé átalakítására a villamos kazán kitűnően megfelel. 
Gyakorlatilag ~100%os hatásfokkal, megfelelő gyorsa
sággal termeli a hőenergiát. Természetesen a 20 MWe/
perces terhelésváltozás a villamos kazán által felvenni 
képes villamos energiára vonatkozik, a víz tehetetlensé
ge miatt az átalakítás nem megy ilyen gyorsan végbe, de 
ez valójában nem hátrány, mert a Főtáv Zrt. rendszerét 
nem terheli a fűtőerőmű mere dek „hőhullámokkal”.

A MAVIR ZRt. 2018. július 1jétől bevezetett elszá
molási rendszerében menetrendváltáskor megszűnt 
a terhelésváltoztatásra vonatkozó időbeni tolerancia. 
Ez hőerőgépek esetén teljesíthetetlen műszaki feltétel, 
aminek negatív anyagi vonzata van, azonban a villamos 
kazánnal a terhelésváltás ideje, és ezáltal a negatív anyagi 
vonzat mértéke is számottevően csökkenthető.

A rendszerszintű szabályozásban a késői akkredi
táció miatt már csak rövid ideig tudott az erőmű részt 
venni, ugyanis március után a hőkörzet hőigénye je
lentősen lecsökkent, a plusz hőbevitellel járó villamos
kazánhasználat már csak korlátozottan volt elérhető. 
Azonban a villamos kazán a rendelkezésre álló rövid 
idő alatt is jól vizsgázott. Rugalmasan és gyorsan lehet 
vele terhelést változtatni és +/–100 kV pontossággal 
tartani is képes a megadott alapjelet.

WALEON-VÍZKEZELŐ

Rugalmasan és gyorsan lehet  
vele terhelést változtatni és  
+/ 100 kV pontossággal tartani 
is képes a megadott alapjelet.

<

Borbély Zsolt, Kovács Richárd *

< PTVM-KAZÁNOK  
REKONSTRUKCIÓJA  
AZ MVM MIFŰ KFT.-NÉL
*    Borbély Zsolt főenergetikus, MVM MIFŰ Kft.
 Kovács Richárd technológus, MVM MIFŰ Kft.
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Az MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft. (MVM MIFŰ) 
Tatár utcai telephelyén lévő, a 70es évek közepén lé
tesített PTVMkazánokból (2 db PTVM 50, 2 db PTVM 
100) álló fűtőművéből, majd a 2003ban létesített gáz
motoros fűtőerőműből (5 db gázmotor) és a 2007ben 
létesített Hold utcai gázturbinás kombinált ciklusú fűtő
erőművéből elégíti ki Miskolc város Avas és a belváros 
hőkörzetének távhőigényét kb. 5050%os megoszlás
sal. A létesítmények összes beépített hőteljesítménye 
408 MWth, a beépített villamos teljesítmény 60 MWe. 

A belvárosi PTVM 50es kazán rekonstrukciós 
pro jektjének megvalósítását elsősorban a környezet
védelmi, emissziós határértékeknek való megfelelés, 
másodsorban a kazán műszaki elavultsága indokolja.

Tervek szerint a földgázégők cseréje NOx csökken
tett fenékégős kialakítással, illetve az égéslevegőt kiegé
szítő recirkulációs füstgázáram együttesen eredményezi 
a NOxkibocsátás jelenlegi, átlagosan 200 mg/Nm3 ér

A fejlesztés érdekessége, hogy a projekt kivitelezé
sének időpontjáig Magyarországon egyetlen egy PTVM 
50es kazán égőcseréje valósult meg, oldalégős konst
rukcióval, ahol az alacsony NOxkibocsátáseléréshez 
füstgázrecirkulációs rendszer kialakítására is szükség 
volt. A miskolci beruházás hazánkban is egyedülálló, a 
sikeres megvalósulás esetén országos referencia lehet 
a PTVM 50es kazánok NOxcsökkentett fenékégős 
átalakítással történő rekonstrukciójához.

1. A PTVM-KAZÁNOK MŰSZAKI 
ISMERTETÉSE, SZEREPÜK A FŰTÉSI 
RENDSZERBEN
Miskolc város ipari fejlődésének következtében a 70
es évek elején a lakhatási igényeket fedezendő, sok 
távfűtött panelház épült a belvárosban és az Avason, 
ezen lakótelepek ellátására a város 1975ben kezdte 
el létesíteni a kohászat melletti területen a Tatár utcai  

fűtőművet, először két PTVM 50es forró vizes kazánnal. 
Az Avasoldali és a belvárosoldali PTVM 50es kazán 
1976ban kezdte meg az üzemét. A lakótelepek és a 
távhőigények növekedésével, illetve a tervezett lakó
telepépítések figyelembevételével a belvárosoldalon 
1982ben, az Avasoldalon pedig 1983ban létesült egy
egy PTVM 100as kazán. A kazánpark összes beépített 
hőteljesítménye így 348 MWth.

A MIHŐ tulajdonában lévő Tatár utcai fűtőműből 
a földgáztüzelésű forró vizes kazánokat és a kazánok 
segédberendezéseit az MVM MIFŰ 2008. március 1jén 
megvásárolta. Ettől az időponttól kezdve az MVM MIFŰ 
rendelkezett az Avas és a belváros hőigényeinek fedezé
sére szolgáló teljes körű hőellátási kapacitással és kötele
zettséggel. (Az MVM MIFŰ a Tatár utcai telephelyén lévő, 
4 db PTVMkazánból álló fűtőművéből, a gázmotoros 
fűtőerőművéből és a szomszédos Hold utcai telephelyen 

tékének az új emissziós határérték szerinti 100 mg/Nm3 
alá történő csökkentését.

A belvárosi PTVM 50es kazán tervezett felújítása, 
valamint égőcseréje során a 12 db oldalégőt 4 db fenék
égőre cseréljük, kiegészítve égőnkénti égéslevegőven
tilátorral, égőnkénti füstgázrecirkulációs rendszerrel, 
a földgázellátó rendszer cseréjével. Ezek együttesen 
eredményezik az emissziós megfelelést. Ezeken felül mo
dernizáljuk a kazán segédberendezéseit, többek között a 
VKS visszakeverő szivattyút, az irányítástechnikai rend
szert, valamint a hatósági előírásoknak megfelelően új, 
folyamatos emissziómérő rendszer is kialakításra kerül.

A kazánpark felújítását a szigorodó környezetvé
delmi kibocsátási határértékek miatt mindenképpen 
végre kell hajtani. A PTVMkazánok rekonstrukciójával 
jelentősen növekszik a MIHŐvel kötött hosszú távú hő
termelői szerződésben vállalt 170 MWth hőteljesítmény 
rendelkezésre állásának üzembiztonsága. 

A FELÚJÍTOTT PTVM 50 KAZÁN

AZ EREDETI KAZÁNTÁBLA

A belvárosi PTVM 50-es kazán  
rekonstrukciós projektjének meg 
valósítását elsősorban a környezet- 
védelmi, emissziós határértékeknek  
való megfelelés, másodsorban a kazán  
műszaki elavultsága indokolja.

<
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lévő kombinált ciklusú fűtőturbinás erőművéből elégíti ki 
Miskolc város avasi és belvárosi hőkörzetének távhőigé
nyét, körülbelül 5050 százalékos megoszlással.) A léte
sítmények összes beépített hőteljesítménye 408 MWth. 
Az avasi és a belvárosi távhőrendszer 130/70 °C (elő
remenő/visszatérő vízhőfok) paraméterekre van mére
tezve, az ágankénti víznyomás 12–14 bar. 

A PTVM 50es kazánok elengedhetetlen eszközei 
Miskolc távhőellátásának.

A PTVM 50-es kazán műszaki ismertetése
A PTVM 50es kazán főbb műszaki adatait az 1. táblázat 
mutatja be.

A forró vizes kazán földgáz és olajtüzelésre egyaránt 
kiépített volt, de jelenleg csak földgáztüzelés lehetséges. 
A forró vizes kazánból kilépő, előremenő vízhőmérséklet 
csúcsüzem esetén maximum 150 °C, ennek megfelelően 
a vízáram, ill. a belépő vízhőfok változó. A vízcsöves, 
kényszeráramlású, besugárzott tűzterű, a tűztér felett kb. 
9,2 mes szinten kezdődő konvektív hőátadó felületekkel 
ellátott kazán egyhuzamú, azaz toronykazán, termé
szetes huzattal és füstgázelszívó ventilátor nélkül, 80 m 
magas vasbeton kéménnyel biztosítva a depressziót a 
tűztérben. A négyzet keresztmetszetű (4180×4160 mm) 
tűztér oldalfalai Ø 60,3 × 3 mmes méretű csövekből 
állnak, a csövek osztása 64 mm. A tűztéri csövek falai 
több helyen vízszintes merevítő övekkel, bandázsokkal  

2. A BELVÁROSI PTVM 50-ES KAZÁN 
SZEREPE A MISKOLCI TÁVFŰTÉSBEN
Az MVM MIFŰ hosszú távú hőszolgáltatási szerződés 
keretében értékesíti a termelt hőt a MIHŐ részére, 
ezért kötelessége, hogy megtegye a szükséges műszaki 
és üzemviteli lépéseket a minél hatékonyabb működés 
érdekében. A geotermikus hőtermelő 2013as megjele
nésével az avasi és a belvárosi távhőrendszeren az MVM 
MIFŰnek kötelessége a hőoldali rendelkezésre állás a 
geotermikus hőtermelés meghibásodásának esetére, 
illetve a geotermikus hőkapacitás feletti hőigények ki
elégítése. Az Avas és belváros távhőkörzetek esetében 
összesen 170 MWth lekötött hőteljesítményű teljes körű 
hőszolgáltatási kötelezettségünket – a baseload geoter
mikus hőkapacitás felett – a Tatár és Hold utcai kapcsolt 
hő és villamos energiát termelő létesítményekből, il
letve forró vizes kazánparkkal biztosítjuk. Az avasi és a 
belvárosi távhőrendszer hidraulikailag független, eltérő 
víznyomással és változó tömegáramú szabályozással 
üzemel. Ebből kifolyólag az imént említett berendezése
ink mind az avasi, mind a belvárosi irányú hőbetáplálásra 
is alkalmasak. A Tatár utcai kapcsoltan termelő egységek 
meghibásodása, üzemzavara esetén is rendelkezésre 
bocsátható PTVMkazánokkal a szerződésben foglalt 
170 MWth hőteljesítmény, mivel a négy PTVMkazán 
összes hasznos hőteljesítménye 348 MWth.

A jelenlegi üzemvitel szerint a fűtési idényen kívüli 
időszakban a termelési lehetőséget teljes mértékben 
átadjuk a GEO részére. A nyári használati melegvízigény 
a két távhőrendszerre összesen kb. 8 MWth. Fűtési 
idényben az alap (baseload) hőbetáplálást a geotermikus  

rendszer adja, a csúcs hőigényeket a Tatár utcai PTVM 
forró vizes kazánokkal elégítjük ki. A geotermikus rend
szer maximum 90 °C előremenő hőfok kiadására ké
pes, a PTVMkazánokkal viszont 130 °Cos előremenő 
hőfok is kiadható. Ezek mellett a Tatár utcai gázmotoros 
erőművel üzemelünk a GEOval kötött megállapodás 
szerint, gazdaságossági szempontok figyelembevételé
vel. A PTVMkazánokkal továbbá hőoldali rendelkezés
re állást nyújtunk a geotermikus hőtermelés meghibá
sodása esetére. A Tatár utcai gázmotoros fűtőerőmű 
a GEOval történt egyeztetések alapján mind az 5 db 
gázmotorral a belvárosi távhőrendszerbe táplál be hőt. 
Emiatt a Tatár utcai PTVM 50 típusú kazánok közül 
inkább az avasira hárul nagyobb igénybevétel, mint a 
belvárosira. Ez azt jelenti, hogy átlagosan +10 °C napi 
külső középhőmérsékletnél hidegebb időszakokban 

vannak egymással összefogva. A kazánfenék hűtött, 
hőálló betonozással ellátott, elhelyezkedése 1,7 mes 
szinten. A PTVM 50 típusú forró vizes kazán konvek
ciós (konvektív) fűtőfelület 66 szakaszból áll. Minden 
egyes szakasz U alakú csőkígyókból készül, amelyek 
Ø 83 × 3,5 mmes átmérőjű kamrákba csatlakoznak. 
A  csőkígyók sakktáblaszerűen vannak elhelyezve, 
s1=64 mm és s2=33 mmes osztásokkal. Minden egyes 
szakasz csőkígyóit négy függőleges távolságtartó kap
csolja össze, amely szilárd keretet képez. A konvektív 
rész két csoportra oszlik, közöttük a távolság 660 mm.

A kazán eredeti kialakítása szerint a szemközti ol
dalfalakon 66 db gázégőberendezés (11 főégő és 
22 mellékégő) helyezkedik el a 3,95 m és 4,79 mes 
magassági szintek között. A kazán alján 4 db fenékégő 
behelyezéséhez szükséges csőelhúzások vannak kiala
kítva, amelyekhez fenékégős égőcseremegoldás esetén 
az új égők csatlakoztathatók.  

A kazán belsejében a minimális, névleges 1250 t/h 
vízáramot a kazánnal párhuzamosan kapcsolt VKS visz
szakeverő szivattyú biztosítja, függetlenül a távhőrend
szer aktuális vízmennyiségétől, lehetővé téve a bizton
ságos kazánüzemet.

A kazán felújítása, valamint égőcseréje során a 12 db 
oldalégőt 4 db fenékégőre cseréltük, kiegészítve füst
gázrecirkulációs rendszerrel úgy, hogy a kazán hasznos 
hőteljesítménye változatlanul 58 MWth marad.

Típus Vízcsöves forró vizes kazán (belváros, PTVM 50)

Eredeti gyártó cég Dorogobuzsi Kazángyár (SZU)

Gyártási éve 1975

Névleges hőteljesítmény MWth 58

Minimális hőteljesítmény MWth 4

Névleges nyomás bar 25

Kazán próbanyomása bar 32

Kazán hatásfoka 88%

Bemenő hőteljesítmény MWth 64

Belépő vízhőmérséklet, min. °C 70

Kilépő vízhőmérséklet, max. °C 150

Névleges vízáram t/h 1250

Tűztér keresztmetszete mm 4180×4160

Tűztér magassága m 7,5

Tűztér térfogata m3 109

Tűztér fűtött felülete m2 139

Konvektív rész fűtött felülete m2 1216

Forró vizes kazán teljes fűtött felülete m2 1355

Tüzelőanyag földgáz

Tűztéri nyomás mbar –1,5 ÷ –2 (depresszió)

1. TÁBLÁZAT: A PTVM 50-ES KAZÁN MŰSZAKI ADATAI

AZ ÚJ SÉMA

Az irányítástechnikai kezelőfelület  
egyrészt a kazánházi vezérlő csend-
fülkébe, másrészt a központi  
vezénylőbe került, egy redundáns,  
24"-os, 2 × 2 képernyős munka-
állomás formájában.

<
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– mivel a MIHŐ által igényelt előremenő hőfok meg
haladja – már szükség van az avasi PTVM 50 kazánra, 
a hőigények teljes körű kielégítése céljából. Nagyjából 
átlagosan +5 °C napi külső középhőmérsékletnél hide
gebb időszakokban már szükség van a belvárosi PTVM 
50 kazánra is. A Tatár utcai PTVM 100 típusú kazánok 
tartalék hőforrásként állnak rendelkezésre, beindításuk
ra különösen hideg időjárás esetén van szükség, ami azt 
jelenti, hogy átlagosan –5 °C napi külső középhőmér
sékletnél hidegebb időszakokban. Ezen időszakok éves 
átlagban mintegy 10–20 napot tesznek ki, így a PTVM 
100 típusú kazánok üzemideje éves szinten kb. 300 óra.

3. A FELÚJÍTÁSOK SZÜKSÉGESSÉGÉT 
INDIKÁLÓ TÉNYEZŐK ISMERTETÉSE 
(MŰSZAKI ELAVULTSÁG, JOGSZABÁLYI 
KÖTELEZETTSÉGEK)
A belvárosi PTVM 50es kazán rekonstrukciós projekt
jének megvalósítását:
■■ elsősorban környezetvédelmi, emissziós határérté

keknek való megfelelés, 
■■ másodsorban a kazán műszaki elavultsága indokolja.

Tervek szerint a földgázégők cseréje NOx csökkentett 
fenékégős kialakítással, illetve az égéslevegőt kiegészítő 
recirkulációs füstgázáram együttesen eredményezik az 
NOxkibocsátás jelenlegi átlagosan 200 mg/Nm3 érté
kének az új emissziós határérték szerinti 100 mg/Nm3 
alá történő csökkentését.

Ezeken felül modernizáljuk a kazán segédberende
zéseit, többek között a VKS visszakeverő szivattyút, 
az irányítástechnikai rendszert, valamint új, folyamatos 
emissziómérő rendszer is kialakításra kerül, a hatósági 
előírásoknak megfelelően.

Környezetvédelmi jogszabályi  
kötelezettségek
A levegőtisztaságvédelmi engedélyekkel, illetve a te
lephelyeinkre vonatkozó kibocsátási határértékekkel 
kapcsolatos jogszabályok [53/2017. (X. 18.) FMrendelet, 
110/2013. (XII. 4.) VMrendelet] 2016. január 1jével 
megváltoztak, az emissziós határértékek szigorodtak. 
A vonatkozó engedélyek úgynevezett kibocsátási pont
forrásokra („kémény”) vonatkoznak. Az MVM MIFŰ 
9 db pontforrással rendelkezik. A gázmotoros erőművek 
esetében gázmotoronként, a fűtőmű és a KCE esetében 
2 db pontforrás van: a két PTVM 50 típusú forró vizes 
kazán esetén egy 80 m magas közös pontforrás (P2), 
illetve a két PTVM 100 típusú forró vizes kazán és a 
KCE részére egy 150 m magas közös pontforrás (P1). 
Az alkalmazandó szigorúbb kibocsátási határértékekre a 
gázmotoros erőművek esetében 2025ig haladékot kap
tunk. A P2 pontforrás esetében – a jogszabály alapján –, 
mivel a két PTVM 50 típusú kazán távhőtermelésben 

4. A BELVÁROSI PTVM 50-ES KAZÁN 
ÉGŐCSERÉJE ÉS A REKONSTRUKCIÓS 
MUNKÁK
A belvárosi PTVM 50es kazán égőcseréje és rekonst
rukciója az 50 MWth hőteljesítményű hőátadó állomás 
megvalósítása után a második lépése az MVM MIFŰ 
kazánpark felújításának.

Kivitelezési és beszerzési folyamat
A belvárosi PTVM 50es kazán rekonstrukciós projektje 
először 2012ben merült fel – 2014ben tanulmány is 
készült –, de végül sikertelen közbeszerzés és egyéb 
okok miatt a megvalósítás háttérbe szorult.

A projektre több lépcsőben készült fejlesztési terv 
az MVM vezetése felé. 2018 márciusában az MVM 
termelési és műszaki vezérigazgatóhelyettese (MVM 
TMVH) engedélyével és támogatásával a fejlesztési terv 
jóváhagyását követően kezdődött meg a folyamat.

A projekt előkészítésekor tájékoztattuk a Miskolci 
Hőszolgáltató Kft.t a Tatár utcai kazánházban tervezett 
belvárosi PTVM 50es kazánégő cseréjéről és rekonst
rukciójáról. A MIHŐ támogatta a terveket. Az MVM 
MIFŰ a fentiek figyelembevételével kezdte meg a projekt 
tervezését, megvalósítását.

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) szerint a hirdet
ménnyel induló tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2018 
októberében került publikálásra.

A megvalósításra kiírt közbeszerzési eljárást a Ganz 
Danubius Hungarosteel Mérnöki, Kivitelezői és Keres
kedelmi Kft. nyerte meg. A 2018 decemberében meg
kötött vállalkozási szerződésben eredményfelelősséggel 
vállalta – a közbeszerzési eljárás iratanyagában a Miskolc 
belvárosi PTVM 50 kazánégők leszállítására előírt tarta
lommal – a fővállalkozói kivitelezési feladatok ellátását. 
A kivitelezési határidő, mint kötbérterhes befejezési 
határidő 2019. 12. 15. 

A projektet az MVM MIFŰ teljes egészében saját 
forrásból fedezte. A közbeszerzést – a beszerzési sza
bályzat szerint – az MVM anyavállalat keretszerződéses 
partnere bonyolította le. A nyertes kiválasztott fővál
lalkozó feladata volt:
■■ a kiviteli tervek elkészítése,
■■ a teljes körű anyagbeszerzés, 
■■ a teljes körű kivitelezés,
■■ a hatósági engedélyeztetés
■■ és a próbaüzem elvégzése átadással.

Gépészeti kivitelezés
A kiviteli tervek elkészítését a fővállalkozó határidőre 
(2019. 04. 15.) elvégezte. A terveket az MVM MIFŰ ellen
őrizte és apróbb módosításokkal elfogadta. Ezen tervek 
alapján a fővállalkozó – a fűtési idény végével – 2019. április 
15én elkezdte a gépészeti kivitelezést az új konstrukci
óban felesleges régi égők és szerelvények elbontásával.

vesz részt és együttesen nem érik el a 200 MW bemenő 
hőteljesítményt, 2022. január 1jétől kell alkalmazni az új 
határértékeket. A P1 pontforrást tekintve a legbonyolul
tabb a helyzet, mivel két különböző technológia beren
dezései csatlakoznak hozzá. Ebben az esetben a PTVM 
100 típusú kazánokra vonatkozóan éltünk a jogszabályok 
adta lehetőséggel, és részt veszünk az ún. átmeneti nem
zeti tervben [110/2013. (XII. 4.) VMrendelet], miszerint 
a kazánokra 2020. június 30ig, évente meghatározott, 
de csökkenő mértékű kibocsátási mennyiség engedélye
zett. A meghatározott átmeneti kibocsátási mennyiségek 
töredékét sem bocsátjuk ki évente.

A belvárosi PTVM 50es kazán tervezett felújítása, 
valamint égőcseréje során a 12 db oldalégőt 4 db fenék
égőre cseréljük, kiegészítve égőnkénti égéslevegőven
tilátorral, égőnkénti füstgázrecirkulációs rendszerrel, 
a földgázellátó rendszer cseréjével. Ezek együttesen 
eredményezik az emissziós megfelelést.

Műszaki elavultság
A szovjet gyártmányú belvárosi PTVM 50es kazán meg
maradt az eredeti – az 1975ben telepített – műszaki 
színvonalon, a kazánon az elmúlt több mint 40 év alatt 
semmilyen műszaki fejlesztés nem történt.

A PTVM 50es és 100as forró vizes kazánok sze
repe Miskolc város fűtésében kulcsfontosságúvá vált a 
geotermikus energia hasznosítását követően. A 2000es 
évek elején a belvárosi 50es kazán kivételével az ösz
szes kazán rekonstrukciója megtörtént, így az egyetlen 
eredeti (szovjet) égőkkel és relés irányítástechnikával 
rendelkező kazán felújítása elengedhetetlen, kiesése je
lentős kockázatot jelent Miskolc város egyik legnagyobb 
hőkörzetének távhőellátásbiztonságában.

A projekt célja a belvárosi PTVM 50es kazán mű
szaki színvonalának fejlesztése, hogy megvalósulhasson:
■■ az üzembiztonság növelése,
■■ az automatizáltság színvonalának növelése,
■■ a Hold utcai KCEvezénylőből történő ellenőrizhe

tőség és kezelhetőség biztosítása.
Tervek szerint megvalósul a kazánhoz kapcsolódó segéd 
berendezések, a VKS visszakeverő szivattyú és a tolózá
rak cseréje. Modernizáljuk a teljes irányítástechnikai rend
szert (PLCvezérlésre), beleértve az erőátviteli rendszert 
is. Előkészítjük a kazán operátori vezérlőfelületét a többi 
fűtőművi kazán és hőátadó integrációjára. A fűtőműre 
vonatkozó EKHE szerint a kazán füstgázcsatornájába 
folyamatos emissziómérő rendszert telepítünk.

A fentiek alapján az MVM MIFŰ eldöntötte, hogy 
2018ban közbeszerzést ír ki, majd 2019ben megvaló
sítja a belvárosi PTVM 50es kazán rekonstrukciójának 
beruházását, amely biztosítja a megfelelést az új, szigo
rúbb emissziós határértékeknek, valamint a nagyobb 
távhőellátási biztonságot.

AZ ÚJ GÁZÉGŐ
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A BorsodAbaújZemplén Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Hivatal kazánbiztosa a forró vizes kazán 
– mint nyomástartó berendezés – átalakítását a kiviteli 
tervek alapján 2019 áprilisában engedélyezte.

A fejlesztés érdekessége, hogy a projekt kivitelezé
sének időpontjáig Magyarországon egyetlen egy PTVM 
50es kazán égőcseréje valósult meg oldalégős konst
rukcióval, ahol az alacsony NOxkibocsátáseléréshez 
füstgázrecirkulációs rendszer kialakítására is szükség 
volt. A miskolci beruházás hazánkban is egyedülálló, a 
sikeres megvalósulás esetén országos referencia lehet 
a PTVM 50es kazánok NOxcsökkentett fenékégős 
átalakítással történő rekonstrukciójához. A gépészeti 
átalakítás az alábbi munkákat foglalta magában: 
■■ az oldalégők megszüntetése (kiszerelése, az égők

nél kihajtott kazáncsövezés egyenesre cserélése, 
kazánoldalfalazat zárttá tétele),

■■ komplett gázégők (integrált gyújtás, lángőr, impeller 
stb.) felrögzítése a kazán aljára, 

■■ a gázégők előtti gázszerelvénysorok, az ellátó gáz
vezeték szállítása a teljes csőszakasszal, 

■■ gázredukáló állomás a kapcsolódó szerelvényekkel, 
■■ a gázégőkhöz szükséges frekvenciaváltós égéslevegő 

ventilátorok (csatlakozó kompenzátorokkal), 

ból öntött égőkő. Az égőket gyakorlatilag a nyomás alatti 
rész tartja, így együtt tágulnak a kazánnal lefelé. Ezért az 
égők méretezett kompenzátorokkal, valamint tömlőkkel 
csatlakoznak a földgáz és égési levegő közegekhez.

A kazán földgázellátása az avasi PTVM 50es kazán 
2002es rekonstrukciójakor már kiépített 6 bar névle
ges nyomású gerincvezetékről történik. A biztonsági 
előírásoknak megfelelően kettős elzárást (egy kézi és 
egy pneumatikus) építettek ki a leágazásba, amelyek 
között szennyfogó szűrő biztosítja a vezeték tiszta
ságát. Az elzárások után pneumatikus működtetésű 
lefúvatószelepet telepítettünk, amely a főelzáró lezá
rása esetén nyomásmentesíti és kiszellőzteti a teljes 
leágazást. Az égőnkénti földgázleágazások tartalmazzák 
a szükséges biztonsági, nyomásszabályzó, illetve elzáró
szerelvényeket, nyomás és hőmérséklet távadókat, 
kompenzált gázmennyiségmérést. A tüzelőanyag meny
nyiségének szabályozását, ezzel az égő, illetve a kazán 
teljesítményének szabályozását az égő csatlakozás előtt 
elhelyezett pneumatikus működtetésű szabályozószelep 
biztosítja. A kazánnal együtt mozgó égőre a földgázveze
ték méretezett, előfeszített kompenzátorral csatlakozik.

A földgázgerincvezetékből ágazik le a gyújtógáz
rendszer, amely a közös ágban gyorszárral rendelkező, 

6 bar/0,3 bar paraméterű segédenergia nélküli nyo
másszabályozó szelepet tartalmaz. Ezután a gyújtógáz 
gerincvezetékéről ágaznak le a 4 db Hegwein gyújtó
égőhöz tartozó szerelvénysorok.

Az égőket 11 db ventilátor látja el a szükséges égési 
levegőmennyiséggel, hogy függetlenségük, megfelelő 
szabályozásuk és a kellő tartalékképzés biztosítható 
legyen. A levegőmennyiség szabályozását fordulat
számszabályozó frekvenciaváltó végzi. Az alapkeretre 
és rezgéscsillapító gumibakokra szerelt ventilátorok a 
fűtőmű padlójára épített alátámasztó acélszerkezetre 
lettek elhelyezve a kazán bal, illetve jobb oldalán, a 
padlószinten a meglévő, elbontott berendezések felsza
baduló helyén. A szívó és nyomó oldalon is kompen
zátorok biztosítják a rezgések és a zajok elszigetelését. 
A ventilátorok alapvetően a tetőről, a szabadból szívnak 
a meglévő nyílások (22 db) felhasználása segítségével, de 
lehetőség van belső kazánháztéri bekeverésre is, hogy 
az égési levegő hőmérséklete minden környezeti hő
mérséklet esetén min. 5 °C legyen a káros párakicsapó
dások elkerülése érdekében. Az égő tüzelőanyaglevegő 
arány szabályozásának ellenőrző jelét a szívócsatorná
ban kialakított hőmérséklet kompenzált, normalizált 
levegőmennyiség mérése biztosítja. A szívócsatornába 
a levegőventilátor elé csatlakozik be a füstgázrecir
kuláció, amely az égéslevegőventilátorban homogén 
módon összekeveredik a levegővel. Az égő előtt, az 
átmeneti csatornába egy nyitzár motoros működtetésű 
csappantyú kerül, amely az égő üzemén kívül lezárja a 
levegőrendszert és csak az égő hűtéséhez szükséges 
minimális mennyiséget engedi át.

A kazán füstgázrendszere, csatornái, szabályozócsap
pantyúja meglévő és megmaradó elemei az átalakítással 
nem változnak. Az új tüzelőberendezések környezet
védelmi előírásainak megfelelően alacsony NOxkibo
csátásához füstgázvisszavezetésre van szükség az égési 
levegőbe. Az elszívás hőszigetelt csatornán keresztül 
a konvektív zóna utáni „hideg” füstgázból történik, 
egy fordulatszámszabályozott ventilátor segítségével. 

■■ füstgázrecirkulációs rendszer frekvenciaváltós ven
tilátorral, 

■■ forró vizes csőhálózat átalakítása megfelelő hőszi
geteléssel a fenékégők beépítése miatt, 

■■ az egyes berendezésekhez bontható zajvédő burko
lat a zajvédelmi követelmények kielégítése céljából.

A gázégők rendelkeznek a Magyarországon érvényes 
és szükséges engedélyekkel, valamint a berendezések, 
a dokumentumok, az ellenőrzések a jelenleg érvény
ben lévő ENszabványok és előírások alapján készültek.

A kazán névleges 58 MWthos hőteljesítménye az új 
égőkkel nem változik. Az elérhető minimális teljesítmény 
2 db égő üzemével kb. 5,56,0 MWth. Egy db égő üzeme 
a kazán konstrukciója miatt hosszú ideig nem javasolt. 
A megengedett „ferde üzem” max. 10 perc. A begyújtás 
égőnként egyegy gázelektromos gyújtóégővel történik. 
Minden égő egyegy állítható érzékenységű UVláng őrrel 
rendelkezik. Az égők a kazán már átalakított tűztér fenék
részében lévő égőnyílásokba kerültek. A már kialakított 
csőelhúzásokra, illetve a tűztéri alsó kamrákra ún. égő
tartó acélszerkezet és dobozok kerültek felhelyezésre 
megfelelő illesztéssel és gáztömör zárással. A dobozokra 
lettek rögzítve az égők, majd a dobozokon belül kerül ki
alakításra a megfelelő égőszájjal rendelkező tűzálló beton

A RECIRKULÁCIÓS VENTILÁTOR BEEMELÉSE

Az új tüzelőberendezések környezet-
védelmi előírásainak megfelelően 
alacsony NOx-kibocsátásához   
füstgáz-visszavezetésre van 
szükség az égési levegőbe. 

<
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Az alapkeretre és rezgéscsillapító gumibakokra szerelt 
ventilátor a kazán acélszerkezetére a fűtőmű tetején, kívül 
lett elhelyezve. A ventilátor szabályozása az égők közös 
füstgázrecirkulációs nyomócsatornájában tartja állandó 
értéken a nyomást. Az égőnkénti levegő szívócsatornába 
történő füstgázmennyiség bekeverés szabályozását mo
toros működtetésű csappantyúk végzik, amelyek az égési 
levegő mennyiségével arányosan működnek.

A kazánrekonstrukció során a már nem korszerű 
és elavult VKSvisszakeverő szivattyút is lecseréltük. 
A szivattyú a forró vizes kazán kilépő meleg vezetéke 
és a belépő hideg vezetéke közé van beépítve. Feladata 
a kazán kilépő forró víz visszakeverése a belépő oldalra, 
annak hőmérsékletemelése céljából. A recirkulációs víz 
mennyiségét mérőperem segítségével mérjük. Mivel az 
új szivattyú fordulatszámszabályozással rendelkezik, 
ezért szívó és nyomóoldali szerelvényeire nem szüksé
ges motoros hajtás. A kazán eredeti csatlakozóvezetékei 
és elzárószerelvényei az átalakítás során nem változtak.

A folyamatos emissziómonitoring adatgyűjtő rend
szer (CEMS)  teljes mértékben megfelel az esetleges ha
tósági bevallási kötelezettségnek, továbbá alkalmas külső 
egységek fogadására is. A rendszer alapelemét képezi 
a mintaelőkészítő egység, ami biztosítja a szenzorokra 
jutó gáz állandó hőmérsékletét és kiszárított állapotát. 
A mintaelőkészítő rendszernek köszönhetően a mérő
egység szélsőséges körülmények között is alkalmazható. 

Az emisszió mértékének folyamatos kiszámításához 
szükséges a térfogatáram mérése, amely a kazán által 
elfogyasztott földgáz mennyiségi jeléből számítással 
kerül megjelenítésre. A rendszer alkalmas a későbbi
ekben a hatóság felé online adatszolgáltatásra is. Az új 
monitoringrendszert a meglévő rendszerbe integráltuk.

Villamos és irányítástechnikai kivitelezés
Mivel a 0,4 kVos kazánházi elosztó és a fogyasztásmérő 
rendszer a MIHŐ tulajdonában van, a kazán rekonstruk
ció erőátviteli lecsatlakozás átalakításaival kapcsolatban 
előzetes egyeztetések történtek a MIHŐvel. Az elké
szült villamos csatlakozási kiviteli terveket a MIHŐ és az 
MVM MIFŰ jóváhagyta. A kazán erőátviteli szempont
ból két oldalról volt eredetileg megtáplálva 0,4 kVos 
feszültségszinten, a 9. cellából a VKSszivattyú, a 13. 
cellából pedig a kazán összes egyéb villamos berendezé
se. A rekonstrukció során a kazán villamos erőátvitele 
– felbővített teljesítménnyel – egy cellába csatlakozik. 
Az elosztó 9. cella eredetileg 400 A névle ges áramú le
ágazása át lett alakítva 630 A névleges áramúra. A cella 
meglévő gyűjtősínezése cserélve lett, beépítésre ke
rült egy új biztosítós szakaszolókapcsoló is. A cellában 
kiépített fogyasztásmérés található a MIHŐvel való 
elszámoláshoz. Az átalakítás a 2019. június végi, táv
hőrendszeri nagyleállás alkalmával valósult meg. A régi 

A kazán szabályozási módjai az alábbiak:
■■ teljesítményszabályozás,
■■ kilépő víz hőmérsékletszabályozás,
■■ belépő víz hőmérséklet/vízmennyiségszabályozás.

Ezeken felül automatikusan szabályozott jellemzők a tűz
térnyomás, égőnként a tüzelőanyag/levegő arány, égőn
ként oxigénkorrekció, égőnként füstgázrecirkuláció és 
nyomás. 

A segédberendezések üzemi próbáira, valamint a ven
tilátorok és szivattyúk forgásirány próbáira október elején 
került sor. A vállalkozó ugyanúgy a gyújtóégő rendszerek
nél, mint a főégő rendszereknél tesztelte a védelmeket, az 
irányítástechnikai huzalozásokat. A sikeres gyújtási pró
bákra 2019. október 14én került sor, leellenőrizték mind 
a négy égő üzembiztonságát. Ezt követően a beruházást 
készre jelentették. A kazánt üzemeltető operátoraink és 
műszakvezetőink oktatása megvalósult, a kazán, illetve az 
égők gyújtásának folyamatát a számítógépes operátori 
munkaállomáson mindannyian ki is próbálhatták. A ka
zán beszabályozására, illetve a teljes terhelésen történő 
próbaüzemeltetésére a külső hőmérséklet függvényében 
2019 novemberében kerülhet sor. Ekkor derül ki, hogy a 
PTVM 50es kazán égőcseréje beváltjae a hozzá fűzött 
reményeket, vagyis a 100 mg/Nm3 NOxhatárértéket 
nem haladja majd meg a kibocsátás. A belvárosi PTVM 
50es kazán rekonstrukciója a műszaki átadásátvételi  
eljárás során reményeink szerint bizonyítja majd a meg
felelőségét. Az átadásátvétel tervezett időpontja 2019. 
december 15. 

5. TERVEZETT PTVM-MODERNIZÁCIÓK
Az MVM MIFŰ annak érdekében, hogy a kazánok kibo
csátási értékei megfeleljenek az új emissziós határérté
keknek, el fogja végeztetni a kazánok korszerűsítését, 
valamint égőinek cseréjét NOxszegény földgázégőkre. 
Tervek szerint, mivel műszaki szempontból a belvárosi 
PTVM 50es kazán van a leghátrányosabb helyzetben, 
így azzal kezdődött a kazánok égőcseréje 2019ben. 
Ezt követően 2020ban tervezzük a belvárosi PTVM 
100as, majd 2021ben az avasi PTVM 50es felújítását.

A kazánok rekonstrukciójának szerves része az 
50 MWthos új Belváros–Avas irányú hőátadó állomás 
létesítése, amely 2018ban valósult meg, alkalmazásával 
kiváltható az avasi PTVM 100as kazán üzeme, ezáltal 
lehetőség nyílik arra, hogy az avasi PTVM 100as ka
zán korszerűsítését és égőcseréjét későbbre lehessen 
halasztani, ami jelentős költségmegtakarítást eredmé
nyezhet társaságunknak. A kazánházból kiadható hőtel
jesítmények tekintetében az avasi rendszeren rendel
kezésre áll 58 MWth (az avasi PTVM 100as nélkül), a 
belvárosi rendszeren pedig 174 MWth, de az új hőátadó 
állomás létesítésével akár 50 MWth is átadható az avasi 
rendszerre igény esetén (Avasra 58+50=108 MWth, a 
belvárosra 174–50=124 MWth). Ezenfelül rendelke
zésre áll még 2828 MWth hőteljesítmény lehetősége 
a kapcsoltan termelő berendezésekből. Így bármelyik 
üzemegység meghibásodása vagy üzemzavar esetén is 
rendelkezésre bocsátható a szerződésben foglalt ágan
kénti 8585 MWth hőteljesítmény. 

villamos és vezérlő szekrények bontását követően a he
lyére telepítették a kazán villamos és irányítástechnikai 
szekrényeket A VKSszivattyú, a füstgázrecirkulációs 
és az égéslevegőventilátorok frekvenciaváltói a terepre 
kerültek, a motorok közelében helyezkednek el. A ka
zán főelosztó szekrénye tartalmazza többek között a 
berendezések PLCvezérlőit, a biztonsági vezérlést, a 
kazánreteszeket és az égőnkénti védelmeket.

Az irányítástechnika feladata a kazán teljes rendsze
rének automatikus működtetése minden üzemállapot
ban, a kézi elzáróknak az egyes üzemmódok működésé
hez szükséges állapotának beállítását követően. Minden 
az irányítástechnika által látott technológiai rendszeral
kotó állapotmegjelenítésével és perces naplózásával, 
trendkezeléssel. Ebben az értelemben a technológiai 
rendszeralkotók közé soroljuk a villamos erőátvitelt is. 
Az irányítástechnika kommunikációs kapcsolatban áll 
az INAG központi adatgyűjtő rendszerrel. A központi 
– teljes körű – kezelőfelület a kazánházi vezérlő csend
fülkébe került, egy redundáns, 24”os, 2 × 2 képernyős 
munkaállomás formájában (a későbbiekben az egyik 
kezelői felületet a KCE központi vezénylőjébe helyezzük 
át). Az automatizálási feladatokat egy Siemens alapú 
SCADA látja el, amely egy biztonsági kontrollerből és 
egy redundáns WinCCs munkaállomásból áll. A SCADA 
kapcsolatban áll az erőmű felsőszintű adatgyűjtőirányí
tástechnikai rendszerével (INAG). Tekintettel arra, hogy 
a kazán kezelésén túl a kazánvédelmi és az égővezérlési 
feladatokat is a biztonsági kontroller látja el, a rendszer 
egy Siemens gyártmányú, S7–1500 típusú PLCre épül.

A felújítás része volt a kazán körüli területek, illetve 
pódium, járófelületek megvilágításának cseréje is.

Szabályozási módok
A kazán égőit az operátorok egyenként tudják indí
tani, ugyanígy kézzel indítandó a füstgázrecirkulációs 
rendszer.

A kazán névleges 58 MWth-os 
hőteljesítménye az új égőkkel nem 
változik. Az elérhető minimális  
teljesítmény 2 db égő üzemével  
kb. 6 MWth. Egy db égő üzeme  
a kazán konstrukciója miatt 
hosszú ideig nem javasolt.

<

RECIRKULÁCIÓS CSŐVEZETÉS KÉMÉNYEN
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2019. szeptember 27én az MFGT Zrt. teljesen feltöl
tötte a tárolóit, ami 4,43 milliárd köbméter besajtolt 
gázkészletet jelent (~47 500 GWh), majd folytatta a 
tárolást, ugyanis az illetékes bányakapitányság jóváha
gyásával, majd ezt követően a MEKH működési engedély 
módosításának köszönhetően erre lehetőséget kapott. 
A fizikai betárolás október 13án fejeződött be, ekkor a  
négy földgáztároló együttes készlete 4,55 milliárd köb
méter (~49 100 GWh) volt. A 2008–2010es években a 
tárolói maximum közelében már járt a betárolt meny
nyiség; akkor még 3,9 milliárd köbméter volt a tárolók 
kapacitása. Két éve a kitárolási ciklus végén a tárolói 
készletszint viszont majdnem nulla is volt, vagyis az alsó, 
500 millió köbméter alatti töltöttségi állapotra is volt 
példa. Arra viszont még nem, hogy szinte a nulláról maxi
mumra töltsük a tárolókat.

< TELJES TÁROLÓI  
TÖLTÖTTSÉG A MAGYAR 
FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT.-NÉL

Kriston Ákos, Csaba Márton *

A földgáztárolók töltöttsége egész Európában a szokottnál magasabb, szinte 
kivétel nélkül 95–100 százalék közötti, amelynek oka, hogy az orosz Gazprom  
és az ukrán Naftogaz jelenleg még nem tud megegyezni a 2019. december 31-én  
lejáró gázszállítási szerződés folytatásáról. A piacon tapasztalható bizonytalan-
ság miatt a magyar kormány mindent megtesz, hogy ennek következményeként  
semmilyen fennakadás ne legyen az ország gázellátásában. Ennek részeként  
most első alkalommal – a kereskedelmi igényeknek megfelelően – a Magyar  
Földgáztároló Zrt. 100 százalék fölé töltötte a gáztárolóit.

1. ÁBRA: TÁROLÓI KAPACITÁS ÉS TÖLTÖTTSÉG AZ EU-BAN (2011-TŐL)

Májustól október közepéig  
a tárolók szinte végig  
az elérhető maximum  
betárolási kapacitásaikon  
üzemeltek.

<
*   Kriston Ákos vezérigazgató helyettes, MFGT Zrt. 

Csaba Márton kapacitásgazdálkodási szakértő, MFGT Zrt.
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A piaci szereplőkkel tárgyalva már az elmúlt évben 
lehetett érezni, hogy szükség lehet a „nagybetárolásra”, 
ami nagyjából 4 milliárd köbméter gáz besajtolását jelen
ti. Éppen ezért több, 2019ben esedékes munkát is előre
hoztunk, és 2018 során valósítottunk meg (pl.: nyomás 
tartó edények felülvizsgálata, kompresszorfelülvizsgála
tok és alkatrészcserék) annak érdekében, hogy a 2019es 
betárolási szezonban ezek miatt leállás már ne legyen. 
Ez természetesen pénz és más erőforrások átcsoporto
sításával járt, de minden szükséges munka elvégzésre 
került a tárolókban.

Ennek köszönhető, hogy a mostani betárolás köz
ben – a korábbi évek gyakorlatával ellentétben – az 
MFGT nem tervezett leállásokat, és csak rendkívüli 
esetekben kellett megszakítani a betárolást az üzemek
ben. Ebben a helyzetben természetesen sokkal jobban 
kellett figyelni az apróságokra is, több ellenőrzésre volt 
szükség, több mérésre, és a kisebb hibákat is gyorsan 
el kellett hárítani. Mindez alapvetően nem jelentett 
plusz munkaerőszükségességet (adott esetben több 
készenlétet, esetenként hétvégi munkavégzést), hanem 
nagyobb fokú koncentrációt, sokkal több és ponto
sabb kommunikációt az ügyfelekkel és a szakterületek 
között, illetve az ellenőrzések magasabb szintjét, va
lamint magasabb üzemeltetői kreativitást. Az MFGT 
szerint ez nem egy extrém helyzet, a feltöltést normál 
üzemmódban is meg kell tudni oldani – még akkor is, 
ha az elmúlt 20 évben nem volt ekkora amplitúdója 
a feltöltésnek –, ugyanis a tárolókat erre a feladatra 
tervezték.

ebben a tárolói évben. Valójában a két éve meglévő 
expressz szolgáltatás árát csökkentette a társaság, így 
azok, akik itt tárolnak, tárolási átlagár tekintetében 
irigylésre méltó helyzetben vannak.

Vajon pénzügyileg járhatott volna akár jobban is az 
MFGT? Valószínű igen, mivel a kialakult spreadek alapján 
magasabb tárolói díjakat is elbírna a piac, viszont mivel 
teljesen feltöltik a tárolókat, még olcsó árral is nagy lesz 
az árbevételtömeg, ezért jó eredményekre számítha
tunk az MFGTnél 2019ben. Persze figyelembe kell 
venni – és a szabályzóknál felvetni –, hogy a tárolásnak 
vannak költségei és beruházási igényei, amelyek ráadá
sul nem is feltétlenül ebben az évben, hanem később 
fognak felmerülni, továbbá, hogy az eddig felmerült 
és elismert költségek egy alacsonyabb tárolói szinthez 
voltak igazítva.

Az ellátásbiztonság garantálására való felkészülésnél 
két dologra kell figyelni. Az egyik, hogy vane annyi 
gáz a tárolókban, amennyi a fogyasztás kielégítéséhez 
szükséges, a másik, hogy vane annyi napi kitárolási 
kapacitás, ami a nettó importtal és a hazai termeléssel 
együtt elegendő a napi szükségletek kielégítéséhez. 
Az MFGT szerint mindkét kérdésre alapvetően igen a 
válasz, azzal együtt, hogy előfordulhat valami nagyon 
szokatlan helyzet esetén néhány nap, amikor kevés 
lehet a tárolók kitárolási kapacitása (pl.: extrém két 
hét hideg március elején, alacsony tárolói töltöttség 
mellett). Erre azonban az osztrák–magyar és szlovák–
magyar interkonnektor kapacitásaival együtt nagyon 
kevés az esély.

ÖSSZEFOGLALVA
Nagyon sokat elárul a kialakult helyzetről és a 2020. 
január 1. utáni várakozásokról, hogy a 2019/2020as 
tárolói évre az MFGT Zrt. kapacitásai teljesen le vannak 
kötve, a következő tárolói évre pedig már eladtuk a 
kapacitás 94 százalékát.

A betárolás 2019 március közepén kezdődött meg, a 
korábbi évekhez hasonlóan egy kéthetes átmeneti idő
szakkal, ahol egyidejű ki és betárolás, valamint mindkét 
tárolási irány váltogatta egymást. Ezt követően áprilisban 
a betárolási igények fokozatos felfutása volt jellemző. 
Májustól október közepéig a tárolók szinte végig az 
elérhető maximum betárolási kapacitásaikon üzemeltek, 
leszámítva azokat az eseteket, amikor valamilyen határ
keresztező szállítóvezetéki karbantartás folyt.

Az MVM Csoport tagjaiként a tárolók, a kereskedők 
és a szolgáltatók valamennyien azon dolgoznak, hogy 
2020. január 1jétől semmilyen probléma ne merülhes
sen föl az ellátásbiztonsággal kapcsolatban. Ez egyaránt 
megfelel a kormányzat és a felügyeleti szervek céljainak. 
Az ellátásbiztonsággal kapcsolatosan többkörös egyez
tetés volt az érintettek között, a központi téma pedig, 
hogy miként lesz az országban elegendő forrás abban 
az esetben is, ha kiesik az Ukrajnából érkező orosz gáz. 
Az MFGT Zrt.nek nem dolga, hogy forrásokat teremt
sen, viszont amennyiben a kormányzat forrást próbál 
teremteni, akkor az MFGTnek ösztönöznie kell, hogy 
ez a forrás Magyarországon legyen és ne külföldön, azaz 
magát a tárolást kell attraktívabbá tennie.

Idén tavasszal spreadek (azaz a határidős nyári és téli 
gázárak közti különbségek) tekintetében 78 euró/MWh 
árak is előfordultak, de egyes kimutatások szerint 11 euró
ig is elszaladt a spread, amibe a gáztárolás költsége bőven 
belefért. Ám az MFGT 2019 márciusában – a kormányzat 
érveit és ellátásbiztonsági céljait is figyelembe véve – 
úgy alakította árait, hogy nagyon vonzó legyen a tárolás 

2. ÁBRA: AZ MFGT TÖLTÖTTSÉGE (2008-TÓL)

3. ÁBRA: AZ MFGT NAPI BETÁROLÁS ALAKULÁSA (2019-BEN)
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éves termékek. A BoMtermék kereskedése a felettes 
(havi) termék kifutása után kezdődik, leszállítása pedig 
a tárgyhónap utolsó napjáig tart.

A szezonális termékek kétkét negyedévből tevőd
nek össze (a téli termék Q4ből és Q1ből áll; a nyári 
termék pedig Q2ből és Q3ból), az éves termék ke
reskedhetősége a naptári évet követi, és 2 évre előre 
lehet kereskedni.

A CEEGEX Magyar Szervezett Földgázpiachoz az év 
első felében 5 új tag csatlakozott. Fejlesztéseinek ered
ményeképp 2019. május 1jétől pedig bővült a másnapi 
piacon elérhető termékek kereskedhetősége.

Az új fejlesztések a Másnapi (Day-Ahead), a Hétvége 
(Weekend), a Szombat (Saturday), a Vasárnap (Sunday) 
és az Ünnepnapok (Holiday) termékek kereskedhetősé
gét egyaránt szélesítették. A Másnapi kontraktusok így 
mindennap kereskedhetők lettek, hétvégi (Weekend, 
Saturday, Sunday) és ünnepnapi (Holiday, Individual Holiday) 
kontraktusok pedig a munkaszüneti napokat megelőző 
két munkanaptól a leszállítás előtti utolsó napig bezáró
lag kereskedhetők. Májustól az Ünnepnapok és Önálló 
Ünnepnapok külön termékcsoportként elérhetőek.

A folyamatos fejlesztéseknek és a taglétszám di
namikus növekedésének köszönhetően sorra dőltek 
meg a kereskedési rekordok a CEEGEX spot piacán is. 
Augusztus hónapban a CEEGEX rekord hónapot jegy
zett, 5,23 TWh kereskedett mennyiséggel. Augusztus 
végére a gáztőzsdén az év elejétől összesen 24,416 TWh 
kereskedés zajlott, több mint két és félszeresével meg
haladva a 2018as teljes mennyiséget. A tagok aktivitása 
ugyancsak nőtt, augusztusig a kereskedők 43%a haladta 
meg az 1 TWh kereskedést.

Jelentős a növekedés a kereskedés pénzügyi értékét 
tekintve is. 2019 július végéig a kereskedett mennyiség 
18 674 902 MWh volt, amelynek értéke meghaladta a 
310 500 000 eurót. Ezzel az eredménnyel a CEEGEX 
máris 58%kal túllépte a 2018ban megvalósult keres
kedések összértékét.

Az év hátralévő részében további fejlesztések várha
tók a HUPX Csoport piacain annak érdekében, hogy a 
piaci tagság egyaránt legyen még vonzóbb a jelenlegi és 
a potenciális jövőbeni tagok számára.

< FEJLESZTÉSEK  
A HUPX CSOPORT PIACAIN

HUPX Kommunikáció

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A 2019-es évben eddig sorra dőltek meg a kereskedési rekordok  
a HUPX Csoport piacain, ahol dinamikusan nőttek a taglétszámok  
és számos új fejlesztés bevezetésére is sor került.

A HUPX másnapi piacán (day-ahead market – DAM) 
rekord hónapot realizált 2019 márciusában, amikor a 
kereskedett volumen elérte a 2017 GWh mennyiséget. 
Az első fél év legeredményesebb kereskedési napja a 
más napi piacon február 26a volt, amikor a napi keres
kedés 77,81 GWhval zárult.

A HUPX napon belüli piacán (intraday market – IDM) 
a legaktívabb hónap a január volt, amikor a havi keres
kedett volumen 9,78 GWhra rúgott. Az első fél évben 
az összesen kereskedett mennyiség 15,56 GWh volt.

A HUPX a piacain zajlott aktív kereskedésnek kö
szönhetően az év első felében a régió leglikvidebb spot 
piaca volt három hónapon keresztül (március, április és 
május hónapokban), megelőzve így olyan tőzsdéket, mint 
az Opcom, Southpool, Cropex, Ibex és Seepex.

A HUDEX Derivatív Energiatőzsde kulcsszereplők 
bevonásával és szolgáltatásai optimalizálásával ugyancsak 
tovább dolgozott likviditása növelésén. A HUDEX áram
szegmenséhez az első fél évben 2 új tag csatlakozott, 
a kereskedés mértéke pedig 461,1 GWh volt. A gáz
szegmens ugyanakkor 4 új taggal bővült, a kereskedett 
volumen pedig 278 GWh volt.

 A 2019es év eddigi fejlesztéseinek egyik fontos állo
mása, hogy június 15én új árjegyző (market maker) jelent 
meg a HUDEX áramszegmensén. A market maker – aki 
anonimitásának megőrzését kérte – minden kereske
dési napon törekszik a vételi és eladási ajánlatok egy
idejű tartására bizonyos fronttermékekre vonatkozóan, 
így jelenléte nagyban hozzá fog járulni a villamosener
giaszegmens likviditásának és kereskedési aktivitásá nak 
növekedéséhez.

A HUDEX gázszegmensén október 1jétől újabb 
fejlesztéssel találkozhatnak a kereskedők, bevezetésre 
kerülnek ugyanis a hónaphátralék (BoM), szezonális és 
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< INCHARGE, AVAGY  
EGY E-MOBILITÁSI  
STARTUP ELSŐ LÉPÉSEI

Kálmán Kornél *

*  Kálmán Kornél műszaki munkatárs, MVM Zrt.

Az InCharge a 2019-es MVM Edison startup verseny egyik nyertese.  
A csapat az elektromos autózás új élményét kínálja a felhasználók  
számára. Céljuk egy olyan utazástervező applikáció fejlesztése, amely 
pontos becslést ad az elektromos autók akkumulátorának merülésére.

MIT OLD MEG AZ INCHARGE?
A fosszilis energiahordozóval működő járművek ese
tében az üzemanyagszintjelző felvillanásából a sofőr 
– ismerve gépjárművének paramétereit – nagy pontos
sággal ki tudja számítani, hogy mikor kell tankolnia a ter
vezett útja alatt. Ha a soron következő benzinkúton nem 
is áll meg, nyugodt maradhat, mert talál még időben 
meg felelő benzinkutat, és biztos lehet benne, hogy odáig 
el is tud érni a járműjével. Maga a tankolás folyamata 
lényegesen rövidebb időbe telik, a fizetés miatti sorban 
állást leszámítva nem több kéthárom percnél. 

Az elektromos autóval járók esetében a töltés egy 
jóval összetettebb feladat, olykorolykor inkább egy bo
nyolult kihívás. Az autó pillanatnyi fogyasztásának, valamint 
az éppen érvényes hatótáv megjelenítésének információ
értéke nem rendelkezik kellő hitelességgel. A sofőr mikor 
álljon meg tölteni? Ha most nem áll meg, a következő 
lehetőségig kellő biztonsággal el tud érni? Amennyiben 
több töltési pont közbeiktatásával tudja megtenni a kívánt 
távolságot, hogyan tudja ezt egyszerűen és gyorsan meg
tervezni? A töltés ideje számottevően hosszúra nyúlhat, 
hogyan lehet a megállás miatti perceket vagy órákat hasz
nosan eltölteni? Az elektromos autóval való közlekedés 
jóval körülményesebb, mint az első gondolatra tűnhet.

HOGYAN IS MŰKÖDIK AZ INCHARGE?
Az InCharge egy olyan teljes körű utazástervező app
likáció, amely az elektromos autók akkumulátorának 
merülésével kapcsolatos legégetőbb problémákra nyújt 
felhasználóbarát megoldást. Az applikáció hátterét egy 
olyan algoritmus alkotja, amely képes kellő pontossággal 
megbecsülni, hogy az autó mikor fog lemerülni. Ezen 
adatok alapján az alkalmazás egy optimális útvonalat kí
nál a felhasználó számára, az útközben szükséges töltési 
pontok integrálásával. Mindehhez a modell felhasznál 
valós, valamint historikus adatokat, mint például:
■■ időjárási paraméterek, 
■■ útviszonyok, 
■■ földrajzi paraméterek, 
■■ tengerszint feletti magasság, 
■■ domborzati tényezők, 
■■ az éppen aktuális közlekedési forgalom, 
■■ az autó sebessége, 
■■ és végül, de nem utolsósorban a járművezető veze

tési stílusa. 
Az elektromos autó sajátosságai és műszaki paramé
te rei is kiemelkedően fajsúlyos elemek, legyen szó az 
akkumulátor típusáról, hatótávjáról, állapotáról vagy az 
aktuális töltöttségi szintjéről.

A töltés – technológiától függően – akár több óráig is 
eltarthat. Az így felszabaduló időt célszerű hasznosítani. 
Az optimális útvonaltervezés egyik sarokköve, hogy a 
felhasználó megadhatja az általa preferált tevékenységet 

MVM EDISON STARTUP VERSENY

Az MVM által életre hívott idei MVM Edison 
startup versenyre olyan ötletekkel neveztek a 
csapatok, amelyek az energetikai szektorban lévő 
problémákra kínálnak innovatív megoldásokat. 
A 104 versenyző közül a szakmai zsűri első körös 
értékelései alapján végül nyolc csapat léphetett 
színpadra a szakmai zsűri előtt a fináléban.

Három nyertes csapatot hirdettek ki, köztük 
az InCharge csapatát, akik egy olyan applikációt 
fejlesztenek, amely nemcsak a töltőállomások 
helyszínét kalkulálja bele az utazástervezésbe az 
autó paramétereit is figyelembe véve, de a töltési 
idővel és a kapcsolódó szolgáltatásokkal is számol.
 A három nyertes csapat lehetőséget kap arra, 
hogy akár 50 millió forint értékű magvető befek
tetést nyerjen el az MVM Csoporttól.

A legjobbnak ítélt három projekt ötletgazdái 
egy tanulmányutat is nyertek az IBM franciaországi 
dizájnközpontjába, valamint egy 3 millió forint 
értékű kommunikációs csomagot, ami lehetősé
get biztosít kommunikációs stratégia alkotására, 
arculattervezésre, de akár piackutatásra is.

a töltés közben, legyen az egy kávé vagy egy ebéd elfo
gyasztása, esetleg egy bevásárlás a családnak. Az app
likáció olyan töltőhöz fogja irányítani az utasokat, ahol 
ezeket meg tudják tenni töltés közben.

AZ ÚT A DÖNTŐIG
Az InCharge alapítói olyan lelkes fiatalok, akik a jövő 
energetikájának alakításában felelősségteljes szerepet 
kívánnak vállalni. A csapatot öt mérnökhallgató alkotja, 
akik képviselik mind az energetikai mérnöki, villamos
mérnöki, fizikusi, valamint mérnökinformatikusi szak
tudást és szemléletmódot.

A csapat az első lépéseket 2019 januárjában kezdte 
meg az újító ötleteik kidolgozásával, amellyel végső soron 
jelentkeztek az MVM Edison startup versenyre, a legje
lentősebb hazai energetikai innovációs versenyre. A dön
tőbe jutott csapatok névsorát február közepén hirdették 
ki, ezek között az InCharge is a 2019es verseny legjobb 
nyolc csapata közé jutott. A döntőbe került csapatok 
április elejétől kezdve egy nyolchetes inkubációs prog
ram keretében elsajátították a startup kultúra alapjait, 
valamint termékük és ötletük tökéletesítését hajtották 

AZ INCHARGE CSAPAT
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végre. A díjátadóval egybekötött záróeseményre május 
29én került sor, ahol a döntős csapatok szakmai zsűri 
előtt adhatták elő újító ötleteiket. A nyolc csapat közül 
három nyertest választottak, amelyek között az InCharge 
csapata is helyet kapott. A fődíj a három legjobb döntős 
csapat számára a bemutatkozási lehetőség a befektetési 
bizottság előtt, tanulmányút az IBM franciaországi dizájn
központjába, valamint egy hárommillió forint értékű 
kommunikációs csomag.

HOGYAN TOVÁBB?
A csapat jelenleg az applikáció fejlesztését és az algorit
mus kidolgozását kezdte meg. Az elmúlt hetekben az 
InCharge tárgyalást folytatott az MVM befektetési bizott
sággal egy „magvető befektetésről”, amelynek részletei 
egyeztetés alatt állnak. Az applikáció béta verziója 2020 
tavaszától lesz elérhető a felhasználók számára. Az éles 
verzió, amely magában foglalja a teljes körű szolgálta
tást, 2020 nyarától lesz elérhető. A csapat hosszú távú 
stratégiája között szerepel a keletközépeurópai régió 
emobilitás piacára történő terjeszkedés is.

Az applikáció képes kellő  
pontossággal megbecsülni, hogy  
az autó mikor fog lemerülni, és  
ezen adatok alapján egy optimális  
útvonalat kínál a felhasználó  
számára, az útközben szükséges 
töltési pontok integrálásával.

<

A CSAPAT A MENTORÁVAL, HORVÁTH ÁDÁMMAL

AZ APPLIKÁCIÓ

■

Susán Janka *

< KIS LÉPÉSEKKEL A TERVEZ- 
HETŐSÉG FEJLESZTÉSÉÉRT

*  Susán Janka munkatárs, Atomerőmű újság

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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Hétköznapi nyelven megfogalmazva: a jövőbeni munka
irányítás elsődleges szerepe, hogy a nukleáris biztonság 
megtartása, illetve növelése mellett komoly hangsúlyt 
fektessen a termelés és üzembiztonságra, amelyek el
engedhetetlenek a piacképesség megtartásához. Ehhez  
az elsődleges kulcs az előretervezhetőség javítása, meg
valósítása, illetve hogy a vállalatnál működtetett folyama
tok egymással összhangban, rendszerként működjenek. 
A megvalósult előretervezés megteremti az átgondolt és 
jól szervezett munkavégzés feltételeit, csökkenti a nem 
várt nehezítő körülmények kialakulását, ami a karbantar
tások optimális idő alatti végrehajthatóságát eredményezi.

Működés szempontjából feladataik három részre 
oszthatók: 
■■ Az egyik a munkairányítás támogatásának előkészí

tő része, ami elsődlegesen a ciklikus karbantartási 
munkák koordinálásával, felügyeletével foglalkozik. 
Ezenkívül munkairányításszempontú karbantartási 
monitoringot végeznek a megfelelő visszacsatolások 
és az esetleg szükséges működési beavatkozások ér
dekében. Ezenfelül igyekeznek a végrehajtó társszer
vezeteket minden olyan információval ellátni, ami a 
munkájukat segíti. Az osztály ezen része a napi mun
kák mellett aktív tagja a TAMF (Termelési Alrendszer 
Működésfejlesztés) munkairányítás munkacsoportnak, 
akik a Standard Nukleáris Működési Modell bevezeté
sének előkészítésén dolgoznak. Már most belecsem
pészik a jelenlegi folyamataink szerinti működésbe 
azokat az INPOelemeket, amelyek apró lépésekkel 
ugyan, de elősegítik a későbbi bevezetést. 

■■ Az osztály másik része a munkairányításhoz kapcso
lódó gazdálkodási feladatokat látja el. Gyökeresen 
átalakul a karbantartáshoz szükséges technológiai 
anyagokkal történő gazdálkodás. Komoly monitor
ingtevékenységet készítenek elő, ennek célja rö
viden összefoglalva annyi, hogy ne kerülhessen a 
munkairányítás olyan helyzetbe, hogy anyag vagy 
alkatrész hiánya miatt ne lehessen elvégezni a mun
kát. A csoportban dolgozók szintén oszlopos tagjai 

léptetésével történik meg. A tervezett folyamatokban 
sok új szerepkört alakítottak ki. Közülük azért van né
hány, amelyeket már integrálni tudnak a mostani folya
matműködésben is, mert ezek alkalmazása nem jelent 
pluszfeladatot a jelenlegi munkavégzésben, és a kollégák 
számára már az új működés és sztenderdek megisme
rését segíti elő. 

A munkatervezés és a gazdálkodás szempontjából 
a raktárkészlet optimális szinten való tartása lényeges 
elem. Azt szeretnék elérni, hogy csak az kerüljön be
szerzésre, amire a működéshez szükség van, illetve 
amire adott pillanatban szükség van, az bent is legyen a 
raktárban. Emiatt alakítják ki az anyagok rendelkezésre 
állásának monitorozását. Ennek keretében nemcsak 
anyagigényeket néznek összesítve, hanem konkrétan 
a munkautasítások szempontjából hetenként, illetve 
főjavításonként is elemzik. Az első monitorozási próbák 
egyelőre hathetes időtartamra kezdődtek meg, amely
ben a konkrétan betervezett munkák szempontjából 
tekintik át az anyagok rendelkezésre állását. Az előre
tervezést követi majd a munkafolyamatok tervezése is, 
amelyek időtartamát az eddigi három hét helyett tizen
két hétre emelik. Az egyik legnehezebb feladatot most a 
raktárkészletinformációk és a munkatervezési informá

ciók illesztése, változáskövetése jelenti. A későbbiekben 
automatizáltan szeretnék ezt végrehajtani, de ehhez a 
különböző rendszerekben lévő információkat kell kö
zös platformra integrálni. Ezt a célt segíti elő például a 
beszerzési mérnök munkakör kialakítása is, aki szerve
zetenként fogja majd össze a beszerzési igényeket. Így a 
jövőben az egész Karbantartási Igazgatóság igényei egy 
szemlélet mentén lesznek kezelhetőek.

A fejlesztések szakmai alapja a korábban már több
ször említett INPOmodell, amely szerint az atom
erőművek jelentős száma működik, főleg a fejlett nyugati 
világban, de a közeli Szlovákiát is említhetnénk. 

Hamvas Attila az INPOmodell nagy előnyét abban 
látja, hogy jól rendezett struktúrába szervezi egy atom
erőmű üzemeltetéséhez szükséges folyamatokat. A mo
dell megmondja, hogy mi minek a támogatására, kiszol
gálására hol helyezkedik el a rendszerben  és milyen célt 
szolgál. Ebben a munkairányítás egy főfolyamat, amelynek 
a most tervezett új működésben jól nyomon követhető 
logikai sorrendje van. Azt reméli, hogy a későbbiekben 
ehhez ugyanilyen szépen fognak becsatlakozni az ellátási 
lánc, a konfigurációmenedzsment és a berendezésmeg
bízhatóság elemei. Aki erre a struktúrára a kialakítás után 
majd ránéz, az látni fogja a működés logikus rendjét.

a TAMF Projektnek, az ellátási lánc munkacsoport 
munkáját támogatják. Hiszik, hogy az ő munkájuk is 
szerepet fog játszani abban, hogy sikerüljön a Paksi 
Atomerőmű technológiai alkatrészraktárkészletét a 
fennakadásmentes működéshez szükséges optimális 
szintre hozni. 

■■ A harmadik területük a munkairányítás során keletke
ző dokumentációk, élettörténeti adatok kezelésével 
foglalkozik. Ez tulajdonképpen az elvégzett felada
tok munkautasításainak és a rajtuk szereplő fontos 
adatoknak a rögzítését, archiválását jelenti. Gépész
területen az élettörténeti adatrögzítés jelenti az eddigi 
gyakorlathoz képest az új feladatot. 

Az eddig leírt konkrét változások egyenként tulajdon
képpen csak pici lépést jelentenek. A TAMF Projektre 
jellemző, hogy rengeteg kis változásból áll, amelyekből 
aztán az új vállalatirányítási rendszer épül fel.

A változások előkészítése először folyamati oldal
ról kezdődött, modellezték az elképzelt új működést. 
A TAMF Projekt munkairányítás csoportja eddig hu
szonhárom folyamatot dolgozott ki, és ezekből hetet az 
osztályuk gondnokol. Az új eljárásrendeknek elkészült 
a munkaverziója, de a teljes bevezetésük majd az AS9 
műszaki vállalatirányítást támogató rendszer életbe 

A STANDARD MŰKÖDÉSI MODELL BEVEZETÉSÉN DOLGOZNAK AZ ATOMERŐMŰBEN

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Munkairányítás-támogató Osztálya  
– Hamvas Attila vezetésével – teljesen új szervezetként alakult  
2018 júliusában. A neve árulkodó, hiszen támogató szerepet  
fognak betölteni a jövőbeni munkairányítási rendszerben.  
Szervezetük kialakításának egyik fő célja az erőmű szem- 
pontjából a karbantartás tervezhetőségének fejlesztése volt.
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Az 1 kVnál nagyobb váltakozó feszültségű szabadveze
tékek tervezésére és létesítésére vonatkozó szabvány a 
közelmúltban megváltozott. A régi „bibliát”, az MSZ 151 
szabványsorozatot felváltotta egy európai, Eurocode 
alapú új szabvány, az MSZ EN 503411, illetve nemzeti 
melléklete, az MSZE 503412. A régi szabvány alapján 
korábban létesített távvezetékek esetében az új szab
vány előírásainak alkalmazására, az új szabványoknak 
való megfeleltetésre a tulajdonosnak, üzemeltetőnek 
kötelezettsége nincsen. A MAVIR ZRt. a nagy forgalmú 
autópályakeresztezések átépítésének elindításakor ön
ként vállalta fel az új szabványok előírásainak alkalma
zását. A szabványok közötti különbségek mélyreható 
analízise jelen írásnak nem tárgya, annyit azonban meg 

kell jegyeznünk, hogy az új szabvány szerint méretezett 
távvezetéki tartószerkezeteknek 160170 km/h szél
erősségnek kell ellenállniuk a korábbi 120 km/h helyett, 
illetve kombinált széljég terhelést is el kell viselniük, ami 
a régi szabványban egy nem létező terhelési eset volt.   

A projekt „Nagy forgalmú autópályakeresztezések 
átépítése I.” néven indult útjára 2016ban. Ekkor készül
tek el az első 30 db keresztezésátépítésre a kivitelezési 
műszaki tervek, amelyek alapján a keresztezések átépí
tését úgy kell megvalósítani, hogy az útpályát keresz
tező teljes távvezetéki feszítőköz megfeleljen az 50341 
szabványokba foglalt 2. megbízhatósági szint követel
ményeinek. A 2. megbízhatósági szint azt jelenti, hogy 
a létesítményt alkotó szerkezeteknek olyan szélsőséges 

Fazekas Gábor *

< KÖRKÉP A TÁVVEZETÉKI  
AUTÓPÁLYA-KERESZTEZÉSEK 
ÁTÉPÍTÉSÉRŐL A KIVITELEZŐ 
SZEMSZÖGÉBŐL

*   Fazekas Gábor távvezetéki kivitelezési koordinátor, 
MVM OVIT Zrt. (2019. 12. 01től MVM XPert Zrt.)

A nagyfeszültségű távvezetékek üzembiztonságának növelése, az üzem-
zavari állapotok bekövetkezési valószínűségének csökkentése, a kény- 
szerűségből bekövetkező feszültségmentes állapotok elkerülése,  
ezáltal a közvetlen üzemeltetői és fogyasztói károk minimalizálása  
valamennyi szolgáltató alapvető érdeke. Az átviteli hálózat tulajdonosa  
és üzemeltetője, a MAVIR ZRt. elindított az előzőekben felsorolt kockázatok  
csökkentésére egy olyan hálózatkorszerűsítési programot, amelynek  
– a 8-10 évre tehető kifutási időszakát követően – lényegesen üzem- 
biztosabb és biztonságosabb rendszer lesz az eredménye. A biztonság  
alatt nem csupán a saját létesítmények biztonságát, de környezetükét  
is értenünk kell.
Az elmúlt évek időjárási anomáliái, az igen szélsőséges meteorológiai  
terhelések több esetben okoztak oszlopszerkezetek tönkremenetelével,  
kidőlésével járó, nagy kiterjedésű üzemzavarokat. Az országos autópálya-  
és autóút-hálózat nagyfeszültségű távvezetéki keresztezéseinek átépítése  
alapvetően biztonságot növelő, értéket, vagyont, emberi életet védő  
beruházás, fejlesztés.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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illetve mindent elkövettünk, hogy kevesebb ilyen jellegű 
probléma álljon fent. A második csomagban is van például 
3 keresztezési helyszín, ahol Debrecen és térségének 
ellátásában jelentős szereppel bíró távvezeték érintett. 
Ennek a távvezetéknek a tervezett kikapcsolását 2020
ra ütemezzük. Ekkor már üzembe kerül a szabolcsbákai 
750/400 kVos alállomás a távvezetéki beforgatásokkal, 
és Debrecen térsége két új 400 kVos távvezetékkel 
lesz alátámasztva Szabolcsbáka és Albertirsa irányából. 

A kivitelezés szakmai kihívásait három fő kategóri
ába sorolhatjuk. Első a minden keresztezés átépítésére 
általánosan érvényes technológiai korlátok, második a 
keresztezések egyediségéből következő bekódolt „meg
lepetések”, harmadik pedig a kiviteli műszaki tervezés 
körüli problémák és bonyodalmak.

Miről is szól pontosan egy keresztezési helyszín kor
szerűsítése? Adott egy forgalmas autópálya vagy autóút, 
amit keresztez a MAVIR ZRt. egyik nagyfeszültségű táv
vezetéke. Ezt a keresztezési helyszínt két oszlop határol
ja, ez a keresztező oszlopköz. Az átépítésekkel szembeni 
alapvető elvárás az volt, hogy nem csupán ez a két hatá
rolóoszlop, de a távvezeték e szakaszának teljes feszítő
köze feleljen meg a bevezetőben említett új szabványok 
által felállított 2. megbízhatósági szint követelményeinek, 
és a jelenlegi állapotnál sokkal kisebb valószínűséggel 
következzen be olyan oszlopszerkezeti tönkremenetel, 
amelynek okán távvezetéki elemek kerülhetnek az utak 
űrszelvényébe. A 2. megbízhatósági szint elérésének 
számtalan különböző módja lehet a keresztezések ki
alakításának és a beépített oszlopszerkezetek típusának 
függvényében. Egyes oszlopszerkezetek megerősítése 
viszonylag kevés ráfordítással, gazdaságosan elvégez
hető, más típusok kevesebb tartalékkal rendelkeznek, 
megerősítésük nem kivitelezhető, ki kell őket cserélni. 
A MAVIR ZRt. 2016 óta rendelkezik olyan 400 kVos 
oszlopcsaláddal, amelynek minden eleme megfelel a 
2. megbízhatósági szint követelményeinek. Az oszlop
család Katica II. néven ismert, és lesz egyre ismertebb a 
távvezetékeket építőszerelő kollégák körében. 

A fentiekből az is következik, hogy a tervezési folya
mat komoly statikus tervezői munkával indult, az egyes 
helyeken beépített oszlopok teherviselő képességének 
meghatározása érdekében. A programban eddig el
végzett statikai felülvizsgálatok jellemző eredménye az 
volt, hogy a keresztezésekben beépített tartóoszlopok 
cserére szorulnak, viszont a feszítőoszlopok megerősítése 
elvégezhető. Ennek azért is van különös jelentősége, mert 
így az átépítés megtörténhet a távvezeték eredeti nyom
vonalának megtartásával, a legtöbb esetben vezetékjogi 
engedélyezési eljárás újbóli lefolytatása nélkül. Egyedi 
esetekben – beépített területen, megfelelő új oszlophely 
hiányában – tartóoszlopok megerősítésére is volt példa. 
A megerősítés minden esetben komplex tevékenység, az 
oszlop rácsos acélszerkezete mellett az alapozásokat is 
érinti, hogy a megnövekedett kihúzó és nyomóerőket az 
alaptestek tönkremenetel nélkül tudják a talajnak közvetí
teni. Egy 2015. évi adatgyűjtés szerint a MAVIR ZRt. háló
zatán 1916 darab feszítőoszlop és 8295 darab tartóoszlop 
volt beépítve. Ha pusztán statisztikai alapon nézzük, és 
tetszőleges oszlopközben lehet autópályakeresztezés, 
akkor a keresztezést nagy valószínűséggel két tartóoszlop 
fogja határolni, így a jellemző gyakorlat szerint mindkét 
oldalon oszlopot kell cserélni.

Hogyan történik mindez? Ahogy az átépítés egyik 
célja is az, hogy a jövőben potenciálisan még ritkábban 
zavarja a távvezeték a tartószerkezetek tönkremene
tele miatt a közúti forgalmat, úgy a kivitelezésben is 
erre kell törekednünk. Az oszlopszerkezetek cseréjét 
az útpálya két oldalán úgy kell elvégezni, hogy a táv
vezetéki sodronyokat leengedni nem lehet, mert az a 
forgalom teljes leállításával járna, és mozgatásukat is csak 
úgy lehet végezni, hogy az útpálya űrszelvénye minden 
pillanatban érintetlen legyen. Fenti korlátok miatt az új 
oszlopok jellemzően a régiek közelében épülnek, olyan 
távol, hogy a biztonságos munkavégzés feltételei adottak 
legyenek, és az új oszlop alapozási munkái a meglévő 
szerkezet állékonyságát ne veszélyeztessék. A gyakor
latban ez típustól függően 15–25 m közötti oszlopközép  
távolságot jelent. Egyedi esetekben előfordul a jelen
legi oszlophely megtartásával történő oszlopcsere is. 
Egy klasszikus 400 kVos kikötött portáloszlop húzott 
és nyomott alapjai közötti területre elkészíthető egy új 
oszlop alapozása, de a szerkezetek cseréje összetettebb, 
költségesebb művelet. 

De hogyan építünk be egy üzemelő nyomvonalba új 
oszlopot? Először is új alapokat kell építenünk. Utána az új 
oszlopot összeszereljük a keresztezés átépítésére készí
tett, egyedi technológiai utasítás részét képező daruzási 
tervlapoknak megfelelően. Az oszlopokat jellemzően 
nem egy, hanem legalább kettő, vagy esetenként még 
több darabban megszerelve készítjük elő a beépítésre. 
Az alapozási és oszlopszerelési munkák során a távveze

A FESZÍTŐSZERELVÉNYEKET AZ ÁRAMVEZETŐ SODRONYOKRA PRÉSELNI CSAK FENT, AZ OSZLOPOK KARJAINÁL SZABAD  Fotó: Szénégető László

Egyes oszlopszerkezetek meg-
erősítése viszonylag kevés ráfordí-
tással, gazdaságosan elvégezhető, 
más típusok kevesebb tartalékkal 
rendelkeznek, megerősítésük nem 
kivitelezhető, ki kell őket cserélni.

<

időjárási terheléseket kell elviselniük, amik 150 éven
kénti periódusban ismétlődnek, vagyis 150 évenként 
egyszer fordulnak elő. A kivitelezés első üteme 2017ben 
kezdődött el, majd a folytatásra 2018tól került sor, ami 
napjainkban is zajlik, és idén lezárul.

A jelenleg szintén futó „Nagy forgalmú autópálya 
keresztezések átépítése II.” kivitelezési csomag megva
lósulása 2020 második félévére várható. A kivitelezés 
folyamatosságának, az elfogadott korszerűsítési prog
ram dinamizmusának megtartása érdekében a MAVIR 
megrendelte a következő 30 db keresztezési helyszín 
kiviteli tervezésének munkáit (ez lesz a „ Nagy forgalmú 
autópályakeresztezések átépítése III.”). 

Jelen írás elsődleges célja, hogy kivitelezői oldalról 
bemutassa a munkák összetettségét, nehézségeit, szép
ségeit, izgalmait, és számba vegye azokat a tényezőket, 
amelyek az építési projekt menetét meghatározzák.

Az MVM OVIT Zrt. az első 9 db keresztezési helyszín 
átépítését sikeres pályázat eredményeként nyerte el. 
A szerződéskötésre 2017 nyarán került sor, bő egyéves 
vállalási határidővel. Üzemelő távvezetékek átépítéséről 
lévén szó, a tulajdonos és üzemeltető MAVIR ZRt.től 

– az oszlopok alapozási és oszlopszerelési munkáitól 
el tekintve – valamennyi érintett távvezetékre feszültség
mentes munkaterületet kellett igényelnünk. Az igénylés 
egy soktényezős és bonyolult folyamat, amelynek kime
netele nagyban függ a hálózat pillanatnyi rendelkezésre 
állásától, az egyéb hálózati elemeken tervezetten, vagy 
üzemzavari, üzemzavar megelőzési céllal végzett egyéb 
munkáktól. A feszültségmentes távvezeték a fogyasztók 
villamos energiával való ellátásában nem vesz részt, az 
üzemszünet idején az energiaszállítás a hurkolt rendszer 
más elemein keresztül történhet. Az első kivitelezési 
csomagunk 9 db keresztezési helyszínéből 3 munkaterület 
a Sajószöged Debrecen Józsa 400 kVos távvezetéken 
volt, amely vezeték Debrecen és térsége villamosenergia 
ellátásának egyik kulcseleme.

Az első tervezési csomagból maradt 21 keresztezési 
helyszín átépítésének kivitelezési szerződését 2018 októ
berében kötöttük meg, a kivitelezés befejezési határideje: 
2020. augusztus 28. Felhasználva az első 9 munkate
rületünk tapasztalatait, a további 21 nyomvonalszakasz 
munkáinak ütemezése során kiemelt jelentőséget tulajdo
nítottunk a várható feszültségmentesítési nehézségeknek, 
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ték üzemel, feszültségmentesítésre az oszlopok beeme
lésétől kezdődően van szükség. Miután a sodronyokat le 
nem engedhetjük, az új oszlop egyes elemeit a távvezetéki 
sodronyok között kell beemelnünk (beforgatnunk). Ehhez 
jellemzően szükség van a meglévő oszlopszerkezeten egy 
olyan ideiglenes sodronyelrendezés kialakítására, amely 
felszabadítja az új oszlop építéséhez szükséges teret a 
nyomvonal tengelyében. Az oszlop összeállítását követő
en kerülhet sor a sodronyok áthelyezésére a régiről az új 
oszlopra, majd az építéshez hasonlóan a régi oszlop bon
tására, elemenként „legózva” az oszloprészeket a fázisok 
és védővezetők közül, hogy a sodronyok, szigetelőláncok 
ne sérüljenek. Mondhatjuk, hogy az ilyen műveletsorok 
adják a szakma szépségét, illetve ennél talán még inkább 
az, ami ezután következik. A sodronyok egy szakaszát 
tehermentesíteni kell, hogy elvágható legyen, majd a sza
bályozást követően végkötéseket kell készíteni és feszítő 
szigetelőláncokat kell felszerelni. És mindez a sodronyok 
leengedése nélkül, szerelőkosárból és az oszlopkarból 
elvégezve, kettős és hármas fázisvezető kötegekkel.

 Vegyük most sorra a felmerült kihívásokat! A köny
nyebbek közé tartozik, hogy az új alapok építése és az 
oszloprészek szerelése közben úgy kell mozognunk, 
ásnunk, daruznunk, hogy a még üzemelő régi oszlop 
állékonyságát ne veszélyeztessük, és a feszültség alatt 
álló sodronyokat se közelítsük meg, egyrészt az üzem
biztonság fenntartása, másrészt a saját testi épségünk 
megőrzése érdekében. Az is alapvető fontosságú, hogy 
kint a terepen akármilyen járművet és munkagépet nem 
használhatunk. Valamennyi munkagépnek, járműnek 
terepjáró tulajdonságokkal kell rendelkeznie, mert ál
talában csak az autópálya van a közelben, mint szilárd 
burkolatú út, arról viszont a munkavégzés nem lehet
séges. A szervizút ritka kiváltságnak számít, ami marad, 
az néhány földút és a végtelen szántóföldek.

leengedni, így gondoskodni kell róla, hogy a megerősítés 
idején is elbírja az oszlop a sodronyokról átadódó terhelé
seket. Ilyen esetekre is egyedi technológiai utasítás készül, 
amely magában foglalja a statikai vizsgálatok alapján meg
határozott oszlopbiztosítás (biztonsági kikötés) módját. 

A rácsos szerkezet megerősítése alapvetően két 
módon történhet: meglévő elemek nagyobb méretűre, 
vagy jobb anyagminőségűre történő cseréjével, illetve 
többletelemek beépítésével. Csere esetén az alapok 
megerősítéséhez hasonlóan kérdéses, hogy nem gyen
gítjüke meg túlságosan az oszlopot, amíg kivesszük 
a cserére ítélt elemét. Ha igen, tudjuke megfelelően 
biztosítani a teljes szerkezet állékonyságát ideiglenes 
kikötésekkel, autódaruval elvégzett tehermentesítéssel, 
vagy egyéb módon. Illetve, ha nagyon „öreg” már az 
oszlop, biztosan ki tudjuke gond nélkül venni azt az 
elemét, amit ki kell, vagy nem találunke még valamit, 
amit cserélni kellene. Többletelemek esetén, amelyeket 
csavaros kötésekkel kell beépíteni, helyszíni furatokat 
kell készíteni, ráadásul fenn az oszlopon. Nehezítheti a 
megoldást, ha az oszlop felső részében (is) kell erősíte
nünk, ebben az esetben itt feszültségmentesítésre van 
szükség, ennek rövid idejét felkészülten, hatékonyan 
kell kihasználnunk. Fontos a tervezés, még ha improvi

zálnunk is szükséges. Tudnunk kell, mire készülünk, és 
milyen rácselemeket kell legyártatni hozzá.

Jöjjenek a konkrét keresztezésekből adódó kihívások. 
A jelenleg futó II. csomag 21 db keresztezésének 

csomagjában mindössze 13 olyan munkaterület van, 
ahol a korábbiakban leírt, az első csomagban általá
nosnak mondható beavatkozásokat kell elvégeznünk. 
Ezen a 13 helyen belül is igen változatos képet mutatnak 
az oszlopok, ami miatt néhány esetben elegendő egy 
darab, nagy teherbírású autódaru a munkavégzéshez, 
da vannak helyszínek, ahol kettő, három, sőt 4 db daru 
összehangolt munkájára lesz szükség. Az építési tech
nológia helyszínről helyszínre változik, ezáltal az alkal
mazott gépek, szerszámok, eszközök és a szükséges 
távvezetéki szerelési anyagok is eltérőek.

A 8 db nem tipikus, mondjuk úgy, rendhagyó keresz
tezésből talán a legérdekesebb az Albertirsa–Marton
vásár és Albertirsa–Szigetcsép kétrendszeres 400 kVos 
távvezeték, és az M5 jelű autópálya keresztezésének 
átépítése lesz 2020ban. A „Fenyő” típusú látványosz
lopok (vagy közismertebb nevükön „Bohóc” oszlopok) 
az autópálya két oldalán megmaradnak, de statikai okból 
megújulnak. A 2. megbízhatósági szinthez fél oszlop
nak megfelelő tömegű többletelemet kell beépítenünk.  

Minden keresztezési helyszínen egyedi technológiai 
utasítás alapján kell a munkát elvégezni. Ritka a két egyfor
ma szituáció. Még ha a cserélendő és az új oszlop típusa 
azonos is, változik a magasítások mértéke a sodronyok 
megkívánt föld feletti, illetve útpálya feletti magasságának 
függvényében. A magasításoktól függően megváltozik az 
oszloprészek szerelhetősége, a sodronyok és az oszlopok 
egymáshoz viszonyított helyzete. Egy nagy tapasztalatú 
darukezelő aranyat ér, mert a leggondosabb előkészítés 
mellett is szükség van időnként a helyszíni improvizációra.

Az oszlop megépítése, illetve a régi bontása után 
következhet a feszítőmegfogások kialakítása. Ehhez a 
sodronyok egy szakaszát tehermentesíteni kell, majd 
a belazított sodronyt el kell vágni. A tehermentesítés 
csigasorral vagy láncos emelő kéziszerszámmal elvég
zett, nagy gondosságot igénylő művelet. A 400 kVos 
feszültségszinten jellemző fázisvezető sodronyban +10 
fokos környezeti hőmérsékleten ~30 kN húzóerő éb
red. Kötegvezetők esetében ez az erő többszöröződik. 
A MAVIR ZRt. hálózatán az áramvezető sodronyok 
jellemzőn préselt végkötésben végződnek, a szerelvény 
sodronyra préselése 1000 kN körüli erővel történik, a 
sodronyok elvágását és szabályozását követően ez egy 
dízelmotoros kompresszorral, egy hidraulikus préssel és 
legalább 2 fő kezelővel valósítható meg. Mindezeket fel 
kell juttatni az új oszlop összes karjához, méghozzá igen 
rövid idő alatt, mert a munkavégzés miatti forgalomlas
sítást az autópályára a lehető legrövidebb időtartamra 
kell korlátozni. A műveletsorhoz személyemelő kosaras 
jármű szükséges, legalább 4550 méter gémkinyúlással.

A feszítőoszlopok megtartása és megerősítése bizonyos 
tekintetben egyszerűbb, de nem kevesebb oda figyelést 
igénylő beavatkozás. Az alaptestek megerősítésének lé
nyege abban áll, hogy a föld alatti tömb erősebb, nagyobb, 
szélesebb legyen, vagyis jellemzően egészen az alapozási 
síkig fel kell tárni a meglévő alaptestet a munkavégzéshez, 
gyengítve erre az időre az oszlop állé konyságát. Ez önma
gában azért is nagy kihívás, mert a megerősítés idejére az 
autópálya miatt a sodronyokat nem lehet az oszlopokról 

Az MVM Csoport műszaki szolgáltatási 
stratégiájának fontos elemeként 2019. december 
1jétől jogutódlás révén az MVM XPert Zrt. 
viszi tovább az MVM OVIT Zrt. távvezetéki és 
alállomási tevékenységét. Az MVM XPert Zrt. 
100 százalékban az MVM Zrt. tulajdona. Ennek 
megfelelően 2019. december 1jétől kezdődően 
az MVM XPert Zrt. gondoskodik majd arról,  
hogy elsősorban a MAVIR és az NKM, de  
a társaságcsoport más partnerei is kiváló 
minőségű in-house szolgáltatásokat vehessenek 
igénybe az alállomási és távvezetéki beruházások 
és szolgáltatások során.

Minden keresztezési helyszínen  
egyedi technológiai utasítás  
alapján kell a munkát elvégezni. 
Ritka a két egyforma szituáció.

<
BIZONYOS OSZLOPOK CSERÉJE A SZOKÁSOSNÁL TÖBB DARU ÉS TERELŐKERÉK „BALETTJÉT” KÖVETELI MEG  Fotó: Szénégető László
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De az autópálya biztonságához még ez is kevés, az 
Albertirsa felé eső „Bohóc” utáni tartóoszlopot feszítőre 
cseréljük, viszont a Duna felé eső „Bohóc” utáni tar
tóoszlopot – ismét rendhagyó módon – „Katica II.” típusú 
tartóra cseréljük, mert azután már egy megerősítéssel 
is megfelelővé tehető „Fenyő” típusú feszítőoszlop van. 
Előnye ennek a műszaki összképnek, hogy a „Bohócok” 
megmaradása miatt az autópályát a kivitelezés során 
sokkal kevésbé zavarjuk, hátránya viszont a rengeteg 
magasban történő helyszíni fúrás.

A nyolc rendhagyó keresztezésből két keresztezést 
olyan oszlophármasok alkotnak, ahol két feszítőoszlop 
fog közre egy tartóoszlopot, ezért a statikai felülvizsgálat 
azt látta indokoltnak, hogy a tartóoszlopokat „Katica II.” 
típusú tartóra cseréljük, és a közrefogó feszítőoszlopo
kat megerősítjük. Másik két keresztezés esetén mindkét 
határolóoszlop tartóoszlop, de csak az egyiket cseréljük 

a szabályt, hogy a 21 keresztezésben szinte nincs két 
egyforma megoldás, mindegyiknél másra és máshogyan 
kell számítani és tervezni.

A teljesség igénye nélkül röviden „bemutatásra” kerül 
néhány egyedi részletkörülmény. Az M5ös autópálya 
három keresztezésénél nem a Magyar Közút, hanem a 
koncesszióban üzemeltető magáncég, az AKA illetékes, 
más eljárásrenddel, más szokásokkal, más hozzáállással. 
Másik három keresztezésnél az önkormányzati útkezelő 
nem működik együtt a polgármesteri hivatallal, ezért 
nem értesültek a munkakezdési levelünkről, így külön 
magyarázkodásba torkollott az úthasználatunk. Ugyanitt 
az egyik keresztezéshez a fizikailag könnyebbik útvona
lon – ami egy gyümölcsösön át vezet – az egyik föld
használó baltával jelent meg „tárgyalni” a MAVIR és az 
OVIT képviselői előtt. Megint máshol egy megerősítendő 
oszlophelynél – amely az évtizedek alatt vasút autópálya 
töltéserdő háromszögbe záródott, bejáró út pedig egyik 
irányból sem készült, illetve törvényes kialakítására mód 
nincs – végül az autópálya hídfője és a vasút közti szűk 
résben sikerült bejutni betonmixeres teherautóval.

Összességében mi a kihívás ezekben a rendhagyó 
esetekben? Az, hogy nem lehet fix mintákra támasz
kodni. Szerződés szerint ez egy projekt, de műszakilag 
21 különböző eset.

Végül a kiviteli műszaki tervezés körüli bonyodal
makról néhány gondolat. Miért is beszélünk erről egy 
kivitelezési projekt kihívásai közt? 

Mivel az oszlopszerkezetek statikai felülvizsgálatára, 
illetve a kiviteli műszaki tervek első csomagjának elké
szítésére, aztán pedig az első 30 keresztezés kivitele
zésének az elindítására nem volt túl sok idő, esetenként 
a kivitelezéssel párhuzamosan kell elvégezni az alábbi 
feladatokat:
1. a meglévő állapotok részletes helyszíni felmérését,
2.  a műszaki tervek letisztázását és végleges vélemé

nyeztetését, valamint
3.  hatósági és létesítménykezelői engedélyek megszer

zését, miután a kiviteli tervek nem kezelik a munka
területbiztosítási kérdést. 

Egyedi kihívásokhoz vezethet a kiviteli műszaki ter
vek hatósági és létesítménykezelői engedélyek hiánya. 
Ezek nélkül bármikor adódhat olyan eset, ahol a leszer
ződött műszaki tartalom ellenére módosítani kell a ter
ven. Ennek minimalizálására is fontos alapelv volt, hogy 
az új oszlopok közel kerüljenek a régiekhez, ezzel ezt 
a kockázatot lehet csökkenteni, de megszüntetni nem.

Ahol oszloppal eddig nem érintett ingatlanra kerül 
új távvezetéki tartószerkezet, ott az új oszlopra saját 
érdekünkben is már a kivitelezési szerződés részeként 
le kellett folytatnunk a MAVIR meghatalmazásával ve
zetékjogi engedélyezési eljárást. Ilyen új oszlophely 5 
keresztezés esetében 6 oszlopnál van. Hasonló a helyzet 
a Göd–Zugló M2es keresztezés földkábeles optika
nyomvonalával is, területhasználati jog megszerzése 
szükséges az MVM NET Zrt. részére. Ezek az enge
délyek önmagukban minimum fél év alatt szerezhetők 
meg, kiegészítve még a termőföld más célú hasznosítási 
határozattal és az érintett ingatlantulajdonosok érték
csökkenési kártalanításával. Így már az egy évhez köze
lítünk, és addig egy ilyen oszlophelyen, illetve földkábel 
nyomvonalon nem kezdhető meg a munka.

Ugyanakkor ez egy szükséges, és jogszabály szerint 
elégséges eljárás. Az elégséges eljárással viszont munka
kezdési kiértesítéseinkre, illetve munkavégzésünkre 
több megkeresést tapasztalunk a hagyományos veze
tékjogi engedélyezési eljárással nem érintett nyomvonali 
szakaszokon. Több esetben az ütemterv vagy a műszaki 
tartalom teljes ellehetetlenülésével fenyegető körül
ménnyel is szembesültünk. Szegednél a terv szerinti új 
oszlop helyét egy közelben futó gázvezeték ellehetet
lenítette. A helyszíni adottságok miatt a legjobb szóba 
jöhető módosított oszlophely a meglévő kikötött portál 
oszloplábai között adódott. Detknél az új oszlophely 
Natura2000 védettségű területet érint, erről a tulajdoni 
lapból értesültünk. Győrnél az FGSZ Zrt. bejárás során 
észlelte, hogy a terv szerint elvégzett új oszlopalapozási 
munkákkal megsértettük a nagynyomású gázvezetékük 
biztonsági övezetét. Végül a megyei bányakapitányság 
adott szakhatóságként felmentést a hatályos rendelet 
előírásai alól, mert a biztonsági övezet megsértése a 
kiviteli tervezés, illetve a kivitelezés között megváltozott 
szabályozási környezet és módosult biztonsági előírá
sok miatt történt meg. Polgárnál az autópálya kezelője 
tőlünk értesült, hogy a vadvédő kerítést ideiglenesen 
meg kell nyitni. Ezek az előre nem látható és tervezhető 
helyzetek mind probléma nélkül megoldódtak, de az 
előkészítésre és tervezésre igen sok időt és körültekin
tést kell szánni, mert pl. az FGSZ esete elég sok plusz   
utánajárást és ügyintézést követelt meg.

Rengeteg izgalmas szakmai kihívást ad ez a prog
ram, és már várjuk a főutak, vasutak és egyéb kiemelt 
keresztezések korszerűsítését!

feszítőre, a másikat tartóra, mert mögötte van egy feszí
tő, ami megerősítéssel a megfelelő biztonságot nyújtja 
az új tartóval kombinálva.

Megint másik kettő rendhagyó keresztezés Mogyoród 
sűrűn beépített, hétvégi telkes, illetve ipari területén ta
lálható, ezért a lakosság és a kivitelező óvását szem előtt 
tartva, a statikai felülvizsgálatot követően oszlopcsere 
helyett az oszlopszerkezetek megtartására és megerő
sítésére készültek kiviteli tervek. Az egyik mogyoródi 
keresztezésnél négy tartóoszlop és egy feszítőoszlop 
megerősítésével lehetett elérni a 2. megbízhatósági szin
tet, ami nagy siker, mert már a megerősítési munkákhoz 
is nehéz volt bejutni az oszlopokhoz. Különösen ahhoz, 
amelyiket az autópálya lehajtója egy 10 méter széles 
zöldsávba zár be, itt még az alapok megerősítéséhez 
szükséges kikötés megtervezése is többkörös egyeztetést 
igényelt. A másik mogyoródi keresztezésnél két tartót 
kell megerősíteni és két tartót kell feszítőoszlopra kicse
rélni. Az egyik bontásra ítélt tartóoszlop az autópálya és 
szervizútja közti sávban, egy töltés tetején áll, így nagy 
figyelem várható a 2020 nyarára tervezett munkák idején.

A szerző személyes kedvence a rendhagyó keresztezé
sek sorában a Göd–Zugló 220 kVos távvezeték 6–7. osz
lopközében található M2es autóút keresztezése. Mindkét 
határolóoszlop elégtelen a 2. megbízhatósági szinthez. De 
a 6. sz. oszlop közelében nem lehet új oszlopot elhelyezni, 
mert az autóút és egy záportározó medence közé van 
beszorítva. Szándékosan vízben tartani az oszlopot nem 
szabad, a túlpartja a tározónak 150 méterre van nyom
vonalban. Ha viszont odakerül az új 6. sz. oszlop, a 6–7. 
oszlopköz túl hosszú lesz. Tehát kell az autóút és a 7. sz. 
oszlop közé még egy oszlop, vagyis a bontandó 6. sz. he
lyett két új, a 6/A és a 6/B épül, mindkettő feszítőoszlop. 
Így mindkettő 150 méterre lesz a bontandó oszloptól, 
tehát itt az általános műveleti sorrendtől eltérő stratégiát 
kell választanunk, így nem a régi oszlopról akasztjuk át a 
sodronyokat a megszokott eljárási rend szerint az újra. 
Sok szervezési feladatunk adódik a három oszlophely 
között az erőforrások ideoda mozgatásával.

De ezzel még nincs vége a kihívásoknak. A jelenlegi 
6. sz. oszlopra Göd felől érkezik, majd az oszlop törzsén 
lefut az oszloplábak közé telepített távközlési aknába 
egy fémmentes optikai kábel (ADSS), amely az MVM 
NET Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében van. Ter
mészetes, hogy a tulajdonos ezt a jelátviteli kapcsolatát 
az átépítést követően is használni szeretné. Az átépítés 
után azonban nem lesz ott oszlop, amin az ADSS lefut
hatna az aknába. Ezért az ADSSt előbb, a záportározó 
túloldalára tervezett új 6/A sz. oszlopon kell levezetni, 
ott létesíteni még egy távközlési aknát, amelyben az 
végződik, és a régi, valamint az új távközlési akna között, 
a záportározót megkerülve, 300 méteres földkábellel 
kell összeköttetést létesíteni. Ez a példa megerősíti azt 

A PÉCELNÉL BEÉPÍTETT „KATICA II.” OF+12 TÍPUSÚ OSZLOPOT ALIG 
ÉRTÜK FEL A BEJÁRATOTT GÉPPARKKAL  Fotó: Fazekas Gábor

Az egyik bontásra ítélt tartóoszlop 
az autópálya és szervizútja közti 
sávban, egy töltés tetején áll, így 
nagy figyelem várható a 2020 
nyarára tervezett munkák idején.

<
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INTELLIGENS TÉRFIGYELŐ RENDSZER  
– MVM NET
A felsorolt projektelemek közül az intelligens térfigyelő 
rendszer fejlesztési célja egy olyan integrált megfigyelő 
elemző rendszer kialakítása, amely lefedi Miskolc köz
igazgatási területének legnagyobb részét. Az így kialakí
tott rendszer alapjaiban változtatja meg a város védelmi 
képességét, legyen szó bűnmegelőzésről vagy környezeti, 
közlekedési, egészségügyi stb. vészhelyzetek detektá
lásáról és azonnali, szakszerű elhárításáról. A projekt 
műszaki megvalósítása során 450 db kameravégponton 
összesen 600 db térfigyelő kamera rendszerbeállítása, 
telepítése, valamint a hálózatot kiszolgáló diszpécser
központ kialakítása valósul meg. A rendszer kiépítése a 
komplex városvédelmi koncepció alapján történik.

A kamerarendszer működéséhez szükséges szolgál
tatásokat a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) 
nyújthatja. Az „Okos város – Okos Miskolc” program 
ke retében a NISZ részére az MVM NET fejlesztései 
révén biztosítja a távközlésihálózathasználatot. 

MŰSZAKI HÁTTÉR
A kamerarendszer tervezése és kivitelezése támasz
kodik a már korábban létesített és jelenleg is üzemelő 
miskolci optikai hálózatra, amely hálózat része az állami 
távközlési alapinfrastruktúrának. A meglévő és fejlesztés 
alatt lévő állami érdekkörű távközlési alapinfrastruktúra 
megfelel a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) 
elvárásainak. Így a jelenlegi fejlesztésben megvalósuló 
hálózat, valamint a kormányzati és közigazgatási szervek 
részére a NISZ már nyújtott egyéb NTGalapú szolgál
tatásokat eddig is, és teljeskörűen elérhetőek lesznek a 
Miskolcon működő kormányzati intézmények részére. 
Az NTG napjaink legjelentősebb, tisztán állami tulaj
donban lévő, nagy kapacitású hálózata, amely az elmúlt 
években a hazai eközigazgatás infrastrukturális alapjává 
vált. Az NTG továbbfejlesztése és az ahhoz kapcsoló
dó – a közintézmények eléréséhez szükséges – fizikai 
infrastruktúra kiépítése, fejlesztése és üzemeltetése az 
MVM Csoporton belül az MVM NET feladata.

Optikai hálózat és infrastruktúra
Az optikai hálózat megvalósításával a tervezett kamera
rendszer csomópontjainak elérése a cél. A csomópon
tokban a Miskolc Holding Zrt. által telepítendő táv
közlési dobozok, illetve szekrények lesznek, ezekben 
helyezik el a saját végponti CEeszközeiket, amelyek az 
optikai hálózat végpontjai.

< OKOSVÁROS – MISKOLC

MVM NET Műszaki Igazgatóság  
és Projekt Igazgatóság

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A kormány a Modern Városok Program keretében 2015. április 21-én  
együttműködési megállapodást kötött Miskolc önkormányzatával. A meg-
állapodásban foglaltak eredményes végrehajtása érdekében megszületett  
az 1325/2015. (V. 21.) számú kormányhatározat. A határozat 2. pontja az 
„Okos város – Okos Miskolc” program megvalósítására vonatkozóan határoz  
meg feladatokat. A program 11 projekttel indult, amelyek között szerepel  
(a teljesség igénye nélkül) az elektronikus fizetési rendszer bevezetése  
a közlekedésben, a digitális közösség fejlesztése (valós és virtuális terek  
kialakítása), illetve az intelligens térfigyelő rendszer kialakítása. 
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A meglévő MVM NET aggregációk és a Miskolc Hol
ding Zrt. által kijelölt kameracsomópontok közötti fizikai 
átvitel optikai hálózaton fog megvalósulni. A kamera 
csomópontokat csillagpontos topológiával, egy optikai 
szállal köti be az MVM NET a legközelebbi aggregációba. 
Az aggregációk közötti összeköttetés redundáns, gyűrű 
struktúrájú gerinchálózaton történik. A hálózat köz
pontja a Miskolc Holding Zrt. központi telephelye lesz.

A projekt során 550 kameravégpont elérésének 
megtervezése, és ebből 450 darab kivitelezése az MVM 
NET feladata.

A fenti végpontszám bekötéséhez az MVM NET fel
használja a korábban „Miskolc Digitális Közösség” projekt 
során létesült 36 km meglévő optikai hálózatot, amely 
mellett kb. 140 km új optikai kábelhálózat létesítése 
szükséges.

Az új kábelek kiépítésénél elsődlegesen a meglévő 
MVM NET infrastruktúra használatát tervezzük, a meg

szakaszok végződtetését, a forgalmak NTG hálózatba 
történő becsatolását. A meglévő Miskolc Digitális Kö
zösség projektben megvalósult aggregációs pontok ese
tében az infrastruktúra bővítése (meglévő rackszek
rényben passzív optikai csomópont bővítése és új aktív 
aggregációs routerek telepítése), míg az új aggregációs 
pontoknál új infrastruktúra (rackszekrény, szünetmentes 
tápegység az aktív aggregációs router kiszolgálására, 
valamint új optika) megteremtése a feladat. 

A felszerelt kamerák nagyrészt 3 megapixeles, míg 
a speed dome kamerák 4 megapixel felbontásúak lesz
nek. A kamerák minden esetben rezes RJ45 porttal 
rendelkeznek majd, felszerelésük a végpontok 80%án 
kb. 2,58 méter magas ÉMÁSZ oszlopokra, a végpontok 
20%án egyéb hasonló magasságú tartóoszlopra törté
nik majd, amelyek részben önkormányzati tulajdonúak, 
részben építendő szerkezetek.  Egyes végponton több 
kamera is elhelyezésre kerül. A kameraforgalmak to
vábbítására minden végponton legalább 12 Mbps, de 
maximum a portsebesség fizikai korlátjának megfelelő 
sebességet biztosít az átviteli hálózat. Az aggregációs 
pontokból kialakított párhuzamos gyűrűkből álló hálózat 
középpontja a Miskolc Holding Zrt. telephelye, ahol 
a szükséges nagy rendelkezésre állás miatt eszközre
dundancia is biztosított. A kamerák által szolgáltatott 
felvételeket a Miskolc Holding Zrt. központi telephe
lyén fogják monitorozni és tárolni. A felvett anyagokat 
– az önkormányzati rendészetre vonatkozó hatályos 
jogszabályok alapján – 8 napig szükséges megtartani. 
Az intézmény jelzése szerint a tervezés során a tárkapa
citás méretezése úgy történt, hogy akár 16 napig is meg
oldható legyen a felvételek archiválása. A felvett anyagok 
tárolásáról Miskolc önkormányzata gondoskodik.

A KÖZFELADATOK ELLÁTÁSÁNAK ÚJ 
SZERVEZETTSÉGI SZINTJE
A rendszer az előzetes tervek szerint közvetlen össze
köttetésben fog állni a rendőrség operatív tevékenység
irányító központjával, a rendőrség munkatársai a kamera
képek alapján döntik el, hogy az észlelt esemény milyen 
szintű intézkedést igényel. A kialakításra kerülő integrált 
informatikai rendszer lehetővé teszi a rendőrség, a városi 
rendészet, a közterületfelügyelet, a katasztrófavédelem 
és a mentőszolgálat operatív munkájának optimalizálá
sát, így a feladatok tervezése, szervezése, koordinációja 
és irányítása, ezen keresztül a közfeladatok ellátása új 
szervezettségi szintre kerül. 

A kialakítandó intelligens térfigyelő rendszer kamerái 
várhatóan egy éven belül természetesen rálátnak majd 
a Miskolctapolcai Barlangfürdő környékére is. A fürdő 
mellett kamerák fogják figyelni az olyan látnivalókat, mint 
a diósgyőri vár, a színház – amely az ország első vidéki 
kőszínháza volt –, a Miskolci Galéria vagy épp a miskolc

tapolcai játszótér és élménypark. Így nemcsak páratlan 
kikapcsolódásban lehet részük az ideutazóknak, hanem 
maximális biztonságban tudhatják magukat és családjukat. 

A KIVITELEZÉS JELENLEGI STÁTUSZA
Az optikai hálózat kivitelezése jelenleg is zajlik, terve
zetten 2020 végéig valósul meg a 450 db kameravég
pont kiépítése. Az aggregációs siteok bővítési feladatai 
hamarosan befejeződnek. Az új aggregációs siteok 
kialakítása kapcsán is történtek jelentős előrelépések, 
2019ben ezek szintén megvalósulnak.

A PROJEKT JELENTŐSÉGE  
AZ MVM NET SZÁMÁRA
A hálózat megvalósításával az MVM NET jelentős meny
nyiségű saját tulajdonú optikai kábel nyomvonallal fog 
rendelkezni Miskolcon. Az állami hálózatra történő 
bekötés kiépítése erről a hálózatról gazdaságosan és 
gyorsan kielégíthető lesz. A passzív hálózat kiépítésé
vel kivitelezési tapasztalatokat és referenciát szerez az 
MVM NET hasonló projektek megvalósításához.

lévő állami, önkormányzati és egyéb közműszolgáltatók 
távközlési hálózat kiépítésére alkalmas alépítményeit 
és oszlopsoros felépítményeit preferáljuk. Új alépít
ményhálózat építése ott valósul meg, ahol a műszaki 
adottságok vagy városképi előírások miatt más lehető
ség nem kivitelezhető.

A gerinchálózat 96, 48 és 24 szálas optikai kábellel 
(kb. 90 km), a kameravégpontok elérési szakasza 12 és 
1 szálas optikai kábellel valósul meg (kb. 50 km).

Meglévő alépítményként az MVM NET, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt., a Miskolci Hőszolgáltató Kft. és 
a Miskolc Holding Zrt. tulajdonú – jellemzően állami 
érdekkörbe tartozó – infrastruktúra használható.

A légkábelhálózatok építése a Miskolc Városi Köz
lekedés Zrt., valamint az ÉMÁSZ és a Miskolc város 
tulajdonú oszlopok és oszlopsorok igénybevételével 
valósul meg. Ezek közül a legjelentősebb mértékű az 
ÉMÁSZ oszlopsorainak felhasználása lesz.

Az új építésű alépítmények megvalósításánál a gerinc
szakaszokon 3LPE40+1M110 védőcsőstruktúra és optikai 
behúzókábel, az elosztó/elérési hálózatban 2LPE40 vé
dőcső és optikai behúzókábel kiépítése történik.

A megvalósítandó optikai hálózat kapacitásainak 
megtervezésekor figyelembe vettük a jövőbeli NTG 
hálózatfejlesztési igények kielégítését. 

Az MVM NET kezelésében álló infrastruktúra és 
hálózati elemek figyelembevételével 13 darab NTG agg
regációs pont kialakítása valósul meg. Az aggregációs 
pontok teszik lehetővé a kamerapontokról induló optikai 

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Az MVM NET kimagasló megbízhatóságú 
hálózatán kritikus rendelkezésre állást igénylő 
távközlési szolgáltatásokat biztosít elsősorban 
az MVM Csoporton belüli, állami, illetve 
nagykereskedelmi ügyfelei számára.  
A vállalat fejlesztéseivel a gigabites Magyar 
ország konszolidált alapinfra struktúrájának 
kiépítésén dolgozik. 

Aggregációk Optikai és egyben IPs hálózati csomó
pontok. A miskolci hálózat megterve
zésénél szempont volt a városon belüli 
földrajzi elhelyezkedés és – lehetőség 
szerint – állami tulajdonban lévő helyszín.

Rack-  
szekrények

Aggregációs helyszíneken bel vagy 
kültéri, zárható távközlési szekrények
ről beszélünk, amelyek szünetmentes 
tápáramellátással, optikai csomóponttal 
(ODFrendező) rendelkeznek, ezen 
szekrényekben üzemeltetjük aktív IPs 
eszközeinket (aggregációs router).

Aggregációs  
routerek

Az IPhálózat adattovábbító aktív elemei.  
A hálózatban menedzselik és összefogják  
a szolgáltatásokat.

Speed dome  
kamerák

Miskolc MJV Önkormányzatának kezelé
sében beszerzett, telepített és későbbi
ekben üzemeltetett végponti kamerák 
egy típusa. A dome („boltozat”) szó a 
kamera formájára utal, félgömb alakú 
kamerák, amelyeknek az optikájuk for
gatható és dönthető is, optikai zoommal 
rendelkezik, tehát felvétel közben is lehet 
vele zoomolni. Nagy előnye, hogy az 
IPhálózaton keresztül a kezelő személy 
távolról is eléri és irányíthatja a kamerát, 
de arra is be lehet programozni, hogy 
mozgásérzékeléskor, infrasorompó  
jelzésére „odaforduljon” a riasztott 
területre.

KISOKOS

KIFEJEZÉS    JELENTÉSE
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A cikk kronológiai sorrendben dolgozza fel azokat az 
eseményeket, amelyek 1939től formálták nemcsak a 
Mátravidéki Erőmű, de a magyar villamosenergiarend
szer (VER) sorsát is. Az erőmű szerepe és jelentősége 
megkérdőjelezhetetlen, hiszen története során nagyban 
segítette a szakma kialakulását és folyamatos fejlődését, 
a háborús károk felszámolását, a magyar ipar újraépí
tését és a VER megteremtését.

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS 
ELEKTROMOS MŰVEINEK MÁTRAVIDÉKI 
ERŐMŰVE

Politikai döntés született 1939-ben az  
ország legnagyobb erőművének építésére
Dr. Varga József ipari miniszter a kormány E41/1939. 
számú határozata alapján 1939ben rendelte el az 
erőmű kivitelezési munkáinak megkezdését. Az or
szág akkori legnagyobb erőművének építésére több 
telephely is kínálkozott, végül a kormány a Honvédelmi 
Minisztérium javaslatára Lőrinci – bár akkor még Heréd 
község határához tartozó terület – mellett döntött.

Vladár Sándor *

< 70 ÉVES A MÁTRAVIDÉKI 
(LŐRINCI) ERŐMŰ

*   Vladár Sándor mb. osztályvezető,  
MVM Zrt. Portfólió Szabályozási Osztály

A cikk célja, hogy megadja a tiszteletet a villamosenergia-termelés  
XX. századi hőskorának, valamint irányt mutasson a jelen kornak,  
miszerint a meglévő erőművi telephelyeink értékesek lehetnek egy  
későbbi barnamezős beruházáshoz. Továbbá példát mutasson arra  
a kitartásra, amely azokat az embereket jellemezte, akik itt dolgoztak 
mind a II. világháború idején, mind pedig az azt követő évtizedekben. 

Forrás: fentrol.hu; Budapest Főváros Kormányhivatala
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Az erőmű teljes tervezésével a Budapesti Műszaki 
Egyetem akkori legkiválóbb professzorait bízták meg, és 
ők végezték a beruházás műszaki ellenőrzését is. A 104 
hold területű hűtőtó tervezésére a Fővárosi Vízművek 
kapott megbízást. A kivitelezést a cég akkori vezérigaz
gatója, Papp Ferenc egyetemi tanár irányította.

A telephely kiválasztásának fő indokai közt szerepelt 
Budapest és a működő lignitbányák közelsége, a Buda
pest–Hatvan–Salgótarján vasútvonal elérhetősége, illet
ve a munkahelyteremtés és az ipari kultúra létrehozása, 
valamint a szakképzett munkaerő átcsoportosításának 
lehetősége Salgótarjánból.

A hely ideálisnak mutatkozott, hiszen mindössze 
néhány kilométerre volt innen az akkor még működő 
pernyepusztai – később Petőfibánya – és rózsaszent
mártoni lignitbánya, a hűtőtó feltöltését pedig a Zagyva 
folyó biztosította. 

A pernyepusztai lignitbánya bővítése is része volt a 
nagy beruházásnak. A szénmező igen jelentősnek tűnt, 
azonban az itt kitermelhető alacsony fűtőértékű szén 
(lignit) nedvesség és kéntartalma magas volt, ezért ház
tartási felhasználásra alkalmatlannak bizonyult. A bánya
fejlesztés és az erőmű építkezése párhuzamosan haladt. 

az építkezés a legnagyobb ütemben folyt, sok dolgozót 
vonultattak be katonai szolgálatra. A szakembereket 
nem lehetett pótolni, hiába vezényelte oda a Honvé
delmi Minisztérium munkaszolgálatos egységeit.

1944 márciusában elkészült a készenléti lakótelep 
egy része, és elrendelték a családok Lőrincibe költözését.

1944. szeptember 17én amerikai nehézbombázó 
kötelékek lebombázták a hatvani vasúti pályaudvart, de 
az erőművet nem támadták, ám az állomás pusztulásával 
megsemmisültek az állomáson tárolt értékes műszaki 
berendezések is.

Az építkezés hamarosan leállt, az utolsó munkanap 
1944. november 14e volt. Ezen a napon vonultak be a 
német tankcsapatok és közölték, hogy parancsuk van az 
erőmű addig elkészült létesítményeinek felrobbantására. 
Széchy László főépítésvezető személyes áldozatvállalása 
mentette meg az erőművet attól, hogy a visszavonuló 
német csapatok felrobbantsák. A parancsnok csak úgy 
tekintett el az erőmű felrobbantásától, ha a budapesti 
parancsnokság a kiadott parancsot írásban visszavonja. 
Széchy László főépítésvezető egy nap alatt megszerezte 
az engedélyt az akkor már semmilyen közlekedési kap
csolattal nem rendelkező Budapestről.

A háború befejezése után az erőmű berendezéseit 
leszerelték és a Szovjetunióba szállították a jóvátételi 
kötelezettség miatt. Másfél évig szinte éjjelnappal bon
tották az erőmű berendezéseit, és gondosan csomagol
va, megszámozva vagonok százai szállították el azokat.

A MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ BEFEJEZÉSE 
ÉS FÉNYKORA
Az 1946 nyarán hozott kormányintézkedés hatására 
1947ben kezdte meg az erőmű szerelését az újra meg
alakult Mátravidéki Erőmű és Bányászati Rt. A munkákhoz 
a Ganz, a Láng és a Röck (később Április 4.) Gépgyárak 
szállították a berendezéseket. Ez a háború után újjá
épülő Magyarország első nagy erőművi beruházása volt.  

A fejlett hazai energetikai gépgyártás saját fejlesztésű be
rendezései akkor még állták a versenyt a világszínvonalat 
képviselő nagy és jó hírű, neves gyártókkal is.

1949. július 25én kapcsolták rá az erőmű első egy
ségét a távvezetékhálózatra és megkezdődött az üzem
szerű villamosenergiatermelés.

Az erőmű az elkövetkező években fokozatosan fej
lődött. 1953 márciusában a negyedik turbina, júliusban a 
nyolcadik kazán üzembe helyezésére is sor került. Ekkor 
érte el az erőmű a tervezett, 128 MW teljesítményét.

Az erőmű villamosenergiatermelése 1955ig emel
kedő tendenciájú volt. Ezt követően 1966ig kis ingado
zással állandó, majd csökkenő jellegűvé vált. A hálózat
ra adott villamos energia 1959ben volt a legnagyobb, 
882 209 MWh, míg a legnagyobb napi termelés 1956. 
március 31én történt, 3002 MWh termeléssel.

Az eredeti teljesítőképesség 1969ig jellemezte az 
üzemet, majd az ezt követő selejtezések csökkentették 
a maximumot.

A versenytárgyaláson a Ganz Részvénytársaság 
nyerte el a fővállalkozói feladatokat. A munkák 1940 
tavaszán kezdődtek a vasútállomástól induló út, illetve 
iparvágány létesítésével. A nagy léptékű vállalkozás a 
térség minden munkavállalóját lekötötte. Az építke
zésen 2000 ember dolgozott, ebből 1500 az erőmű, 
500 pedig a lakótelep építésén. Az üzemi épületeket a 
Magyar Gyárépítő Rt., a kazánokat a Ganz Hajógyár Rt., 
a turbinákat a Láng Gépgyár Rt., a csöveket és a vízlá
gyítót a Röck Gépgyár Rt., a villamos berendezéseket 
(generátorok, transzformátorok, vezérlőberendezések, 
kábelezés stb.) a Ganz Villamossági Rt., a darukat pedig 
a Ganz Darugyár Rt. szállította és szerelte. A tervek 
szerint az első két 25 MWos blokknak 1943 húsvétjára 
áramot kellett volna termelnie.

1941 májusában a WM Csepel és a Siemens megkezd
te a 110 kVos távvezeték építését a Budapest Népliget 
átadóállomásig, összesen 60 km távolságban. A 6 km 
hosszúságú salakkötélpályákat a Roesseman Rt. gyártotta 
és szerelte.

A beruházáshoz szükséges hitelt az Országos Társa
dalombiztosítási Intézet (OTI) biztosította. A tervezett 
beruházási költség 290 millió pengő volt.

A HÁBORÚS ÉVEK
Az erőmű építésének idején a háborús helyzet egyre 
inkább kedvezőtlen körülményeket teremtett az épí
tési munkák végrehajtásához. 1941 szeptemberében 
a többségi állami tulajdonú részvénytársaság beszün
tette működését. Amikor e vagyont a Kincstár átvet
te, az erőmű készültségi foka 26%os volt. A háborús 
években is tovább épült az erőmű, szigorú légoltalmi 
intézkedések között. A nagy turbinaalapok betonozása 
8 méteres munkagödörben történt. Azért, hogy éjjel is 
tudják folytatni a betonozást, reflektorokkal világítot
tak. Természetesen a légoltalmi előírások miatt ezt a 
tevékenységet csak sátor alatt lehetett végezni. Amikor 

A nagy léptékű vállalkozás a térség 
minden munkavállalóját lekötötte.  
Az építkezésen 2000 ember  
dolgozott, ebből 1500 az erőmű, 
500 pedig a lakótelep építésén.

<
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Nemcsak a Mátravidéki Erőmű, de annak lakótelepe 
és az erőműhöz tartozó hűtőtó is ekkor élte fénykorát. 
Például 1952ben megalakult a repülőmodellező szak
kör, amelynek tagja volt többek közt dr. Stróbl Alajos 
is, aki az erőmű lakótelepén töltötte gyermekkorát.

A MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ VILLAMOS- 
ENERGIA- TERMELÉSÉNEK UTOLSÓ 10 ÉVE
A lignitbányászat 1973ban történt megszüntetése újabb 
tüzelőanyagfajta bevezetését tette szükségessé. A nyolc 
kazánból négyet véglegesen pakuratüzelésre alakítottak 
át. A teljesítőképesség 90 MWra csökkent. A fűtő
olajtakarékosság érdekében fokozatosan csökkent az 
erőmű kihasználása és 1976ban villamosenergiater
melésre már csak 75 MW kapacitás állt rendelkezésre. 
A további fűtőolajmegtakarítás érdekében 1978tól a 
nyári hónapokban szünetelt, illetve minimálisra csökkent 
a villamosenergiatermelés.

1976ban a Magyar Villamos Művek Tröszt (MVMT) 
döntése alapján megkezdődött a Mátravidéki Hőerőmű 
új üzemviteli rendjére történő átállás és az ezzel kapcso
latos vállalati átszervezés, nagymértékű létszámcsökken
tés. Már az 1976os 1000 fős létszám is jóval kevesebb 

A MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ JELENTŐSÉGE 
A MAGYAR VILLAMOSENERGIA-
RENDSZERBEN
A Mátravidéki Erőmű a magyar villamosenergiarend
szerben több szempontból is különleges szerepet 
töltött be. Az együttműködő magyarországi villamos
energiarendszer (VER) 1949ben a – korábban épí
tett – Bánhidai, a Kelenföldi, az Ajkai, a Tatabányai és a 
Mátravidéki Erőmű bázisán jött létre, 120 és 60 kVos 
távvezetékeken. Ennek üzemirányítására alakult meg 
1949ben az Országos Villamos Teherelosztó.

A Mátravidéki Erőmű által felhasznált, még az 
erőműiparban is különösen gyenge minőségű – az 
1600 kcal/kg fűtőértéket sem elérő – széntüzelésnél 
szerzett tapasztalatok alapozták meg a hazai, kevés
bé jó minőségű mélybányászati barnaszenek (Inota, 
Borsod, Ajka II., Tiszapalkonya) felhasználását, és 
végső soron a lignittüzelésű Mátrai Erőmű (Gagarin) 
létesítését.

A Mátravidéki Erőmű 32 MWos kondenzációs 
gőzturbinái az építéskor a világszínvonalat képviselték. 
A 30 MWos gépnagyságok a legkorszerűbb, legna
gyobb gépeknek számítottak akkoriban (ezt a gépnagy
ságot végül az 1957ben, a Tiszapalkonyai Erőműben 
üzembe helyezett 50 MWos blokk lépte át). A Mátra
vidéki Erőmű élete folyamán – noha összességében 
létrejötte és működése is újszerű volt – sok, jelentős 
elmélet gyakorlati kipróbálását biztosította.

A Mátravidéki Erőmű a felhasznált tüzelőanyag, a 
kazánok, a gőzturbinák és egyéb berendezések korsze
rűsége, a folyamatosnak tekinthető kutatásfejlesztés, 
a területi elhelyezkedés és többek közt, de nem utolsó
sorban az igen jelentős teljesítmény és termelési szerep
vállalás miatt a magyar villamosenergiarendszerben igen 
hosszú ideig úttörő és meghatározó szerepet töltött be. 
A villamosenergiarendszer születését követő extenzív 
fejlődési időszakban nagy szükség volt a tapasztalatot 
szerzett erőműves szakemberekre. Az 50es és 60as 
évek elején újonnan épülő erőművek szakembereinek 
jelentős része itt tanulta a szakmát. Többek közt az 
1950ben létrejött Erőmű Beruházási Vállalat (mai MVM 
ERBE Zrt.) is itt kezdte el tevékenységét. Az erőmű 
jó iskola volt, s üzemidejének lejártakor, végső soron 

volt, mint a 20 évvel korábbi 1600 fős, 1980 végére pedig 
a létszám 320 főre csökkent. A mintegy 680 fő átszerve
zése, illetve más munkahelyre történő átirányítása már 
akkor is nehéz feladatot jelentett, és igen sok humán 
problémát kellett megoldani. A dolgozók többsége az 
ERŐKAR Mátrai Főmérnökségére került.

Az MVMT 1980. áprilisi döntése alapján a Mátravidéki 
Hőerőmű Vállalatot és a visontai Gagarin Hőerőmű 
vállalatot 1981. január 1jétől összevonták. 1984. január 
1jétől pedig végleg megszűnt a Mátravidéki Hőerőmű
ben a villamosenergiatermelés. Használaton kívül he
lyeztek, illetve leselejteztek minden villamosenergiater
melő berendezést. Azonban további alapfeladat maradt 
a folyamatos hőellátás a lakótelep részére, a 120 és a 
20 kVos villamos alállomások üzemeltetése és karban
tartása, a berendezések és épületek szükség szerinti 
állagmegóvása és az erőművi lakótelep fenntartása.

1984től a helyi hőigényeket három darab 10 t/hs 
gőzkazánnal látták el, és évente mintegy 5000 tonna ola
jat tüzeltek el. A hőszolgáltatás az 1993–1994. évi fűtési 
idény végéig folytatódott. A jelentkező veszteségek a 
távfűtést a továbbiakban lehetetlenné tették, a lakótelep 
fűtése földgázra tért át.
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megalapozta a sokkal nagyobb méretű „utódok” és a 
lignittüzelésű Mátrai Erőmű indulását.

Kiemelendő még Kerényi A. Ödön munkássága, aki 
1963tól 1984ig a Magyar Villamos Művek Tröszt műszaki 
vezérigazgatóhelyettese volt, és a villamosenergia ipari 
pályafutását 1949ben a Mátravidéki Erőműben kezdte, 
ahol 1 év múlva már vállalati főmérnök lett, 1953ig.

A FŐNIXMADÁR, AVAGY A LŐRINCI 
GÁZTURBINÁS ERŐMŰ SZÜLETÉSE  
A MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ TELEPHELYEN
1992–1993ban egy előzetes megvalósíthatósági tanul
mány készült, az akkor még a Mátrai Erőmű Rt.hez tar
tozó Mátravidéki Erőmű telephelyén egy gázturbinás, 
kombinált ciklusú erőmű létesítésére, azonban a projekt 
ötlete már ebben a fázisában megrekedt. Ezt a tanulmányt 
azonban felhasználták az MVM Rt. 1992–1993ban elké
szített új erőműfejlesztési stratégiájához, amelynek alap
elvei közt szerepelt a régi telephelyek újrahasznosítása.

A telephelyet 1995. szeptember 12én megvásárolta 
az akkori MVM Rt. a Mátrai Erőmű Rt.től. Az erőmű 
infrastruktúrája és a lakossági elfogadottság adott volt, 
továbbá az épületek is felhasználhatónak bizonyultak. 
Az erőmű létesítésének akkori vizsgálata során a telje
sítményszabályozási gondok enyhítésére irányuló intéz
kedések műszaki, gazdasági, környezetvédelmi és egyéb 
szempontjai kerültek előtérbe. Ugyanakkor figyelembe 
kellett venni, hogy a magyar villamosenergiarendszernek 
a nyugateurópai együttműködő rendszerhez (UPCTE) 
történő csatlakozáshoz új rendszerszabályozási kötele

zettségeknek is eleget kellett tennie. Megfelelő mértékű 
tartalékteljesítménnyel, valamint a hálózattól függet
len, önálló indulásra képes, ún. black start egységgel is 
kellett rendelkeznie a magyar VERnek. Ezen összetett 
feladatok és kötelezettségek teljesítésére a nyílt ciklusú 
gázturbinás erőművek létesítése volt célszerű. Ennek 
megfelelően létesültek a Litéri és Sajószögedi Gáztur
binás Erőművek 1998ban, valamint a black start képes 
Lőrinci Gázturbinás Erőmű is 2000ben.

Az 1996tól folyamatosan megszerzett különféle en
gedélyek (létesítési, környezetvédelmi, építési stb.) és 
hozzájárulások birtokában az MVM Zrt. a mérnökirodák 
(az akkori ERBE energetikai Kft. és az ETVErőterv Rt.) 
bevonásával véglegesítette a beruházás részletes program
ját és kialakította az elvégzendő munkák csoportosítását. 

Az MVM Rt. Igazgatósága 1997 nyarán fogadta el a 
Lőrinci Erőmű beruházási programját, amely szerint az 
első években az erőmű a csúcsigényeket elégítette volna 
ki, később pedig rendszertartalékként működött volna. 
A csúcserőművi üzem végül meghiúsult, de az ahhoz 
szükséges földgázvezeték megépült.

1997 végén jött létre az Európai Beruházási Bank
kal (EIB) a hitelmegállapodás, majd ezt követően került 
sor a gázturbinaszállító tender kiírására, ahol a legjobb a 
Siemens AG pályázata volt. A szállítási szerződést 1998. 
október 13án kötötte meg az MVM Zrt. A gázturbina 
V94.2 típusú, aminek névleges teljesítménye 170 MW, 
üzemanyaga gázturbinaolaj, a generátor típusa TRLI  
115/41, amelynek névleges teljesítménye 215 MVA. 
A black start szolgáltatást a 3 MVA névleges teljesítményű, 
Cummins Wartsila gyártmányú dízel gépegység biztosítja.

A 170 MW névleges teljesítőképességű erőmű 2000. 
január 11én termelt először villamos energiát a hálózatra 
kapcsolva, próbaüzemét 2000. március 24–27. között si
kerrel teljesítette. Az üzembe helyezési engedély alapján 
a Lőrinci Gázturbinás Erőmű 2000. július 6án 0 órától 
üzemi gép. 

Az erőmű tulajdonosa továbbra is az MVM Zrt., üze
meltetője pedig az MVM GTER Zrt. Az MVM Zrt. azért 
nem lehetett az erőmű termelői működési engedélyese 
a villamos energiáról szóló törvény (VET) miatt, mert az 
MVM Zrt.nek akkor szállítói és kereskedői engedélye is 
volt, így a termelői engedélyes az MVM GTER Zrt. lett.

FELHASZNÁLT FORRÁSOK
[1]  A Magyar Villamosenergia-ipar története 1888–2005;  

Kerényi A. Ödön (2006)
[2]	 	Az	MVM	Rt.	harmadik,	új	szekunder	tartalékerőműve	–	 

A	Lőrinci	Gázturbinás	Erőmű;	Szalkai	István	(MVM-kiadvány)
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Vladár Sándor, Pintér Tamás: Köszönjük, hogy elfogad-
tátok a felkérésünket a 20 éves jubileum alkalmából. 
Kezdjük is az MVM Zrt. tulajdonú Litéri, Lőrinci és 
Sajószögedi Gázturbinás Erőművek létesítésének in-
dokával, szükségszerűségével.

Szántó István: Az erőművek azért jöttek létre, mert 
annak idején, amikor a KGST felbomlott, a mi villamos
energiarendszerünk csatlakozott az ún. UCPTErend
szerhez (nyugat európai villamosenergiarendszer), 
amelyben akkor is szigorú szabályok voltak érvényben a 
rendszerbiztonság tekintetében. Az volt az elvárás, hogy 
olyan gyorsindítású erőműveket, gépegységeket kell 
létesíteni – mert ezek akkor még nem voltak a magyar 
energiarendszerben –, amelyek nagyon rövid idő alatt, 
a legnagyobb teljesítményű hazai erőművi blokk kiesése 
esetén pótolni tudják ezt a teljesítményt. Hosszas elő
zetes vizsgálatok után arra az elhatározásra és döntésre 
jutottak az MVMben, hogy a legcélszerűbb gázturbinás 
erőműveket telepíteni,  méghozzá a villamos hálózati 
csomópontok közvetlen közelébe, ahol közvetlen csat
lakozás biztosított az alaphálózathoz. Szóba jöhetett 
volna még szivattyús tározós erőmű is, de abban az idő
ben ezt elvetették. Ezért megvizsgálták a gázturbinák 
telepíthetőségének kérdését, és végül a litéri, valamint 
a sajószögedi kivitelezés mellett született döntés. Egy 
nemzetközi tender kiírását követően bírálóbizottságot 
hoztak létre, majd hosszas tárgyalások következtek. 
Előzetesen megpályáztunk egy hitelkonstrukciót is, és 
a Világbanktól kaptunk hitelt. Ezzel a kölcsönnel felvér
tezve a Belfort központú, francia European Gas Turbine 
cég nyerte el a nemzetközi tendert.

Módos Géza: 1996ban befejeződtek a Tiszaújvárosi 
Erőmű, valamint a Dunamenti Erőmű területén az 
MVM tulajdonába került stratégiai olajtárolók építési 
és üzembe helyezési munkái, amelyeket Szántó István 
vezetésével közösen menedzseltünk. Ezt követően 
Fazekas Péter, az MVM Erőművi Főosztálya akkori 
főosztályvezetője közölte velünk, hogy a jövőben a 
szekunder tartalék gázturbinás erőműépítésekkel kell 
foglalkoznunk, nevezetesen a sajószögedi és a litéri 
alállomások mellé telepítendő gázturbinás erőművi 
egységek megvalósításának irányításával. Az év szep
temberében már részt is vettünk egy indító egyezte
tésen az Erőtervben. 

Szántó István: Akkorra már elkészült a „genplán”, a 
telephelyvizsgálatok megtörténtek, megszülettek az 
első helyszínrajzok, amelyek zsűrijén az MVM képvise
letében részt vettünk. Előzetesen természetesen már 
foglalkoztak ezzel a projekttel az MVMben  a Műszaki 
Fejlesztési Osztályon Gerse Lajosék. 

Amikor a megvalósítás stádiumába került a projekt, 
minket jelöltek ki ennek a vezetésére. Itt megemlíthető, 
hogy az előkészítések során a tenderkiírások és pályá
zatok értékelésénél az ERBE jelentős szerepet vállalt, 
sőt a kivitelezések ellenőri feladataiban és az üzembe 
helyezésben is oroszlánszerepet játszottak.

MÓDOS GÉZA ÉS SZÁNTÓ ISTVÁN

Az MVM GTER Zrt. jogelődjét, a GTER Gázturbinás Erőműveket Üzemeltető  
és Karbantartó Kft.-t 1999. október 1-jén hozta létre az MVM Zrt., kezdetben  
a Lőrinci Gázturbinás Erőmű kezelői feladatainak ellátására, de tevékeny sége  
az elmúlt két évtized alatt nemcsak további erőművekkel, hanem új tevékeny-
ségekkel is bővült. Az alapítás évfordulójának alkalmával beszél gettünk Szántó 
Istvánnal és Módos Gézával, a cég két korábbi – jelenleg már nyugállományban  
lévő – vezérigazgatójával a Litéri, Lőrinci és Sajószögedi GT Erőművek léte sí  - 
téséről, a kezdetek munkamegosztásáról, a GTER átalakulásairól, valamint  
az elmúlt 20 év történéseiről.
A GTER eddigi történetét végigkíséri a hazai villamosenergia-rendszer folyamatos  
változása, az EU-direktívák következtében változó törvényi szabályozásokból  
adódó megoldások kezelése, a MAVIR megalakulásával kapcsolatos események,  
a MEH JPE (jelentős piaci erőfölénnyel való visszaélés) határozata és a tartalék - 
kapacitások piacának kialakulása. 
Beszélgetésünk során visszaemlékeztünk, hogy mikor, hol, mit kellett véghez 
vinnie a GTER-nek, illetve hogy az MVM-ben történt változások mennyire  
hatottak a GTER kezdeti tevékenységére, és hogyan jutottunk el egy erőmű 
üzemeltetésétől odáig, hogy most már öt erőművi egységet működtet a GTER.

LITÉRI GT ERŐMŰ ÉPÍTÉSE

Az UPCTE követelmény- 
rendszere alapján gyorsan  
indítható tartalék gázturbinás  
erőművek létesültek.

<

Ez volt az első lépés, és ahogy telt az idő, mind a két 
beruházás viszonylag jól haladt. Kuriózum volt, hogy 
Franciaországból vízi úton, uszállyal szállították a gáz
turbinákat és a generátorokat. Az egyik gép a Dunáról 
a Tiszára átszállítva került Sajószögedre, a litéri gépet a 
Siócsatornán hozták fel a Dunáról a Balatonra, majd ba
latonkenesei kirakodással, útlezárásokkal Litérre. Géza 
vezette a sajószögedi, én a litéri stábot. A szállítási mun
kákat az OVIT szállítási részlege végezte profi módon.

Módos Géza: A beruházás érdekessége volt egyebek 
mellett az is, hogy 1997ben mindkét telephelyen ugyan
azon a napon kezdődtek meg a kivitelezések és 1998 
novemberében egy nap különbséggel volt az üzembe 
helyezésük is. A hivatalos átadás is úgy történt, hogy 
november 2án Litéren volt az egész stáb, együtt az 
újságírókkal, majd még aznap mindenki átment Sajó
szögedre, ahol ezt követően másnap volt az átadás. 
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Ekkor még az erőművek teljes körű üzemeltetése az 
MVMnél a dr. Gerse Károly irányítása alá tartozó 
Erőmű Üzemviteli Osztály feladatkörébe tartozott. Az ő 
munkatársai – többek között Resch László és Horváth 
Gábor – felügyelték az üzembe helyezést és a kezelők 
kiképzését is.

Szántó István: A kezelők kiképzésének kérdése, az 
erőművi személyzet toborzása természetesen időben 
felmerült. Praktikusan az a döntés született, hogy a 
legcélszerűbb, ha mind a két telephelyen a szomszédos, 
akkor még OVIT tulajdonú alaphálózati alállomás sze
mélyzetéből képzünk át szakembereket a gázturbinák 
üzemeltetésére. Erről már előzetesen, kb. másfél évvel 
az üzembe helyezés előtt döntés született, egyeztet
ve az OVITtal. Felkínálták lehetőségként a személy
zetnek, hogy akinek van elhivatottsága, kiképzik őket 
gázturbina kezelőnek, és ezt a feladatot az OVIT fogja 
végezni. A képzés Franciaországban és a helyszínen 
történt. Innentől kezdve az OVIT kezelte a gépeket, de 
mindezt az MVM üzemviteli szervezetének irányítása és 
felügyelete mellett.

Az MVM 1995ben megvásárolta a már régen nem 
működő Mátravidéki Erőmű telephelyét Lőrinciben, 
mivel az UCPTEcsatlakozás feltételeinek teljesítéséhez 
még kevés volt a litéri és a sajószögedi 120120 MW 
névleges teljesítmény. Hidegebb időben ugyan nagyobb 
teljesítményre voltak képesek a gázturbinák (max. 150
150 MW), de ez így is kevés volt, mert az UCPTEköve
telmény az volt, hogy a legnagyobb teljesítményű blokk 
kiesésére kell méretezni a gyorsindítású erőművek tel
jesítményét. A legnagyobb teljesítményű a paksi blokk 
volt, ami közel 440 MWos volt már akkor is! Ezért a 
Lőrinci telephelyre egy nagyobb teljesítményű gáztur
bina pályáztatására volt szükség, így egy 170 MWos 
teljesítményű Siemens gázturbina telepítéséről született 
döntés.

ehhez csak át kell vennünk az OVITtól a már kikép
zett litéri és sajószögedi gépeket üzemeltető létszámot. 
Igen ám, csakhogy a Magyar Energia Hivatal közölte az 
MVMmel, hogy nem kaphat villamosenergiatermelői 
működési engedélyt, mert akkor már volt kereskedői 
és hálózati engedélye, és harmadikat nem kaphatott. 
Ez egy patthelyzet volt hogy hogy is legyen. És valakinek 
– nem mondom, hogy kinek – volt egy jó ötlete, amit 
Bakács István azonnal el is fogadott, amely szerint létre 
kellett hozni egy üzemeltetői, illetve kezelői feladatokat 
ellátó leányvállalatot. Így jött létre a GTER. A döntést 
követően hosszasan keresték a GTER élére a megfelelő 
vezetőt. Géza akkor egy nagyon jó pozícióban volt az 
MVMben, és nemigen akarta ezt elvállalni. Hosszas 
győzködés után aztán mégis megtette. A GTER Kft. tu
lajdonképpen a már korábban felvett lőrinci létszámmal, 
valamint egy kis központi maggal alakult meg.

Módos Géza: Úgy alakult, hogy 1999 szeptemberében 
jött meg a cégbíróságtól a bejegyzés, és 1999. október 
1jétől alakult meg a GTER Kft. Első lépésként 18 fő 
került át a GTERbe: a Lőrincibe már az MVM részéről 
felvett kezelőszemélyzet, valamint irányítástechnikai és 
gépész szakemberek. Az MVM egyszemélyes társasá
gaként alakult meg a GTER Kft. kettős ügyvezetéssel, 
én voltam MVMalkalmazottként az ügyvezető, Déri 
László volt a cégvezető és az erőművezető is egyben. 
A következő lépés 2000 júniusában történt, amikor is 
az MVM döntésének megfelelően az OVITtól a GTER 
átvette a kezelési és üzemfelügyeleti tevékenységet a 
sajószögedi és a litéri erőművekben. Ez nem ment zök
kenőmentesen, mert Sajószögeden ugyan gyakorlatilag 
mindegyik kezelő átjött a GTERbe, azonban Litéren 
valójában senki. A helyzet átmeneti megoldására kö
töttünk az OVITtal egy 1 évre szóló üzemeltetési szer
ződést. Úgy terveztük, hogy ezen idő alatt felvesszük 
az új személyzetet, kiképezzük, és így saját kezelőink 
lesznek. A hazai munkaerőpiacon nem voltak kiképzett 
gázturbinakezelők, valójában minden GTerőmű saját 
maga képeztette ki a személyzetét.

Ekkor az MVMhez fordultunk, hogy megszervezzünk 
Franciaországban egy gyártóművi képzést az új emberek 
részére, mint ahogy tették azt korábban az OVITosok 
is. Miután ez jelentős költséggel járt volna, erre nem volt 
biztosítva a tulajdonos részéről a fedezet, így hazai lehe
tőségek kihasználásával kellett megoldást keresni. Ez elég 
kemény időszak volt, fel kellett venni az embereket, ki 
kellett képezni őket az akkori előírásoknak megfelelően. 
Végül ez is sikeresen megtörtént, és így már teljesen saját 
személyzettel kezeltük és felügyeltük mindkét erőművet. 
Időközben a Lőrinci GT üzembe helyezése is megtörtént. 

2003. január 1je volt a következő jelentős változás 
a GTER életében, ekkor lett ugyanis termelői működési 

engedélyese mindhárom erőműnek. Ezt a helyzetet 
tovább bonyolította, hogy időközben az MVM OVT 
Igazgatóságából megalakult a MAVIR, ami egy MVM 
tulajdonú, mégis gyakorlatilag teljesen független cég 
lett. 2002. december 31ig tehát meg kellett szerezni az 
engedélyeket mind a három erőműre, és a kapacitásun
kat értékesíteni kellett. Ezért egy kapacitáslekötési és 
villamosenergiaadásvételi megállapodást kellett kötni 
a MAVIRral. Ennek a lényege az volt, hogy akkor már 
nem szekunder, hanem üzemzavari tartalékként álltunk 
a MAVIR rendelkezésére, egy meghatározott rendelke
zésre állási díjért. Igénybevétel esetén a rendszerirányító 
megfizette a termelt villamos energia díját. Ekkor tehát 
már nem az MVM fizette a kezeléssel, üzemeltetéssel 
kapcsolatos költségeket, hanem a GTER a saját bevéte
léből finanszírozta a működését. A rendelkezésre állási 
díj a MEH által lett jóváhagyva, az erőművek beruházá
si és üzemeltetési költségeinek a figyelembevételével. 
2003ban sikerült megkötni a szerződést, de tulajdon
képpen az utolsó utáni pillanatban. 2002. december 
31én Fritz Róberttel, az MVM EÜO akkori vezetőjével 
még fent egyezkedtünk a Várban a MAVIRnál, hogy a 
szerződést aláírjuke, vagy sem. Valójában akkor nem 
sikerült aláírni, mert 6 vagy 7 ponton nem tudtak meg
egyezni a jogászaink a MAVIR jogi képviselőivel. Így csak 
egy jegyzőkönyvet vettünk fel, hogy  szerződés hiányá
ban is  rendelkezésre állunk, a MAVIR pedig fizetni fog, 
és folytatjuk az egyeztetést a következő év elején. 2003 
során végül is aláírtuk a szerződést.  

Vladár Sándor: Ekkor alakult ki a ma is alkalmazott 
bérleti konstrukció?

Módos Géza: A termelői engedélyekben a MEH elő
írta, hogy az üzemeltetőnek rendelkeznie kell azzal 
a termelőeszközzel, amelyet üzemeltet és értékesít. 
Hosszas huzavona után az a megállapodás történt, hogy 
az MVMtől bérbe veszi a GTER az erőműveket, egy 
bérleti szerződés keretében meghatározott módszer 
szerinti bérleti díj ellenében.

Módos Géza: A harmadik gázturbinás erőmű Lőrinci
ben, a Mátravidéki Erőmű területén épült meg – az ottani 
infrastruktúrát felhasználva – egy barnamezős beru
házásként. 2000ben volt az ünnepélyes átadás és az 
üzembe helyezés.

Vladár Sándor: Ennek a meglévő barnamezős beruhá
zásnak és meglévő infrastruktúrának köszönhető az is, 
hogy kuriózum a nyílt ciklusú gázturbinák között, hogy 
van egy saját hűtőtava is.

Szántó István: Igen, ez a világon egyedülálló szerintem 
is. Ami viszont lényeges, hogy az erőművek az MVM 
tulajdonában voltak, Litér és Sajószöged világbanki hitel
ből, Lőrinci pedig Európai Fejlesztési Bank hitelből épült. 
Az MVM Lőrincibe saját kezelő létszám felvétele mellett 
döntött. Ezt is megpályáztattuk, meghirdettük, és tu
lajdonképpen mi vettük fel a személyzetet. Déri László 
kollégánk lett kijelölve az erőmű vezetésére. Időközben 
az MVM úgy határozott, hogy teljesen átveszi az erőmű 
felügyeletét és létrehoz erre egy saját csapatot. Bakács 
István volt a vezérigazgató, ekkor jött létre az Erőművi 
Főmérnökség azzal a feladattal, hogy a fejlesztés és a 
karbantartás felügyelete kerüljön át ide az Üzemviteli 
Osztálytól. 

Módos Géza: 1999. január 1jén átalakult az MVM szer
vezete, többek között az Erőművi Főmérnökség is ekkor 
alakult meg, és kerültek át az MVM üzemvitelről azok, 
akik korábban foglalkoztak a sajószögedi és a litéri erőmű
vek üzemeltetésével. 1999 márciusában született döntés 
az MVMben arról, hogy létre kell hozni egy céget, amely
nek feladata a gázturbinás erőművek üzemeltetése lesz.

Szántó István: Ennek van egy előtörténete. Az MVM 
azt hitte – és mi is úgy gondoltuk –, hogy mivel ezek 
MVM tulajdonú erőművek, az MVM fogja üzemeltetni, 
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2003-tól termelői  
működési engedélyes 
a GTER. 

<
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Szántó István: Az MVM azzal érvelt, hogy a hiteltartozás 
miatt nem lehet átadni a vagyont, vagyis amíg a hiteltar
tozás fennáll, addig nem lehet elidegeníteni tőle a vagyon
tárgyat. Ehhez a hitelező bankok nem járultak hozzá.

Módos Géza: A történelmi hűséghez tartozik, hogy a 
GTER megalakulását követően az ügyviteli, pénzügyi, 
humán és egyéb ügyeit a VILLKESZ Kft. szerződés kere
tén belül végezte, miután megalakuláskor a cégben nem 
volt külön könyvelő, humán és gazdasági szakember, 
hanem csak műszaki szakemberek voltak. Én ez idő 
tájt kettős szerepkörben voltam: az MVMnél beru
házási osztályvezető, a kft.nél ügyvezető. 2003ban 
saját kérésre átkerültem a kft. állományába. Az első 
közel hét évben az erőművekben kizárólag csak kezelési 
és üzemfelügyeleti feladatokat láttunk el. 2006ban az 
MVM kiszervezte a karbantartást a GTERbe. Akkor 
néhányan az MVM Üzemviteli Osztályáról átjöttek a 
GTERbe. Időközben az ügyvezetői mandátumom lejárt, 
és Szántó István lett az ügyvezető.

2007ben született a döntés, hogy részvénytársa
sággá kell alakítani a GTERt. Az elképzelés ekkor az 
volt, hogy az MVM tulajdonú szénhidrogéntüzelésű 
erőművek üzemeltetési, karbantartási feladatait egy 
cégnek kell ellátni. Ebbe a körbe tartozott volna akkor 
a GTER üzemeltetésű erőművek mellett ÉszakBuda, 
Miskolc és Tatabánya is. 

és teljes körű kezelését. Ezzel együtt a GTERnek át kell 
adni mindenféle jogosultságot. Nem kell az MVMben 
foglalkozni fejlesztéssel, karbantartással, ezt végezze el 
a GTER, de azért legyen meg a kontroll az MVMben. 

Mivel az én irányításommal történt ez az egész 
konstrukcióváltás, ezért engem kijelöltek első számú 
vezetőnek, de szerencsére nem kellett egyedül dolgoz
nom, mert Géza ott maradt az erőművek vezetőjeként. 
Nem mint helyi, hanem mint központi erőművezető. Én 
ragaszkodtam hozzá, hogy Géza maradjon. Ez addig tar
tott, amíg ez a részvénytársasági átalakulás megvalósult. 
Amikor létrejött a részvénytársaság, akkor új szervezeti 
egységeket hoztunk létre, új beosztásokat kreáltunk, 
többek között létrehoztunk három igazgatóságot, ame
lyeknek a vezetője a GTER vezérigazgatója lett. 

Időközben elindult az ajkai fejlesztés is. Ha jól emlék
szem, az MVM kereskedelmi szakterület egyik képvise
lőjének koordinációjával, az akkori MVM vezérigazgató, 
Mártha Imre vezetése mellett. Többször megkerestek en
gem, hogy ajánljak valakit. Én azt mondtam, hogy csak egy 
embert tudok ajánlani, akit ismerek és tudom, hogy képes 
ezt a folyamatot végigcsinálni, mert látott már erőműveket 
és foglalkozott bankügyekkel is, ez pedig Módos Géza. 
Mártha Imre rövid időn belül felhívott, hogy mit szól
nék hozzá, ha Módos Gézát ő elvinné… Így történtek a 
Bakonyi GT Erőmű megvalósításának első lépései.

A Tatabánya Erőmű üzemeltetését és karbantartá
sát egy évig végezte a GTER, utána visszarendeződött 
minden. Visszavásárolta a Tatabányai Önkormányzat 
az erőművet. 

A MIFŰt szintén az önkormányzat szerette volna 
megkapni, természetesen ingyen. Akkor erős politikai 
nyomás nehezedett az MVMre, hogy ez megtörtén
jen, ami végül azért nem történt meg, mert az önkor
mányzatnak nem volt pénze, így aztán a MIFŰ tulajdona 
megmaradt az MVMnél.

Módos Géza: 2008ban jött az első csapás a cégre, a 
jelentős piaci erőfölénnyel való visszaélés (JPE) jogszabály 
megállapítása a MEH részéről. A MEH akkor végzett 
vizsgálatot az éppen aktuális VET alapján, és a Gazda
sági Versenyhivatal támogatásával tette ezt a megállapí
tást. Ekkor nemcsak a GTERt, hanem az MVM Tradet 
(Partnert) is jelentős piaci előnnyel rendelkező cégnek 
minősítették. Ennek következménye lett, hogy ezt kö
vetően költségalapon kellett meghatározni a MAVIR 
felé értékesített kapacitásokat, a korábban a MEH által 
jóváhagyott költségkonstrukcióval szemben. Többszöri 
egyeztetés volt a Magyar Energia Hivatalban, de nem 
sikerült ezen változtatni. Valójában – ha jól emlékszem – 
talán a felére esett vissza a GTER árbevétele. Nagyon 
erősen kötött gazdálkodásunk volt, mert szigorú kontroll 
alatt álltunk. Ez egészen 2011ig tartott. 2010ben nyílt 

meg a tartalékpiac, innentől már pályázni kellett a tar
talékkapacitásszolgáltatások piacán. A MEH határozata 
alapján egyenként, évenként lehetett bevinni az erőmű
veinket a pályázati piacra. Az első évben Litért, utána 
Lőrincit és végül Sajószögedet. És amikor már eléggé 
beleszoktunk a pályáztatásba, akkor született egy döntés 
az MVMben, hogy az MVM Partnernek kell eladnunk a 
kapacitásainkat. Tehát a kapacitáspályázatokon innentől 
mi már közvetlenül nem vettünk részt.

Megjegyzendő, hogy kinyitották a kört, és renge
teg szereplője lett a piacnak ezen a területen. Végül is 
– a szándékokkal ellentétben – a MAVIRnak nem lettek 
olcsóbbak ekkor a rendszerszintű tartalékkapacitások. 

Ahogy azt Szántó István az imént említette, 2009ben 
átkerültem a BKCE Kft.be, amely 2010ben BVMT Zrt.
vé alakult, és ennek lettem az elnökvezérigazgatója. 2011 
januárjában elkészült a Bakonyi GT Erőmű, és abban 
az évben üzembe is került. Addigra kiderült, hogy az 
erőmű önmagában a piacon nem tud megélni. Végül az 
MVM úgy döntött, hogy kivásárolja a magántulajdonosok 
tulajdonrészét is, így az erőmű az MVM 100%os tulaj
donába kerül, és az erőművi kapacitást az MVM Partner 
veszi meg. Ez 2011ben meg is történt. 2014ben újabb 
fordulat történt a GTER életében: a bakonyi erőmű üze
meltetését az MVM kiszervezte a GTERbe. Az MVM úgy 
döntött: a BVMTt beolvasztja a GTERbe az erőművi 
vagyontárgyaival egyetemben, ami 2014 augusztusában 
megtörtént. Miután az MVM VILLKESZnél gazdálkodási 
problémák adódtak, 2015ben a VILLKESZt is beolvasz
tották a GTERbe.

A GTERnek korábban nem voltak hitelei, azonban a 
Bakony beolvadásával az erőmű építésére felvett eurós hi
tel hozzánk került. A négy hazai bank konzorciumtól felvett 
EURhitelt idővel refinanszíroztuk az MVMtől felvett hitel
lel, majd ez 2018ban átkonvertálódott forintalapú hitelbe.

Szántó István: Időközben az MVM megpályázott fűtő
erőművi projekteket is. A miskolcit meg is nyerte, és ott 
gázmotoros bővítést hajtott végre. Ez 2003–2004ben 
történt, és létrehozta a MIFŰt (az MVM MIFŰ Miskolci 
Fűtőerőmű Kft.t), MVM tulajdonú gázmotoros egysé
gekkel. Átvette a Tatabányai Fűtőerőművet és megpá
lyázta az ÉszakBuda Fűtőmű fejlesztését, ahol gázturbi
nákat telepített. És így összesen négy olyan leányvállalata 
volt különkülön, mint kft., amelyek valamilyen termelő 
egységet üzemeltettek: a GTER, a MIFŰ, a Tatabányai 
Fűtőerőmű Kft. és az ÉszakBudai Fűtőerőmű Kft. Ez 
kb. 23 évig működött így, aztán az MVM új vezetésének 
első dolga volt, hogy megszüntette a főmérnökségeket 
és belső átalakításokat hajtott végre, amely szerint osz
tályok alakultak. 

A következő koncepcionális elképzelés pedig az volt, 
hogy minek ennyi kicsi egység, rakjuk össze egy cégbe 
azokat. Engem akartak megbízni a feladattal, de ezt én 
nem akartam vállalni, erre az volt a válasz, hogy akkor 
el lehet menni. Tehát nem volt mese, neki kellett állnunk 
a tervet megvalósítani. Külső cég bevonásával létre kel
lett hozni egy új céget, és ebbe az új cégbe be kellett a 
négy erőművi társaságot integrálni. Ekkor jött egy ötlet: 
minek új társaságot létrehozni, mikor a négy cég közül 
a feladatra éppen alkalmas a GTER, hát olvasszuk be a 
GTERbe a többit. Legyen tehát a GTERből részvény
társaság, és a GTER átveszi a fűtőerőművek irányítását 

 A LITÉRI GT ERŐMŰ LÁTKÉPE

A LŐRINCI GT HELYSZÍNE
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ÉszakBuda esetében sokáig az volt az álláspont, 
hogy a projekt OTPhitele miatt nem lehetett átadni a 
vagyontárgyakat. Ez most MVMhitelkonstrukcióba szállt 
át, és az OTP felé a fennmaradó hitel kifizetésre került.

Pintér Tamás: Még néhány személyes élményről sze-
retném, ha szót ejtenénk. Például hogyan éltétek meg 
ezt az elmúlt 20 esztendőt, mik voltak a legmaradan-
dóbb egyéni vagy akár közös élményeitek?

Módos Géza: Pistával az első közös projektünk a stra
tégiai olajtárolókapacitások kiépítése volt, szerintem 
ott kezdtünk el együtt ügyködni, megismerni egymást, 
így a gázturbinás erőművek létesítése során már az 
elejétől jó volt az együttműködésünk. 

Ha „történelmi” dolgokat akarok mondani, akkor 
ezeknek az erőműveknek a létesítése és üzemeltetése 
volt az, amit mindketten végigcsináltunk, és azokban a 

Módos Géza: Emellett jó kapcsolatot alakítottunk ki a kör
nyező településekkel, a lakossággal, a polgármesterekkel 
és egyéb szervezetekkel is. Az erőművi személyzet nagy 
része az adott településeken vagy annak környékén lakott.

Szántó István: Litéren volt egy kis ellenállás a beruházás 
elején, egyszerűen nem hitték el azt, amit mondtunk, 
hogy az erőmű nem szennyez, nem zajos. A 72es út
nak – ami ott megy át Litéren – sokkal nagyobb a zaja. 
Elmondtuk nekik, hogy az erőmű nem fog 150 óránál 
többet működni egy évben, de ezt sem hitték el. Zaj
védő falat kellett építeni, és ez végül is megnyugtatta 
őket. Aztán az első nyílt napon, amikor nagyon sokan el  
jöttek, vagy 400500 ember, akkor kérdezték tőlem, hogy 
hol folyik majd az olaj. Mondtam, hogy a csőben. Csőben?  
Hát nem az árokban, csatornában? Csatornában, de azon  
belül csőben. Ja, hát ők azt hitték, hogy az ott a nyílt csa  
tornában folyik!

Környezetvédelmi jellegű előadás is volt, nehogy azt 
higgyék, hogy eleve egy környezetszennyező objektum 
épül. Azóta sem történt egyetlen erőművünkben sem 
környezetszennyezés, minden a hatósági előírások leg
szigorúbb betartásával történik!

Pintér Tamás: Még egy személyes kérdés. Szeretném, ha 
arról is beszélnétek, milyen gondolatok jártak a fejetek-
ben a litéri és a sajószögedi erőművek 20 éves üzembe 
helyezésének évfordulóján rendezett ünnepség idején? 
Hogy élitek meg, hogy már 20 év eltelt a kezdetek óta, 
milyennek láttátok mai szemmel az erőműveket?

Szántó István: Én Litéren voltam, és az első meglepő 
dolog a három tüzelőolajtartály volt, annak ellenére, 
hogy előre megmondták, hogy egy újabb tartálynak is 
meg kell épülnie a készletezési jogszabály végrehajtása 
érdekében. A rendkívül ambiciózus irányítástechnikai 
rekonstrukcióból vizuálisan nem sok látszik, de ahogy 
elmondtátok és tájékoztattatok, tényleg nagyon sokat 
változott, sokkal korszerűbb lett. 

Módos Géza: Nézzük például a fejlesztéseket, már mind
ketten elmondtuk, hogyan éltük végig ezeket a GTERen 
belül. A másik oldalról meg ott voltak az MVMben azok a 
kollégák, akikkel különféle szinteken mindig voltak ugyan 
viták, de azt is el lehet mondani, hogy ott is volt egy olyan 
csapat, akiket meg lehetett győzni, vagy éppen az ő kez
deményezésükre voltak bizonyos fejlesztések. Minden 
fejlesztés arra irányult, hogy minél üzembiztosabb legyen 
az erőmű. Ilyen volt például az új turbinavezérlőnek, a 
Mark VIenak (a Mark V utáni) az alkalmazása. Ezeknek a 
gázturbináknak lett elsőként ilyen modern vezérlőrend
szerük. Azt mondták annak idején a budapesti és a csepeli 
erőművek vezetői, hogy az MVMnek milyen sok pénze 

van, hogy megcsinál egy ilyen fejlesztést. Ezzel azt akarom 
érzékeltetni, hogy mindig volt partnerünk az MVMben, 
végül mindig sikerült megértetni az MVM döntéshozóival, 
hogy szükség van ezekre a fejlesztésekre, szükség van 
arra, hogy most csináljunk meg egy nagyjavítást vagy akár 
egy irányítástechnikai rekonstrukciót, mert ezek növelik 
az erőművek biztonságát, az árbevételt, így biztosíthatjuk 
a piacképes kondícióban tartást. 

Beszélnünk kell az emberi oldalról is. Például ha 
Lőrincit nézzük, akkor most már lassan elfogynak, el
mennek nyugdíjba azok az emberek, akik 1999ben ke
rültek a cégbe. De mindenhol el lehet mondani, hogy 
fluktuáció nem volt, tehát olyan nagyon ritkán volt, hogy 
jött valaki, aztán hamar elment. Általában tartósan ren
dezkedtek be az emberek, mert én úgy gondolom, hogy 
jó fizetésük volt a műszakpótlékkal és az egyéb juttatá
sokkal együtt, így nyugodt környezetben tudtak élni, 
ami a munkájukban is megmutatkozott. És nemcsak a 
kezelőkre és karbantartókra gondolok, hanem a műsza
ki, gazdasági és egyéb szakterületen dolgozókra is. Én 
azt gondolom, hogy a munkatársak hűségesek a céghez, 
szerették és most is szeretik a GTERt. 

társaságokban (MVM, GTER, BVMT) is hol együtt, hol 
különkülön dolgoztunk, nem megfeledkezve jó szakem
ber munkatársainkról sem.

Korábban Pakson is dolgoztam. Voltak ott műszaki 
ellenőrök, volt a beruházó, volt az üzemeltető. A beru
házó közölte, hogy a kivitelező azt mondta, hogy nagyon 
jól megcsináltam, a beruházó azt mondta, hogy fantasz
tikus, amit műveltem, az üzemeltető meg azt mondta, 
hogy ez nem teljesen így van.

Ott is az volt a mondás, hogy legyen egy olyan be
ruházás, ahol a beruházó utána üzemelteti is azt, mert 
akkor ugye, magának csinálja. Ezeknél a gázturbinás 
erőműveknél ez részben megvalósult. Az évek során 
rengeteg fejlesztés történt az erőművekben, különösen 
Sajószögeden és Litéren. Két, szabadtérre telepített 
erőműről beszélünk, ami csak időnként üzemel, éves 
szinten bőven 100 óra alatt. Például: hogyan kell egy álló 
erőművet üzemeltetni úgy, hogy akár mínusz 1020 fok
ban is elinduljon? Lehet, hogy Pista nem emlékszik a 
sztorira, de én felelevenítem. Az ezredfordulót követően 
egy nagyon hideg januári reggelen történt, hogy lefagyott 
a Mátrai Erőmű lignitkészlete, ezért kiesett az üzemből 
a teljes erőmű. Nagyon nagy volt a hiány a rendszerben, 
minden MWra szükség lett volna, de Lőrinciben mi sem 
tudtunk normálisan üzemelni.

Szántó István: Akkor még erőművi főmérnök voltam, 
és az államtitkár is felhívott. Ugyanis Litér és Sajószöged 
normálisan üzemelt, azokkal nem volt probléma. Lőrincit 
is elindították, 90 MWig terhelt fel, utána mindig kiesett. 
Megint elindították, megint kiesett. Kiderült, hogy any
nyira hideg volt, és annyira párás volt a levegő, hogy a 
légbeszívó teljesen befagyott. Lőrinciben ugyanis nem 
volt kompletten beüzemelve a légbeszívó jegesedésgátló 
fűtőrendszere, míg Litéren és Sajószögeden igen.

Én akkor szóltam Gézának és az erőművezetőnek, 
hogy álljatok meg 90 MW alatt, mert legalább az is va
lami. Ekkor felhívott az államtitkár, hogy hogy képzeljük 
ezt. Szerencsére Hatvani György volt az államtitkár 
(korábbi MVMvezérigazgató), aki MVMes korából jól 
ismert. Felhívott, hogy mi van, mire mondtam: Gyuri 
ott is pont olyan hideg van, mint a Mátrai Erőműben.

Módos Géza: Egyébként úgy emlékszem, akkor orszá
gos korlátozás is volt.

Szántó István: Szép időszak volt, az kétségtelen, el kell 
ismerni. Nagyon sok lehetőségünk volt belföldi, külföldi 
partnerekkel és cégekkel egyeztetni, sokat lehetett tőlük 
tanulni, látni. Lehetőségünk volt külföldre járni különböző 
átvételekre, közbenső ellenőrzésekre, tárgyalásokra. 
Szakmailag ezek mindenképpen fontosak voltak. Sokat 
kellett dolgozni, de szerintem észre sem vettük.

■■ 68 éves, hőerőgépész mérnökként végzett a Budapesti 
Műszaki Egyetemen. 

■■ 1976-ban kezdett dolgozni, első munkahelye  
a Tata bányai Hőerőmű Vállalat Dorogi Erőműve,  
ahol fő feladata az erőmű rekonstrukciójának  
irányítása volt.

■■ 1985-ben – már az erőmű helyettes vezetőjeként –  
került az MVM Beruházási Igazgatóságára osztályveze-
tői beosztásba. A következő időszakban – különböző 
beosztásokban – alapvetően a beru há zások felügyelete 
és irányítása volt a feladata. (Ekkor épültek a stratégiai 
olajtárolók és a gázturbinás erőművek.)

■■ A Lőrinci Erőmű üzembe helyezését követően  
az MVM gázturbinás erőműveinek főmérnöke, majd  
a GTER Kft. részvénytársasággá alakulásakor annak  
első vezérigazgatója.

■■ Egyéb funkciói: – 8 évig a Paksi Atomerőmű Zrt.  
    igazgatóságának tagja, 
 – 4 évig az Észak Budai Fűtőerőmű Kft.  
    felügyelő bizottságának elnöke, 
 – 5 évig a paksi energetikai középiskola  
    kuratóriumának tagja.

■■ Nős, két – házasságban élő – gyermeke, és két  
unokája van.

SZÁNTÓ ISTVÁN

■■ 68 éves, hőerőgépész mérnökként végzett  
a Budapesti Műszaki Egyetemen. 

■■ 1975-ben kezdett dolgozni, első munkahelye 
az ERBE Paksi kirendeltsége volt, ahol műszaki 
ellenőr, majd csoportvezetőként dolgozott a 
beruházáson, 1984-1989 között az Oroszlányi 
Hőerőmű rekonstrukcióján az ERBE kirendelt-
ség vezetője volt.

■■ 1990-ben került át az MVM-be műszaki tanács-
adói beosztásba. A következő időszakban  
– különböző beosztásokban – alapvetően a 
beruházásokkal, karbantartásokkal és fejleszté-
sekkel foglalkozott. (Ekkor épültek a stratégiai 
olajtárolók és a gázturbinás erőművek.)

■■ 1999-ben az MVM beruházási osztályvezetőjévé 
és az időközben megalakult GTER Kft. ügyve-
zetőjévé nevezték ki. 

■■ Az MVM GTER Kft. részvénytársasággá alakulá-
sakor létesítményi igazgatói beosztásba került. 

■■ 2009-től a Bakonyi Gázturbinás Erőmű létesíté-
sét és üzemeltetését irányította 2014-ig, mint  
a BVMT Zrt. elnök-vezérigazgatója.

■■ 2010-től nyugdíjazásáig az MVM GTER Zrt.  
vezérigazgatója volt.

MÓDOS GÉZA
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< HÍREK

< Az MVM az E.ON Hungária érdekeltségeivel 
tervezi növelni portfólióját

AZ MVM CSOPORT HÍREI

Komplex keretmegállapodást kötött 2019. október 3án 
az MVM Zrt. és az E.ON Beteiligungen GmbH, az E.ON 
Hungária Zrt. tulajdonosa, amelynek értelmében a két 
vállalat között 2021ig több tranzakció is megvalósul.

A felek között létrejött megállapodás alapján az 
MVM Zrt. megveszi az ÉMÁSZ Hálózati Kft.t, 50 szá
zalékos tulajdoni hányadot szerez a Budapesti Díszés 
Közvilágítási Kft.ben, valamint 25 százalékos részese
dést vásárol az E.ON Hungária Zrt.ben. A tranzakciók 
részeként az MVM Zrt.nek szándékában áll eladni az 
ELMŰ Nyrt.ben és az ÉMÁSZ Nyrt.ben lévő kisebb
ségi részesedését az E.ONnak.

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. megvásárlásával tovább 
erősödik az MVM Csoport lakossági ellátáshoz kapcso
lódó, stratégiailag fontos eszközállománya. Az E.ON 
Hungária Zrt. 25 százalékos részesedésének meg

vásárlása fontos mérföldkő az MVM számára, amely 
további szinergiákat hozhat mindkét energetikai tár
saságnak. A megállapodás összhangban van az MVM 
Csoport stratégiai céljaival, és kiterjed a romániai 
energiapiacon való együttműködési lehetőségek fel
térképezésére is.

„A tegnapi napon a hazai energiapiac történeté
nek egyik legkomplexebb ügyletét valósítottuk meg az 
E.ONnal közösen. Az elmúlt időszakban kollégáimmal 
azon dolgoztunk, hogy a magyar energetikai szektor 
pozícióját tovább erősítsük, függetlenségét növeljük 
és ezzel együtt a nemzetgazdaság számára olyan ipar
ági előnyöket teremtsünk, amely lehetőséget teremt a 
lakossági szolgáltatások minőségének javításához, stra
tégiai céljaink maradéktalan eléréséhez” – nyilatkozta 
Kóbor György, az MVM Zrt. elnökvezérigazgatója.

2019. 10. 03. 
Jelentős tranzakciókkal tervezi növelni portfólióját az MVM Csoport. Átfogó megállapodást írt alá 2019. október 
3-án az MVM és az E.ON, amellyel a hazai állami energetikai társaság stratégiai jelentőséggel bíró, a lakossági ügyfelek 
közvetlen ellátását biztosító infrastruktúrában erősíti iparági pozícióját. A nemzeti vagyon értékét növelő tranzakciók 
hozzájárulnak az MVM portfóliójának optimalizálásához, illetve támogatják a vállalatcsoport hosszú távú stratégiáját.
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< Együttműködési megállapodást kötött  
a MÁV és az MVM

Az együttműködési megállapodást az érintett szerve
zetek képviseletében Homolya Róbert, a MÁV Zrt. 
elnök vezérigazgatója és Kóbor György, az MVM Zrt. 
elnök vezérigazgatója látta el kézjegyével az MVM szék
házban tartott eseményen.

Az együttműködés célja, a MÁV és az MVM Csoport 
közötti, már eddig is jól működő kapcsolat erősítse 
és a jelenlegi együttműködés bővítése az innováció és 
kutatásfejlesztés, a szakemberképzés, valamint a villa
mosenergiaszolgáltatások területén. 

Az együttműködési megállapodás értelmében a két 
cégcsoport közösen vesznek részt a helyi közösségek 
fejlesztésében, különös tekintettel az oktatásra, a kultu
rális életre, a környezetvédelemre, illetve sporttevé
kenységre, ugyanakkor közös véleményt alakítanak ki 
az együttműködési területekhez kapcsolódó jogszabály
tervezetekkel kapcsolatban Magyarország versenyké
pességének erősítése érdekében. 

A megállapodásban rögzített célok elérése, valamint 
együttműködés további területeinek feltárása érdekében 
a felek munkacsoportokat hoznak létre, amelynek célja az 
eredmények értékelésére, valamint az új feladok kitűzése. 

BártfaiMager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli miniszter elmondta: „Nemzeti vagyo
nért felelős tárca nélküli miniszterként fontosnak tartom, 
hogy az állami vállalatok minél több együttműködési le
hetőséget találjanak, ezért a tulajdonosi joggyakorlásom 
alá tartozó cégeket is folyamatosan arra próbáljuk ösztö

nözni, hogy osszák meg a tapasztalataikat, keressék meg 
a lehetséges együttműködési pontokat és aknázzák ki a 
létező szinergiákat. Emiatt tartom különösen jelentősnek 
ezt a mai eseményt, hiszen a stratégiai vagyon és az állami 
közszolgáltatások szempontjából két meghatározó vállalat 
ismerte fel az együttműködésből fakadó előnyöket. Egy
ben remélem, hogy a jó példa ragadós lesz és hamarosan 
más állami vállalatok is követik az MVMet és a MÁVot.”

Kóbor György, az MVM Zrt. elnökvezérigazgatója 
hangsúlyozta: „Az MVM küldetése megfizethető és tiszta 
energia biztosítása ügyfelei részére fenntartható módon, 
a 21. század követelményeinek és ügyfélelvárásainak 
megfelelően.” Majd hozzátette: „Az MVM és a MÁV 
között több olyan szinergia van, amire érdemes építeni.  
Mindkét társaság nagyon komoly infrastruktúrával ren
delkezik, eszközállományuk nemzetgazdaságilag is je
lentős. Együtt rengeteg embert tudnak elérni, ezért az 
energiahatékonysággal kapcsolatos szemléletformálás
ban kiemelten fontos szerepük van.” 

Dr. Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnökvezérigazga
tója kiemelte: „A MÁV Magyarország egyik legnagyobb 
energiafelhasználással rendelkező vállalatcsoportja. 
A társaságcsoport 2018ban a vontatási célra több mint 
900 GWh, egyéb célra több mint 170 GWh villamos 
energiát fordított. Energia megtakarítással összefüg
gésben több fókuszterület is azonosítható, és kiemelten 
fontos egy komplex közép, illetve hosszú távú energia
stratégia meghatározása.”

2019. 10. 04. 
A mai napon a MÁV együttműködési megállapodást kötött az MVM Csoporttal, amelynek keretében megállapodnak 
abban, hogy az európai uniós kötelezettségek teljesítése, a nemzetgazdaság erősítése, valamint a környezet- és ter-
mészetvédelmi célok megvalósításának előmozdítása érdekében a jövőben egymással stratégiailag együttműködnek.

< Az NKM megvásárolta az e-Mobi  
Elektromobilitás Nonprofit Kft.-t

A Mobiliti ügyfelei az eddigi fejlesztéseknek köszönhetően 
már 112 db nyilvános töltőn és 228 db nyilvános töltési 
ponton tudják igénybe venni a szolgáltatást, amelyek közül 
19 villámtöltő található Magyarország legfontosabb útvo
nalai mentén. Ennek köszönhetően az NKMhez tartozó 

NKM Mobilitás Kft. az országban elsőként valósította meg 
a főutak és autópályák mentén a villámtöltős lefedettséget.

A Mobiliti ügyfelei 024 órában működő telefonos 
ügyfélszolgálaton keresztül kaphatnak segítséget a fel
merülő kérdésekkel kapcsolatban.

2019. 10. 30. 
Az NKM Mobilitás Kft. aláírta az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. megvásárlására vonatkozó adásvételi 
szerződést. A tranzakció sikeres zárása után az e-Mobi az NKM Mobilitás Kft. leányvállalataként fog működni. 
Tevékenysége az eddig általa telepített 336 db töltőoszlop üzemeltetése, karbantartása és az állami szereplőknek 
nyújtott e-flottaszolgáltatás folytatására fog irányulni. A tranzakció zárását követően kezdődik a rendszerek 
integrációja, amely eredményeként, várhatóan a jövő évben, majd az e-Mobi töltőknél is igénybe vehető lesz a 
Mobiliti 0-24 ügyfélszolgálata, a Mobiliti applikáció és az RFID-val történő azonosítás.
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< Bővítette hitelkeretét az MVM a Bank of China-val 

A szerződés aláírása alkalmából az MVM Magyar Villamos 
Művek Zrt. elnökvezérigazgatója ismertette: a forint ban, 
euróban és dollárban is lehívható keretösszeg 5 éves 
futamideje két évvel meghosszabbítható, így 2026ig áll 
rendelkezésre. A hirado.hu, a Tőzsdefórum, az mfor.hu, 
a 24.hu, a Napi, a ProfitLine, a Magyar Hírlap/MTI beszá
molója szerint Kóbor György azt mondta, a 21. század 
színvonalán álló, korszerű, integrált szolgáltatások kiépíté
se indokolta a hitelkeret bővítését. Az MVM hosszú távra 
tervez, ezért stratégiai célnak tekinti, hogy 2025re kar
bonsemleges megoldásokra építő energia és infrastruk
túraszolgáltatóvá váljon. A Bank of China magyarországi 
vezérigazgatója arról beszélt, hogy a megállapodás kifejezi 
a pénzintézet elkötelezettségét a magyar energiaszektor 
iránt, ráadásul a magyarkínai diplomácia 70. évfordulóján 
járulhat hozzá a két ország gazdasági kapcsolatainak erő

södéséhez. Hszü Haifeng hangsúlyozta: kiemelten kezelik 
az MVMmel kiépített együttműködést, elkötelezettek 
annak folytatása mellett, továbbra is bíznak a magyar 
gaz daságban. A Világgazdaság cikkében Kóbor György 
emlé keztetett: a kínai bank mindig olyankor jelent meg a 
csoport életében, amikor az mérföldkő előtt állt  idézte 
őt B. Horváth Lilla. Az MVM és a bank együttműködési 
szándéknyilatkozata 2013ban született, amelyet nem 
sokkal később egy 200 millió eurós hitelszerződés alá
írása követett, a pénzt az MVM az E.ON gázüzletágának 
megvásárlásához tudta felhasználni. 2013 óta a Bank of 
China egyébként tranzakciós és befektetési szolgálta
tást is nyújt az MVM Csoportnak. A következő lépés a 
2015ös, 250 millió eurós hitelkeretmegállapodás volt. 
„Ígérjük, hogy jól fogjuk felhasználni a hitelt” – jelentette 
ki Kóbor György.

2019. 09. 04., 05. 
A Bank of China-val kötött hitelszerződés módosítása alapján 250 millió euróról 350 millió euróra bővült az 
MVM Csoport hitelkerete. 

minden ember érdeke, hogy jó megoldások szülesse
nek. Kiemelte, hogy a VEPet már nemzetközi szinten 
is ismerik, az Európai Bizottság a három legjobb uniós 
energiahatékonysági program egyikeként tartja számon. 
A program a csatlakozók – vállalatok, önkormányzatok, 
iskolák, intézmények – éves energiamegtakarításait át
számolja erőművi kapacitásra, vagyis meghatározza, 
hogy mekkora erőműre nincs szükség a megtakarítás 
eredményeképpen.

< Fél év alatt csaknem megduplázta  
teljesítményét a Virtuális Erőmű Program

Hangsúlyozta, a jogszabályok és stratégiák annyit érnek, 
amennyit ezekből a hétköznapokban végrehajtanak, 
ezért is különösen fontos ez a program, amelynek már 
kapcsolódó projektjei is vannak. A mozgalom a társa
dalmi felelősségvállalás keretében kezdi kinőni magát, 
ezzel Magyarország hozzájárul a világ energiahatékony
ságának javításához és az energiamegtakarítás növelé
séhez. Jakab István, az Országgyűlés alelnöke nemzeti 
sikertörténetnek nevezte a programot, mint mondta, 

2019. 09. 25.
Hat hónap alatt csaknem megduplázta teljesítményét a Virtuális Erőmű Program (VEP), a csatlakozók energia-
megtakarításából számított érték alapján a virtuális erőmű már Magyarország negyedik legnagyobb erőműve 
– mondta Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács tiszteletbeli elnöke, a program védnöke a VEP 
díjátadó gáláján Budapesten, amelyről a hirado.hu, a Tőzsdefórum, az Infostart/MTI is tudósított. 

Minden várakozást felülmúlt az MVM Zrt. okosbútor 
pályázata iránti érdeklődés: közel 600 intézmény több 
mint 1200 pályázatot nyújtott be. A nevezések 70 száza
léka általános és középiskolákból érkezett, de 11 egye
tem is jelezte, hogy szívesen kihelyezne egyet az egyedi 
térbútorok közül.

A nagyméretű, szabadtéri, fából készült, napelemes, 
USBaljzattal telefontöltésre is alkalmas, sötétben hangu
latvilágítást adó, művészeti alkotásnak is beillő okosbú
torokat egy általános iskolának, egy középiskolának, egy 
több funkciós oktatási intézménynek, illetve egy egyetem
nek ítélte oda – komplex szempontrendszer alapján –  
a zsűri. Név szerint a következő iskoláknak: a gyoma
endrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolának, a zala
egerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumnak, a szekszárdi 
I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolának, 
illetve a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi 
Központjának.

A komplex szempontrendszer kitért többek között 
a helyszín adottságaira (méret, talajszerkezet, napele
mek működési feltételei, körbejárhatóság, védettség 
biztosítása, stb.), a pályázó intézménybe járók számá
ra és rászorultságára, a pályázat tartalmára, valamint 
kreativitására.

„Az MVM Csoport célja, hogy a fiatal generáci
ók mindennapi témái közé bekerüljön az energiaha
tékonyság és a fenntarthatóság, illetve, hogy okos 
megoldásokkal támogassa a különböző oktatási intéz
mények innovatív fejlesztését. Az okosbútorpályázat 
az MVM társadalmi felelősségvállalásának több alap
elvét ötvözi: az innovációt, a következő generációk 
támogatását, a fenntarthatóságot, illetve az oktatási 
intézmények fejlesztését” – mondta Kóbor György, az 
MVM Zrt. elnök vezérigazgatója a Semmelweis Egye
tem Elméleti Orvos tudományi Központjánál tartott 
átadó ünnepségen.

„Az Elméleti Orvostudományi Központ egyetemünk 
legmodernebb oktatási egységeként ismert. Az épü
let valódi multikulturális találkozási pont, egy állandóan 

pezsgő, lüktető komplexum, melynek mostantól ez az 
okosbútor is a része. Bízom benne, hogy a „kocka” idővel 
szimbólummá, egy új közösségi térré válhat az egyetem 
hallgatói, oktatói, illetve a 9. kerület számára. Nagyon 
örülök, hogy egy ilyen látványos installáció kellően felhívja 
a figyelmet a környezetvédelem és az energiahatékonyság 
jelentőségére” – hangsúlyozta Dr. Szász Károly, a Sem
melweis Egyetem kancellárja.

A nyeremények között 22 darab „kígyó” és „kocka” 
fantázianevű okosbútor szerepelt. A „kígyó” egy modulá
ris egység, amely variálhatósága miatt könnyen elhelyezhe
tő bármilyen helyszínen. A tömör fából készült, ergonomi
kus kialakítású térbútoron két napelem található, amelyek 
energiával látják el az USBtöltőket, illetve a beépített esti 
hangulatvilágítást is. A „kocka” egy szintén tömör fából 
készült, ergonomikus kialakítású fedett okosbútor, amely 
esőben is használható, egymással szemben kialakított 
ülőhelyekkel. A rajta elhelyezett napelemek segítségével 
alkalmas különböző eszközök töltésére is.

A pályázat szakmai zsűrijének tagja volt: Jákó Eszter, 
az MVM Zrt. kommunikációs igazgatója, Földi Melinda, 
az MVM Zrt. kommunikációs szakértője, Huszár András, 
a Hello Wood társalapítója, Rákóczi Ferenc műsorve
zető és Murai László, a HÖOK elnöke.

< Több mint ezerkétszáz pályázat érkezett  
az MVM okosbútor-pályázatára

2019. 10. 17.
Hatalmas érdeklődés övezte az MVM okosbútor-pályázatát. A négy okosbútort egy általános iskolának, egy 
középiskolának, egy több funkciós oktatási intézménynek, illetve egy egyetemnek ítélte oda a szakmai zsűri. 
A nyerteseket 550 oktatási intézmény közül választották ki.
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Joel von Lerber és Vigh Andrea. A fesztiválon a Junior 
Primadíjas Farkas Mira is önálló esttel lép a közönség elé. 
Fiatal tehetségek bemutatkozása mellett hárfabemutató 
koncertet is tartanak gyerekeknek. A zenei programokról 
további részletek az azongora.hu oldalon találhatók.

< SzakmAréna Szekszárdon és Pakson

A telepaks.net, majd utóbb a PaksPress számolt be az 
eseményről: a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparka
marának az volt a célja, hogy a szakmákat a tanulók ne 
csak vizuálisan tapasztalják meg, hanem aktív részesei 
legyenek egyegy munkafolyamatnak. Bemutató filmeket 
is láthattak az érdeklődők, kérdéseikre is válaszoltak a 
pályaválasztási tanácsadók. A rendezvény támogatója 

volt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., valamint az ESZI 
Intézményfenntartó és Működtető Alapítvány is. A Tolna 
megyei hírportálon Hanol Erzsébet tudósított a paksi 
rendezvényről. Egyébként tavaly szervezték meg először 
a programot, akkor csak Szekszárdon, ám a siker miatt 
úgy döntöttek, idén Paksra is elviszik a rendezvényt. A két 
helyszínen összesen csaknem kétezer fiatalt értek el.

< Ismét neves művészek az „MVM Koncertek  
– A Zongora” sorozatban

A hangversenysorozat következő vendége az orosz sztár
zongorista, Jevgenyij Kiszin lesz november 5én. A fidelio.
hu, a hirado.hu jelezte: az MVM Koncertek sorozata októ
ber elején a Gödöllői Nemzetközi Hárfa fesztivállal folyta
tódik olyan neves művészek fellépésével, mint Maria Graf, 

2019. 10. 08., 09. 
Szekszárd után Pakson rendezték meg október első napjaiban a SzakmAréna 2019 pályaorientációs programot 
az atomerőmű támogatásával.

2019. 09. 18., 20.
Ránki Dezső zongoraestjével folytatódott az „MVM Koncertek – A Zongora” sorozat szeptember 21-én, a 
budapesti Müpában, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben. A Kossuth-díjas zongoraművész Beethoven 
és Schumann műveit adta elő.

HÍREK AZ ATOMENERGETIKÁRÓL
Mayer György

A fesztivál látogatói megismerkedhettek a legújabb tech
nológiákkal és tudományos vívmányokkal, robotokkal 
beszélgethettek, drónokat „simogathattak”, virtuálisan 
beléphettek az atomerőmű blokkvezérlőjébe, portrét 
készíttethettek egy robottal, és akár a Napot is vizsgál
hatták élőben. A rendezvény fővédnöke dr. Palkovics 
László innovációs miniszter volt.

Az interaktív kiállítással párhuzamosan ismeret
terjesztő előadások tartottak, amelyek gerincét idén 
az Apollo program 50. évfordulója adta, kiegészítve 
további csillagászati és űrkutatási témákkal. A látoga
tók érdekességeket tudhattak meg a fontos történelmi 
eseményről, a kicsik pedig egy űrhajós pontgyűjtőfüzet 
kíséretében járhatták végig a rendezvényt, az útjuk vé
gén pedig ajándékokat kaptak.

A rendezvény házigazdája, az ELTE is számos érde
kességgel készült, az egyetem standján többek között 

< Tudományok Fővárosa: bemutatkozott  
az atomerőmű is

a vulkánkitörésszimulációval, a környezetét folyama
tosan érzékelő és a változásoknak megfelelően haladó 
Legovonattal, valamint az augusztus 20i tűzijáték cso
daszarvasát megalkotó csapat drónrajbemutatójával is 
találkozhattak az érdeklődők.

Miközben a fesztivál megnyitóján dr. Kovács Antal, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója is 
köszöntőt mondott, hatalmas érdeklődés kísérte az Atom
energetikai Múzeum kiállítását, amelyen fizikai kísérletek, 
ismeretterjesztő kiadványok, gyerekeknek és felnőtteknek 
szóló szakmai totó, hatalmas emelőkosaras darus kocsi, a 
Komondor sugárárnyékolt jármű, virtuális erőműlátogatás 
és még számos érdekesség várta az érdeklődőket.

Az esemény fő támogatója az Innovációs és Techno
lógiai Minisztérium és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
kiemelt támogatói pedig a National Instruments és a 
Richter Gedeon volt.

Hatalmas érdeklődés kísérte szeptember végén a Tudományok Fővárosa című rendezvényt, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem lágymányosi campusán. Az idén harmadik alkalommal megrendezett bemutatón robotok, 
high-tech drónok, AR- és VR-technológiák és a jövő járművei, valamint rengeteg más tudományos fejlesztés 
várta az érdeklődőket, köztük az Atomerőmű Múzeum kiállítása is.
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Paks II. nélkül nincs hosszú távú biztonságos áramellá
tás, a klímavédelmi követelmények csak az atomener
gia alkalmazása mellett teljesíthetők, ezért is döntött 
Magyarország a nukleáris kapacitásának fenntartása 
mellett – jelentette ki a miniszter, majd hozzátette: 
az atomerőműveknek köszönhetően évente világszerte 
több milliárd tonna széndioxid kibocsátása válik elke
rülhetővé. A tárca nélküli miniszter hangsúlyozta: stra
tégiai cél, hogy a hazai lakosság és a gazdaság számára 
hosszú távon olcsó, folyamatosan rendelkezésre álló és 
biztonságos villamos energia álljon rendelkezésre, ennek 
a garanciája a két új paksi blokk. Magyarország verseny
képességének kulcsa nem az olcsó munkaerő, hanem az 
alacsony termelési költségek, amihez elengedhetetlen az 
olcsó és megbízható villamosenergiaellátás – mondta.

Magyarország fontos szerepet vállal a nukleáris biz
tonság erősítésében – hangsúlyozta Szijjártó Péter kül
gazdasági és külügyminiszter a közgyűlésen. A miniszter 
arról is beszélt, hogy KözépEurópában az energiabiz
tonság kritikus fontosságú kérdés, a nukleáris energia 
használata pedig nagyban hozzájárul a térség energia
biztonságához. Magyarország villamosenergiaszükség
letének csaknem 50 százalékát nukleáris energiából 

Jó hír, hogy a Paksi Atomerőmű bővítésének műszaki 
tervét el tudtuk fogadni – mondta Szijjártó Péter, majd 
kijelentette: „Ez egy fontos mérföldkő a felkészülés so
rán. Most már meghaladta a háromszázat a megkapott 
engedélyek száma, amelyek között olyan fontos engedély 
is van, mint a környezetvédelmi engedély”.

A magyar kormány felelősen járt el, amikor úgy döntött, hogy a megújuló energiaforrások mellett hosszú távon 
épít az atomenergiára – jelentette ki Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépíté-
séért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter Bécsben, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség 
(NAÜ) 63. közgyűlésén.

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter október 2-án találkozott a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej 
Lihacsovval. A tárgyalás után Szijjártó azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy a paksi bővítés műszaki tervei végre 
elfogadásra kerültek.

fedezi, ez az arány növekedni fog a Paksi Atomerőmű 
kibővítésével. Magyarország számára ez versenyképes
ségi kérdés, hiszen a nukleáris energia használatának 
növelése sokkal védettebbé teszi a nemzetközi energia
piacok bizonytalanságaival szemben. 

A Nemzetközi Atomenergiaügynökség szeptemberi 
közgyűlésén megszavazták Magyarország kormányzótaná
csi tagságát. Ez lehetőséget biztosít hazánk számára, hogy 
a legmagasabb szinten közvetlenül és aktívan részt vegyen 
a NAÜ munkájában és döntéshozatali mechanizmusában.

A NAÜnek két politikai döntéshozó testülete van, 
az egyik az éves közgyűlés, a másik a kormányzóta
nács. A kormányzótanács feladatai közé tartozik, hogy 
ajánlásokat tesz a közgyűlés számára a NAÜ pénzügyi 
kimutatásaira, programjára és költségvetésére vonat
kozóan. Megvizsgálja a tagsági kérelmeket, jóváhagyja 
a biztosítéki megállapodásokat és a NAÜ biztonsági 
követelményeinek közzétételét. A közgyűlés jóváha
gyásával ez a testület nevezi ki a NAÜ főigazgatóját is.

A kormányzótanács általában évente öt alkalommal 
ülésezik: márciusban, júniusban, szeptemberben kétszer 
(a közgyűlés előtt és után) és novemberben.

(Forrás: MTI és OAH)

A miniszter azt is hozzátette, hogy a felvonulási épüle
tek közül az első háromhoz is megvan az építési engedély. 
Közülük az elsőt, a fővállalkozó irodaházát el is kezdték 
építeni. A létesítési engedély kidolgozásának folyamata is 
a megfelelő ütemben halad. A 300 ezer oldalas engedélyt 
2020 nyarán kell benyújtani az engedélyező hatósághoz.

(Forrás: MTI)

< NAÜ-közgyűlés Bécsben

< Elfogadtuk az atomerőmű-bővítés műszaki tervét
Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója elmondta:  
„Az elmúlt 65 évre visszatekintve látható, hogy az 
atom technológia fejlődésének köszönhetően ma az 
atom energetika biztonságosabb, megbízhatóbb és 
hatékonyabb, mint eddig bármikor. 1954 óta a teljes 
ipar ág túl van több leckén, számos biztonsági beren
dezést épített be, bevált módszereket alkalmaz, ami
nek köszönhetően magas biztonsági színvonalat ért el. 
Jelenleg a világ elképzelhetetlen atomenergia nélkül. 
Most, 2019ben büszkén ajánljuk a minden korábbinál 
nagyobb teljesítménnyel bíró és megnövelt biztonságot 
képviselő 3+ generációs VVER–1200 típusú atomre
aktorunkat a világnak.”

A Budapesti Kutatóreaktor (BKR) tudományos kutatá
sokat végez az atomfizika és az anyagtudományok terén, 
egyebek között az atomenergetika magyarországi fejlesz
tése érdekében. A BKR az első számú hazai neutron
forrásként a reaktorok anyagvizsgálati kutatásai mellett 
a nukleáris üzemanyagciklus paramétereinek vizsgálatát 
is szolgálja.

– Az 1990es évektől kezdődően az MTA Energia
tudományi Kutatóközpont mind nagyobb szerepet játszik 
a Paksi Atomerőmű üzemeltetésének támogatásában. 
Az atomenergia használata a magyar villamosenergia 
rendszerben stratégiai prioritást élvez és a magyar kor
mány külön hangsúlyt helyez a saját kutatásokra ezen a 
téren. Ez kiterjed a reaktorok anyagának a besugárzás 
miatt bekövetkező öregedésére vonatkozó vizsgála
tokra, a nukleáris hulladékkezelésre, valamint az üzem

A Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern nagyszabású ünnepségsorozattal emlékezett meg arról, hogy 
65 éve, 1954. június 26-én kezdte meg működését a világ első atomerőműve, Obnyinszk városa mellett, amely 
Moszkvától 100 kilométerre délnyugatra található.

A TVEL Rt., a Roszatom nukleáris üzemanyaggyártó vállalata és az MTA Energiatudományi Kutatóközpont a Buda-
pesti Kutatóreaktor (BKR) számára hosszú távú orosz nukleáris üzemanyag szállításáról szóló szerződést kötött.

Az ünnepségekre a Roszatom moszkvai központjá
ban kerül sor. Ezzel párhuzamosan a helyi média kép
viselőit látogatásra hívták az időközben már leállított 
Obnyinszki Atomerőműbe, ahol kerekasztalbeszélge
tést rendeztek, amelyen az atomenergia környezetre 
gyakorolt hatása volt a téma. A moszkvai székhelyű 
Roszatom cégcsoport több mint 300 vállalatot és szer
vezetet egyesít és 250 000 alkalmazottat foglalkoztat 
világszerte. Összességében a Roszatom rendelkezik a 
második legnagyobb uránkészlettel, a világ urándúsítási 
piacának több mint harmadát birtokolja. Az atomerőmű
vek legújabb generációját építi, a következő tíz évre 
szóló megrendelésállománya 133 milliárd USA dollár.

(Forrás: Roszatom)

anyagciklus zárására vonatkozó kutatásokra éppúgy, 
mint a reaktorfizikai, valamint a nukleáris üzemanyag 
termomechanikus tulajdonságainak vizsgálatát célzó 
kutatásokra – jelentette ki Horváth Ákos, az MTA Ener
giatudományi Kutatóközpont főigazgatója a szerződés 
kapcsán.

A Budapesti Kutatóreaktor KözépEurópa egyik 
legrégebb óta működő és legnagyobb teljesítményű 
kutatóreaktora. A VVR típusú kutatóreaktor szovjet 
terv alapján épült és 1959ben adták át. Azóta több
ször is komplex korszerűsítésen esett át. Teljes eddigi 
üzemideje alatt a kutatóreaktorban a TVELhez tartozó 
novoszibirszki nukleáris üzemanyaggyártó vállalatnál 
előállított üzemanyagot használják. 2012 óta a BKR aktív 
zónájában kizárólag alacsony dúsítottságú üzemanyagot 
használnak. 

(Forrás: Roszatom)

< Hatvanöt éves az atomenergetikai ipar

< Továbbra is TVEL-üzemanyagot kap  
a Budapesti Kutatóreaktor
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A több mint háromszáz oldalas, minden releváns or
szágra kiterjedő kiadvány főbb megállapításait Mycle 
Schneider mutatta be, aki az 1992 óta megjelenő kötet 
alapító szerzője és szerkesztője. Mint előadásában a 
világban tapasztaltakról elmondta: míg a működő reak
torok száma az elmúlt évben néggyel 417re nőt, addig a 
30 évvel ezelőtti 418nál még mindig eggyel kevesebb, és 
21gyel elmarad a 2002ben regisztrált 438as csúcstól. 
Az atomerőműépítés az elmúlt 5 évben csökkent, az 
idei év közepén 46 blokkot építettek, szemben a 2013as 
68 reaktorral és az 1979es 234 reaktorral. Nem meg
lepő, hogy az új blokkok építése a 2010es fukusimai 
baleset előtti évi 15ről 5re csökkent. 

A történelmi csúcsot 1976ban érte el az iparág, 
amikor egyetlen év alatt 44 helyen kezdődött nukleáris 
projekt, több mint az elmúlt 7 évben összesen. Vagyis 
megállapítható, hogy az atomerőművek megújulási se
bessége túl lassú ahhoz, hogy garantálja a technológia 
fennmaradását. Következésképpen az idei évtől kezdve 
először, a világ nukleáris reaktorflottájának átlagéletkora 
meghaladta a 30 évet. 

Ugyanakkor szerinte a megújuló energiai technológiák 
gyakorlatilag minden kategóriában továbbra is felülmúlják 
az atomenergiát. 2018ban 168 GW megújuló energiát 
csatlakoztattak a világ energiahálózataira, miközben a nuk
leáris kapacitás alig 9 GWtal növekedett. Globális szinten 
a szélalapú energiatermelés tavaly 29 százalékkal, a nap
energia 13 százalékkal, az atomenergia 2,4 százalékkal nőtt. 

A CEU (Közép-európai Egyetem) Nádor utcai épületében szeptember végén tartották a World Nuclear Industry 
Status Report 2019-es kiadásának bemutatóját (WNISR2019). Az évente megjelenő kiadvány átfogó képet ad 
a nukleáris iparról; erőművek adatai (működés, termelés, építés), elemzi a már folyamatban lévő és a tervezett 
nukleáris beruházásokat és globális összehasonlítást ad a nukleáris és a megújulóenergia-technológiák vonatkozásá-
ban, továbbá külön fejezeteket szentel a fukusimai katasztrófa utáni kihívásoknak és az erőmű-leszereléseknek is.

Az egy évtizeddel korábbihoz képest a nem vízerőmű alapú 
megújuló energiaforrások több mint 1900 TWh energiát 
termeltek, meghaladva a szén és a földgáz mennyiségét, 
míg az atomenergia kevesebbet termelt. 

Az elmúlt évtizedben a napenergiaberuházások be
csült költsége 88 százalékkal, a szélenergiáé 69 száza
lékkal csökkent, miközben a nukleáris energia költsége 
23 százalékkal nőtt. A megújulóenergiatechnológiák 
olcsóbbak a szén és földgáz költségeinél. Az új atom
erőművek építése sokkal lassabb, mint az összes többi 
létező lehetőség. A 2018ban elindított kilenc reaktor 
felépítését átlagosan 10,9 évre becsülik. Vagyis a többi 
alternatívánál drágább és lassabban megvalósítható atom
energia nem hatékony az éghajlati vészhelyzet leküzdé
sére irányuló erőfeszítéseknél, így ellentmondásos a 
nukleáris opciót erőltetni, mivel a hatékonyabb megol
dások elől veszik el a pénzt. 

Mycle Schneider szerint az elemzések meglepő ered
ménye, hogy a még meglévő reaktorok élettartamhosz
szabbítása sem hatékony. Éghajlati szempontból sem 
pozitív, mivel az üzemeltetési költségek meghaladják 
a versengő technológiák költségeit, ezáltal pedig blok
kolják azok rendszerbe állítását. Mycle Schneider ezért 
arra a következtetésre jutott: az éghajlati vészhelyzet 
megköveteli, hogy a befektetési döntések a legolcsóbb 
és a leggyorsabb technológiákat támogassák. Az atom
erőművek pedig a legdrágább és leglassabb lehetőség
nek bizonyultak az elmúlt évtizedekben.

< Lassul az atomenergia fejlődése

hálózaton kívüli létesítmények számára biztosítsák a 
villamosenergiaellátást. Ezek a kis atomerőművek 
képesek a háromtól öt évig tartó folyamatos üzemre 
üzemanyagutántöltés nélkül, így jelentősen csökkentik 
a villamosenergiaellátás költségét. Ezzel szemben a 
megújuló energiát használó létesítményeknek, mint a 
szél és a napenergiát alkalmazó erőműveknek, drága 
és környezetszennyező dízel üzemű berendezésekre 
vagy drága energiatárolókra van szükségük, miközben 
a kis atomerőművek folyamatos villamosenergiaellá
tást biztosítanak az energiaigényes felhasználók, így a 
nagyipari létesítmények számára is.

A reaktorok különösen jól működhetnek olyan tér
ségekben, ahol hosszabbak a partszakaszok, akadozik 
az áramellátás és korlátozott a villamos energiához való 
hozzáférés. Az erőmű a part bármelyik pontjára eljut
tatható, ahol kapcsolódni tud a meglévő vagy kiépítendő 
villamos hálózathoz.  

(Forrás: Roszatom)

Az új blokk üzembe állásával az Oroszországban 
működő blokkok száma 36ra nőtt. A Novovoronyezsi 
Atomerőmű IIes kiépítés 2es blokk (Novovoronyezs 
7es blokk) kereskedelmi üzembe helyezése arról tanús
kodik, hogy a Roszatom sorozatgyártásban létesíti az 
új, 3+ generációs blokkokat.  A Novovoronyezsi Atom
erőmű területén ez már a második hasonló blokk és a 
harmadik 3+ generációs egység. Ezt a típust választotta 
többek között Finnország, Magyarország, Fehérorosz
ország és Banglades is. 

(Forrás: Roszatom)

Üzembe helyezését követően ez lesz az első olyan atom
erőmű a világon, amely a kis moduláris reaktorok (small 
modular reactors – SMR) technológiáját használja, amely 
működő prototípusként megbízhatóan biztosítja az ala
csony széndioxidkibocsátású energiaellátást a távoli 
területeken. A kis teljesítményű egységeket az Oroszor
szág északi és távolkeleti részén nehezen elérhető terü
leteken történő telepítésre, valamint exportra szánják.

A Lomonoszov Akadémikus úszó atomerőmű két, 
az atomjégtörőknél használtakhoz hasonló, 35 MW vil
lamos és 300 MW hőteljesítményt biztosító KLT–40C 
típusú reaktorral van felszerelve. A hajótest, amelyre a 
reaktort szerelték, 144 méter hosszú, 30 méter széles 
és 21 000 tonna vízkiszorítású. Az úszó atomerőmű 
– a XVIII. században élt orosz tudósról, Mihail Lomo
noszovról kapta a nevét.

Az SMRalapú atomerőműveket (amelyek teljesít
ménye 300 MWenál kevesebb) úgy tervezték, hogy 
a nehezen elérhető területek, a kisebb hálózatok és 

Ez már a harmadik, Oroszországban működő 3+ generá
ciós blokk. Az első ilyen egységet ugyanebben az erőmű
ben 2016ban helyezték üzembe, a második, a Leningrádi 
Atomerőmű IIes kiépítés 1es blokkja pedig tavaly októ
ber óta termeli kereskedelmi üzemben az áramot.

Alekszandr Loksin, a Roszatom vezérigazgatójá
nak az operatív irányításért felelős első helyettese, az 
ASZE Mérnöki Vállalat elnöke a blokk termelésbe állása 
után többek között arról beszélt, hogy Oroszország 
rendelkezik immár két olyan erőművi blokkal szerelt 
atomerőmű típussal, amelyet a külföldi piacokra is ajánl.

< Megérkezett állomáshelyére az úszó atomerőmű

< Újabb 3+ generációs blokk lépett üzembe

A Lomonoszov Akadémikust, a világ első úszó atomerőművi blokkját augusztus 23-án Murmanszkból elindították 
állomáshelyére, az Oroszország távol-keleti részén fekvő csukcsföldi Pevekbe, ahová szeptember közepén meg 
is érkezett, hogy az év végén megkezdhesse működését.

A Novovoronyezsi Atomerőmű II-es kiépítés 2-es blokkját 2019. november 1-én, a kitűzött határidő előtt harminc 
nappal kereskedelmi üzembe helyezték. Előzőleg az orosz szövetségi környezetvédelmi, műszaki és atomenergetikai 
felügyelet (Rosztyehnadzor) tanúsítványt adott ki arról, hogy az új blokk megfelel a tervdokumentációban foglaltatnak, 
a műszaki előírásoknak valamint a jogi szabályozásnak illetve az energiahatékonysági előírásoknak – közölte a Roszatom.
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megolvadásakor felfogja az olvadékot. A benne lévő 
kompozitanyag nem engedi egy helyi kritikus tömeg 
kialakulását, megakadályozva, hogy az olvadékban új 
magreakciók induljanak be. Egy esetleges balesetnél így 
összegyűjtött olvadék nem kerülhet ki a környezetbe, 
ahogy a hűtésére használt víz sem.

A cég becslése szerint az ausztráliai kis reaktorok 
iránti kereslet elérheti a 2000 megawatt kapacitást, 
ami több, mint Kanadában, Mexikóban vagy Délkelet 
Ázsiában. 

Annak érdekében, hogy az egyik reaktor gyártása 
2030ban megkezdődjön, a társaság azt akarja, hogy 
a brit kormány 7 gigawatt teljesítményigényt rendeljen 
el a kis reaktorokhoz, ami NagyBritannia teljes kapaci
tásának körülbelül 10%a.

A kanadai Ultra Safe Nuclear Corp. azt állítja, hogy 
2025ig elkezdi értékesíteni a nagyon kicsi reaktorokat 
bányák és a távoli, elszigetelt városok számára. A több 
reaktor mindegyike beépíthető a szabványos rendszer
be és összevonható egyetlen erőművé, amelyet 15–30 
ember üzemeltetne. 

A költség az előállított villamos energia alapján ha
sonló lenne a napelemekhez (ezt azért nehéz elhinni). 
A technológia akkor lesz igazán kiforrott, ha majd a gyár
tás költségeit kellően leszorítják. 

Az orosz SMRalapú úszó és part menti atomerőmű
veket (amelyek teljesítménye 300 MWnál kevesebb) 
úgy tervezték, hogy a nehezen elérhető területek, a 
kisebb hálózatok és a hálózaton kívüli létesítmények 
számára biztosítsák a villamosenergiaellátást. Ezek a 
kis atomerőművek képesek a háromtól öt évig tartó, 
megszakítás nélküli üzemelésre, üzemanyag feltöltése 
nélkül. Így jelentősen csökkentik a villamosenergiaellátás 
költségét. Míg a megújuló energiát használó létesítmé
nyeknek – mint a szél és a napenergiának – drága és 
környezetszennyező dízel háttérre vagy drága energiatá
rolókra van szükségük, a kis atomerőművek folyamatos 
villamosenergiaellátást biztosítanak még az energiaigé
nyes felhasználók számára is.

(Forrás: TudományPláza)

Az SMRek (small modular reactors) olyan kisebb kapa
citású, önállóan is üzemelni képes reaktorok, amelyek 
sokoldalú szolgáltatást képesek nyújtani és akár egymás 
mellé is telepíthetőek, hogy nagyobb egységeket tud
janak létrehozni. 

A moduláris arra utal, hogy ezek a reaktorok önma
gukban is működőképes, kisebb egységek. Egy telep
helyre több reaktort is telepíthetnek egyidejűleg, így 
skálázható a kívánt teljesítmény. Az ilyen reaktorok kapa
citása jellemzően nem haladja meg a 300 megawatt ot. 
Vannak olyan források, amelyek azt mondják, hogy az 
új generációs reaktorok 400450 mega watt energiát 
termelnének. Egyik sem működik még szárazföldön 
(csak az oroszok atomjégtörői és úszó atomerőműve),  
de mintegy 150 terv van folyamatban világszerte. (Épí
tés alatt talán a Carem–25 kis moduláris reaktor van 
Argentínában.) 

De ne tessék tévedésbe esni! A kis méretű atomerő
mű nem egy mini napelempark a ház tetején! Az SMR
hálózat tól távoli vidékeken is telepíthető, vagy speciális 
igé nyek, például magas hőmérsékletű ipari hőszükséglet 
kielégítésére, sótalanításra is alkalmas. 

A RollsRoyce vezetésével a brit nukleáris iparban 
konzorcium jött létre az SMRtechnológia fejlesztésére 
és gyártására; céljuk a minden stádiumában saját gyártás 
megteremtése a szigetországban. Emellett számos más 
országban, például Oroszországban, Kínában, Francia
országban, de akár Argentínában is folynak fejlesztési 
munkálatok. 

A gyárban épített terméket teherautóval vagy ha
jóval szállítanák az ügyfelek számára. A RollsRoyce 
reaktor mérete 11,3 és 4,5 m lenne, és a teljes üzem 
körülbelül egy kis irodapark nagyságú. A cég úgy tűnik, 
használni fogja az ismert Roszatomtechnológia védel
mi elemei (szökőár, földrengés, repülőgéprázuhanás) 
mellett a szintén Roszatomújítást, az úgynevezett 
olvadékcsapdát.

A nagy acéltartály a zárt reaktortérben, közvetlenül 
a reaktortartály alatt helyezkedik el, és annak esetleges 

< SMR-reaktorok az energia-termelés  
szolgálatában

A következő évtizedekben elképzelhetetlen mennyiségű tiszta áramra lesz szükség globálisan. Nem csak azért, 
mert növekszik az emberiség energiaigénye, hanem azért is, mert a régi termelési kapacitásokat ki kell váltani. 
Az úgynevezett kis moduláris nukleáris reaktorok (SMR) kulcsfontosságúak lehetnek a villamosenergia-termelés 
szénmentesítéséhez és a kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez.

HÍRVILÁG – KITEKINTŐ 
Mayer György

< Megnyitották kapuikat az erőművek 

< Állásbörzén keresett szakembereket  
az MVM Csoport

A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 
(MEKH) és a csatlakozó erőművek által szervezett 
Erőművek Éjszakáján 14 és 22 óra között országszerte 
42 villamos energiát termelő erőmű és távhőt előállító 
fűtőmű, illetve tematikus látogatóközpont nyitotta meg 
kapuit a nagyközönség előtt. A részt vevő erőművek kö
zött megtalálhatók voltak a helyi melegvíz és távhőszol
gáltatást biztosító városi fűtőművek és hőközpontok, 
valamint az ország villamosenergiaellátásáért felelős, 
fosszilis energiaforrásokat, biomasszát, vízenergiát, 
atomenergiát felhasználó nagy létesítmények, így a Paksi 
Atomerőmű és az MVM Csoport többi erőműve is. 

A szépszámú érdeklődő megtekinthette az áram, a 
távfűtés és a meleg víz előállítását biztosító, sok esetben 
gigantikus méretű berendezések működését, emellett az 

A HVG Állásbörzén hazánk meghatározó munkaadói mel
lett személyzeti szolgáltató vállalatok és képzéseket kínáló 
kiállítók is várták a tapasztalt diplomás szakembereket, a 
pályakezdőket és a felsőoktatásban tanulókat egyaránt. 
Főként informatikusok, mérnökök, gazdasági szakembe
rek és elsősorban a nyelvtudásukkal elhelyezkedni vágyók 
megjelenésére számítottak. A műszaki és informatikai 
technikumi végzettségű, illetve végzős érdeklődőket, vala
mint a középfokú gazdasági ismeretekkel rendelkezőket is 

energiaellátás folyamatos és biztonságos fenntartásáért 
dolgozó szakemberek napi munkáját is megismerhet
ték. Az Erőművek Éjszakáján a látogatókat szakértő 
„idegenvezetők” kísérték végig az egyes helyszíneken, 
akik közérthetően és élményszerűen mutatták be az 
erőművek és a fűtőművek működését, az energiater
melés technológiai hátterét.

A program célja az volt, hogy az érdeklődők megis
merkedjenek a villamos energia és a távhő előállításának 
hátterével, érdekességeivel, az alapvető műszaki folya
matokkal és berendezésekkel. Az esemény ugyanakkor 
találkozási pont volt az energiatermelési szakma iránt 
érdeklődő pályakezdő szakemberek és a leendő mun
káltatók között. 

(Forrás: MEKH)

számos karrierlehetőséggel várták. Az immáron 150, már 
szakképzetteket kereső cég mellett mintegy 10, képzést 
kínáló kiállító is jelen volt az állásbörzén.

Az MVM Csoport standján többek között a Paksi 
Atomerőmű, az OVIT, az ERBE és természetesen a Nem
zeti Közműszolgáltató is várta az érdeklődőket. A kínált 
álláslehetőségek között gyakornokokat, pályakezdőket 
és gyakorlott szakembereket is vártak, összességében 
mintegy 50 munkakörre.

2019-ben első alkalommal rendezték meg az Erőművek Éjszakáját, amelynek keretében a szervezők országszerte 
több mint negyven helyszínen, szakvezetéssel várták az érdeklődőket október 11-én.

Hatalmas érdeklődés mellett nyílt meg 2019. október elején a HVG Állásbörze a Papp László Budapest Sport-
arénában. A kétnapos rendezvényen az MVM Csoport vállalatai is többféle pozícióba kerestek munkatársakat, 
így például a Paksi Atomerőmű berendezésmérnököt keresett.
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< Az MVM Csoport is csatlakozott  
az Autómentes Hétvégéhez

Az Európai Mobilitási Hét eseménysorozatának zá
rásaként az egész hétvégés eseményen az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM) és partnerei kör
nyezettudatos közlekedésre nevelő, szemléletformáló 
aktivitásaival várták a látogatókat a budapesti Andrássy 
úton, amelynek részeként az MVM Csoport standján 
a Nemzeti Közművek is bemutatkozott. A standon a 
megújuló energiákról és felhasználásukról tudhattak 
meg többet az érdeklődők, sőt azt is kipróbálhatták, 
hogyan lehet elektromos autót tölteni egyetlen érintés
sel vagy egy applikációval. Az elektromos autó számos 
előnye közül gyakran kiemelik, hogy technológiájából 
kifolyólag nagyon csendes, és a dugókban csak haladás
kor használ energiát.

Persze a környezetbarát városi közlekedésnek szá
mos módja lehet. Ezek közös jellemzője, hogy kevésbé 

szennyezik a levegőt a hagyományos közlekedési for
mákat képviselő járműveknél, továbbá fenntarthatóbb 
energiákból táplálkoznak. Az egyik ilyen energia, ami 
természetünknél fogva a birtokunkban van, a testmoz
gás. Indítsuk energikusan a napot, és ha tehetjük, hasz
náljunk a közlekedéshez rollert, gördeszkát, biciklit, vagy 
simán csak gyalogoljunk! Ez jót tesz a környezetnek és 
a közérzetünknek is.

Magyarország idén 18. alkalommal csatlakozott a 
környezetbarát, fenntartható közlekedést népszerűsítő 
Európai Mobilitási Hét és Autómentes Hétvége című 
nemzetközi programhoz, amelynek idei jelmondata: 
„Sétálj velünk!” volt. A kezdeményezés 1997ben Francia
országból indult, és mostanra már majdnem 3 ezer te
lepülés csatlakozik hozzá évrőlévre. A koordinátori 
feladatokat Magyarországon tavaly óta az ITM látja el.

Az Európai Mobilitási Hét rendezvényeihez kapcsolódva 2019. szeptember 21-22-én rendezték meg Budapesten 
az Autómentes Hétvégét. Az esemény népszerűsége évek óta töretlen, az Európai Mobilitási Hét és Autómen-
tes Hétvége eseménysorozat nemzetközi honlapján 285 magyar település regisztrált, megelőzve a tavalyi, 267 
regisztrált település számát, vagyis egyre többen és többen ismerik, keresik és használják a környezetbarát és 
fenntartható városi közlekedési lehetőségeket.

< Szekszárdon és Tolna megyében  
fejleszt az E.ON

A vállalatcsoport Szekszárd városában 18 beruházási 
munkát tervezett 2019ben, összesen 147 millió forint 
értékben, ezek a kis és középfeszültségű áramhálóza
tokat érintik. A Szekszárdi Ipari Parkban 23 millió forint 
értékben bővítette az E.ONcsoport a Samsoniteot 
ellátó transzformátorállomást, és új kábeleket fektetnek 
az ipari parkban jelentkező többlet villamosenergiaigény 
biztosítására. Szintén az ipari parkban valósult meg egy 
14 millió forintos beruházás, amely a NIPÜF megnöve
kedett villamosenergia és földgázigényeire adott választ. 

Az ipari fejlesztések mellett az E.ON a lakosság 
biztonságos és zavartalan energiaellátása érdekében 
számos átalakítást végzett, többek között a Szekszárd és 
Szálka közötti középfeszültségű légvezetékes hálózaton. 
Új földkábel és transzformátorépítés valósult meg a 
Kadarka utcánál, illetve a Rákóczi utcában, a Wosinsky 
lakótelepen pedig transzformátorbesűrítésre került sor 
a megnövekedett igényekre reagálva, földkábelépítéssel, 
új transzformátorral.

A tervezett munkák száma tovább bővült az év során 
egy kiemelt projekttel: Mözs településen zöldmezős 
beruházásként idén elindul egy 132/22 kVos alállomás 

megvalósítása, amely 2021ben készül el. Az 1,7 milliárd 
forintos projekthez kapcsolódó beruházások jelentősen 
javítják a lakosság és a térségben található vállalkozások 
villamosenergiaellátását is. A terület kiválasztása meg
történt, jelenleg az alállomás tervezése zajlik.

Szekszárd mellett a megye számos pontján is folynak 
beruházások. Bonyhádon 145 millió forint értékben 
kerül sor alállomásfejlesztésre, valamint az itt található 
ipari park bővítése kapcsán 25 millió forintos fejlesz
tést tervez az energiacég. Tamásiban 63 millió forint 
értékben valósul meg az áramhálózat üzembiztonságát 
fenntartó beruházás. Pakson a második ütemben idén 
122 millió forint értékben végeznek fejlesztéseket, me
lyeket elsősorban a többletenergiaigények kielégítése 
érdekében valósítanak meg. Bátaszéken az ipari park 
fejlesztése kapcsán egy 50 millió forintos költségű há
lózati beruházás zajlik majd.

Az E.ON Tolna megyében 4000 km hosszú áram, 
és 2000 km gázhálózati vezeték üzemeltetéséről, fej
lesztéséről és karbantartásáról gondoskodik, ebből 385, 
illetve 150 km Szekszárdon működik.

(Forrás: E.ON)

Az E.ON-csoport a szekszárdi és a környező ipari parkok és a térség gazdasági fejlődésének növekvő energia-
igényeit figyelembe véve fejleszti áram- és gázhálózatát, és reagál az új bekapcsolási igényekre. A szekszárdi 
üzemek területén – amely nagyságrendileg Tolna megyét fedi le – több mint 2,8 milliárd forintot fordít az áram- 
és gázhálózat karbantartására és fejlesztésére a társaság az idei évben.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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< Mi a pálya, fiatalok?

Mint a rendezvénysorozat megnyitóján is elhangzott, a 
MEE hosszú évek óta elkötelezett a pályaorientáció, a 
szakemberutánpótlás és a tehetséggondozás támoga
tásában. A rendezvény célja, hogy az ipari szereplők és 
az oktatási intézmények bevonásával látványos, vonzó, 
interaktív, élményalapú bemutatók segítségével felkeltse 
az érdeklődést a pályaválasztás előtt álló diákokban a 
műszaki és informatikai pálya iránt, annak érdekében, 
hogy tudatosan válasszák ezt a hivatást.

A rendezvényeken a szervezők arra keresték a vá
laszt, hogy milyen kihívások elé állítják a szakmát után
pótlásnevelés szempontjából az ipari és környezeti vál
tozások. Milyen aktivitásokkal, programokkal ösztönzik a 
cégek, vállalatok a fiatalokat arra, hogy a műszaki pályát 
válasszák? Mi a tapasztalat, hogyan alkalmazkodnak az 
oktatási intézmények az újonnan kialakuló szakmákhoz? 
Mit tehet egy szakmai szervezet, hogy támogassa az 
iparági szakemberek utánpótlásának biztosítását?

A rendezvények során hat műszaki ágazattal (gépé
szetépületgépészet, informatika, távközlés, elektronika, 

elektrotechnika, vegyipar) ismerkedhettek meg az ér
deklődők, olyan szakterületekkel, amik a mai modern 
világunkat működtetik.

Az idei rendezvényt a budapesti megnyitót követően 
Miskolc, Pécs, Győr, Szeged és Debrecen városában tar  
tották meg.

2019-ben is hat helyszínen rendezte meg a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) a MI A PÁLYA? Műszaki 
Pályaválasztó Fesztivál a jövő műszaki és informatikai szakembereiért című rendezvénysorozatát, amelynek meg-
nyitóját szeptember végén tartották Budapesten, az Elmű Sporttelepén. Az MVM Csoportot a rendezvényen a 
MAVIR és a Nemzeti Közművek képviselte.

< Vízerőművet korszerűsít az ALTEO

A több mint száz éve üzemelő erőmű esetében – a koráb
bi, 2025 évenként végzett felújítással szemben – az elmúlt 
közel ötven évben nem került sor felújításra. Az erőmű 
energiatermelőberendezéseinek műszaki állapota, illetve 
hatásfoka azonban indokolttá teszi azok rekonstrukcióját.

A cég 1,1 milliárd forintos beruházás keretében újítja 
fel és korszerűsíti az erőművet, ebbe beletartozik a ko
rábbi turbinák korszerűbbre cserélése, valamint a mű
emléki épület felújítása is. A teljes kivitelezés az erőmű 
műemléki jellegének megőrzésével történik.

Az ALTEO megújuló energiaforrásokat hasznosító 
erőművi portfóliónk kapacitása meghaladja az 55 mega
wattot. A társaság elkötelezett az ipartörténeti emlékek 

fenntartásában és annak megőrzésében. Jó példa erre 
az ugyancsak műemléki védelem alatt álló felsődobszai 
erőmű rekonstrukciója, amelyre 2013ban került sor.

Az erőmű Gibárt községben, BorsodAbaújZemplén 
megyében, a Hernád folyó mellett a torkolattól 58 km
re fekszik. Itt található az 1901ben tervezett, 1902ben 
épített és 1903ban üzembe helyezett üzemvízcsatornás 
elrendezésű vízerőmű. Az erőmű az Északmagyarországi 
Áramszolgáltató Nyrt. tulajdona. Az ÉMÁSZ Nyrt. és a 
2015 májusa óta az ALTEO Group tagjaként működő 
Sinergy Kft. által 2004ben megkötött szerződések alap
ján az ALTEO Group jelenleg mint bérlő és üzemeltető 
vesz részt a vízerőmű működtetésében.

(Forrás: ALTEO)

Az ALTEO megkezdi a több mint 100 éve üzemelő, műemlékké nyilvánított gibárti vízerőmű felújítását, az erőmű 
további hosszú távú megbízható működésének biztosítása érdekében.

< Áder János: Példamutató a magyar gyakorlat

A klímacsúcson a magyar államfő bejelentette, hogy 
Magyarország a következő három esztendőben közel 
6 millió dollárt fordít a nemzetközi klímafinanszírozásra, 
aminek egy részével a Zöld Klíma Alapot támogatja a 
globális felmelegedés elleni küzdelemben. Magyarország 
a jövőben is minden tőle telhetőt megtesz, hogy a közös 
párizsi célunk teljesüljön – mondta, és hozzáfűzte: ha 
mindenki hasonlóan cselekszik, akkor van remény.

A köztársasági elnök elmondta, hogy Magyarország 
2030ig megtízszerezi naperőművi kapacitását, befejezi 
a szén energetikai hasznosítását, bővíti atomerőművi 
termelését. Mint jelezte, Magyarország 1990 óta 32 szá
zalékkal csökkentette széndioxidkibocsátását úgy, hogy 
az ország energiafogyasztása is csökkent, ugyanakkor 
gazdasági teljesítménye jelentősen nőtt. Tavaly 0,6 szá
zalékos kibocsátáscsökkenés mellett 5 százalékkal nőtt a 
magyar GDP. Az egy főre eső kibocsátásunk az egyik leg

alacsonyabb az iparosodott országok között, az USAé 
például 3,5szerese. Áder János azt is az elérhető célok 
közé sorolta, hogy a magyarországi épületek energia
hatékonyságát 2050re legalább 30 százalékkal javítsák.

2030ra minden 25 ezer főnél népesebb városunkban 
a közösségi közlekedésben már csak „E” autóbuszokat 
fogunk használni – szögezte le. 

Az államfő Magyarország Virtuális Erőmű Program
jával kapcsolatban elmondta, hogy az az energiahaté
konyságot kívánja javítani magánszemélyeknél, cégeknél 
és állami intézményeknél egyaránt. Azt is hangsúlyoz
ta, hogy a programnak köszönhetően a magyarországi 
áramfogyasztás 6 százalékát nem kellett fosszilis forrás
ból előállítanunk. Közölte, hogy a programot Olaszor
szágban, NagyBritanniában és Romániában is elkezdték 
alkalmazni.

(Forrás: MTI)

Magyarország Virtuális Erőmű Programját ajánlotta az ENSZ-klímacsúcs résztvevőinek a figyelmébe szeptember 
23-i New York-i felszólalásában Áder János. A köztársasági elnök a plénum előtt elmondta, hogy a 10 éve indult 
program lényege és filozófiája szerint az a legolcsóbb energia, amelyet meg sem termelünk. „A program keretében 
eddig több energiát takarítottunk meg, mint ami a magyarországi atomerőmű teljesítményének egynegyede” 
– fogalmazott a köztársasági elnök.
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< Magyar diákok a Shell Eco-marathon versenyén

< Korszerűsítik az ajkai erőmű kazánjait

A nyáron, Londonban megrendezett Shell Ecomarathon 
Europe 2019en összesen 28 ország 140 csapata sora
kozott fel a rajtvonalnál saját építésű autójával. Az idei 
verseny nemcsak az ismeretlen versenypálya, hanem a 
szokatlanul meleg idő miatt is rendkívüli kihívások elé 
állította a diákokat, akiknek a hőségben az autók hűtését 
is meg kellett oldaniuk.

A megmérettetés során a csapatoknak összesen négy 
lehetőségük volt, hogy mért kört fussanak, amelyek kö
zül a legjobb számított végső eredménynek. Egy próbál
kozás alatt 11 kört, összesen 16 kmt kellett teljesíteniük 
a legkevesebb energiafelhasználással.

A győri Széchenyi István Egyetem SZEnergy csapata 
kiválóan indított, és új, elektromos autójával az elsők 
között ment át a technikai vizsgálaton. A végső, 165 km/
kWh eredményt már rögtön az első futamon elérte 
a csapat. Az egyetlen magyar középiskolás csapat, a 
kecskeméti Kando Electric 362 km/kWh teljesítménnyel 

Palkó György, a Veolia Energia Magyarország Zrt. elnök 
vezérigazgatója szerint újabb üteméhez érkezett az ajkai 
erőmű korszerűsítése, a Bakonyi Erőmű Zrt. mintegy 
hatmilliárd forint összegű beruházássorozatának része
ként. Az erőművi kémények felújítása után a kazánok 
rekonstrukcióját is elvégzik. Először az erőmű 10es számú 
kazánját korszerűsítik. A  rekonstrukció után a kazánok 
jelentősen alacsonyabb károsanyagkibocsátás mellett mű
ködnek, és tovább csökken a pernyekibocsátás mértéke.

A Veolia Zrt. 2017 decemberében vette át az erőmű 
működtetését. Az állapotfelmérés után 2018 tavaszán 
kezdődtek meg a korszerűsítések. A tízes kazán után 

zárta a kihívást. A Szegedi Tudományegyetem STECO 
csapata a prototípus elektromos kategóriában 214 kmt 
tett meg 1 kWh energiával.

A Shell Ecomarathon energiahatékonysági verseny 
a Shell egyik legfontosabb kezdeményezése, amely nem
csak a mérnöki tanulmányokat folytató diákokat hivatott 
kihívás elé állítani, hanem a jövő fenntartható mobilitási 
megoldásait is keresi.

Összesítve a Shell Ecomarathon Europe 2019 ered
ményeit, a leghosszabb távot ismét a francia Microjoule 
La Joliverie futotta, akik 2735 kmt tettek meg a belső
égésű motorral hajtott járművükkel. A városi koncepció 
elektromos kategóriáját is a franciák nyerték, a TIM UPS 
INSA csapat új rekordot állított fel 234,3 km/kWh ered
ményével. A prototípus kategória elektromos járművei 
között pedig ebben az évben a spanyol EcoDimoni 
csapat autója bizonyult a legenergiahatékonyabbnak, és 
888 kmt tett meg 1 kWh energiával.

(Forrás: Shell)

a következő kazán felújítását 2020 májusában kezdik 
meg, így a 2020. évi őszi fűtési szezonban már megújult 
formájában fog működni. Ekkor kezdik a többi kazán 
felújítását, és 2020 végére a három kazán fejlesztése 
befejeződik, a pernyekibocsátás Ajkán megszűnik. 

Az erőmű főként biomassza, faapríték és mezőgaz
dasági melléktermékek, illetve szén felhasználásával állít 
elő gőzt a timföldgyár és az ajkai távhőhálózat számára, 
valamint évente 320 ezer megawattóra villamos energiát 
is termel. A 131,6 MW villamos és 360 MW beépített, 
névleges hőteljesítményű erőműnél 285 ember dolgozik. 

(Forrás: Veolia)

2019-ben három magyar csapat vágott neki az immár 35. alkalommal megrendezett diákinnovációs versenynek, 
hogy egy teljesen új pályán mérje össze autóépítési tudását a kontinens legjobbjaival. Az ötnapos verseny során 
a csapatok azon dolgoztak, hogy minél messzebbre jussanak el 1 kWh energiával vagy 1 liter üzemanyaggal. 

Összesen 1,2 milliárd forint saját erőből teljesen megújul Ajkán a Bakonyi Erőmű Zrt. tízes számú kazánja, ami 
1943-ban épült. A többi kazánt is korszerűsítik, ezzel 2020 végére megszűnik a pernyehullás – derült ki a tulaj-
donos Veolia Zrt. vezetőinek sajtótájékoztatóján.

< Megújulóra vált az Unilever

Ahol lehetséges volt, a megújuló forrásból származó 
villamos áram használatára történő átállást a helyi meg
újulóenergiapiac fejlődésének támogatásával érték el, 
így az Unilever villamosenergiaszükségletének immár 
38 százalékát szerzi be hosszú távú villamosenergiavá
sárlási szerződések (Power Purchase Agreement; PPA) 
keretében, zöldtarifák alkalmazása mellett. Ahol ez nem 
volt megvalósítható, ott a cég megújulóenergiatanúsít
vánnyal (Renewable Energy Certificate, REC) rendel
kező forrásból vásárol áramot. 

A vállalat bejelentése azt megelőzően érkezett, hogy 
az Unilever részt vett a New Yorki Klímahét nyitóünnep
ségén és az ENSZ főtitkára által szervezett, Climate Action 
Summit elnevezésű éghajlatváltozási csúcstalálkozóján 
is, ahol – a párizsi klímamegállapodással összhangban – 
számos kormányzati és vállalati vezetővel együtt hívják 
fel a figyelmet a globális átlaghőmérsékletemelkedés 
1,5 Celsiusfokos korlátozásának fontosságára.

Ennek eléréséhez létfontosságú volt, hogy az Unilever 
az energiahatékonysági programjai keretében jelentős 
befektetéseket hajtson végre. Ezek eredményeként a 
vállalat teljes energiafelhasználása 28 százalékkal csök
kent, az egy tonna késztermékre jutó CO2kibocsátás 
2008 óta a felére esett vissza, illetve számos telephelyen 
megkezdődött a napenergia áramtermelési célú hasz
nosítása. Ezek az eredmények ráadásul valójában nem 
jártak többletráfordítással, hiszen a hosszú távú áramvá
sárlási szerződésekhez hasonló konstrukciókból eredő 
megtakarítások ellensúlyozták a felmerülő költségeket.

A cég a megújuló forrásból származó hálózati vil
lamos energiára történő átállással jelentős lépést tett 
afelé, hogy 2030ig karbonsemlegessé váljon. A vállalat 
a partnereivel együtt világszerte azon dolgozik, hogy 
saját telephelyein állítson elő megújuló villamos energiát: 
jelenleg immár 18 országban hasznosítják ily módon a 
napenergiát egységeikben.

(Forrás: Unilever)

Az Unilever 2019. szeptember közepén jelentette be, hogy gyárai, irodái, kutató-fejlesztő létesítményei, adatköz-
pontjai, raktárai és disztribúciós központjai a világ mind az öt kontinensén immár kizárólag megújuló forrásból 
származó hálózati villamos energiát használnak.

< Napirenden a jövő hálózati infrastruktúrája

A rendezvény nyitónapján Kaderják Péter, az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium (ITM) energiaügyekért 
és klímapolitikáért felelős államtitkára előadásában ki
jelentette, hogy a villamosenergiaszektor az európai 
energia és klímapolitika kulcsterülete. Ahhoz, hogy 
sikerüljön megvalósítani a célokat, és az európai gazda
ság 2050re klímasemleges legyen, a szektor mélyreható 
átalakítása szükséges. 

A véglegesítés előtt álló nemzeti energiastratégiáról 
szólva elmondta: a cél, hogy a fogyasztók hosszabb 
távon, 2030 és 2040 között tiszta, okos, megfizethető 
energiához jussanak. A stratégiában hangsúlyos szerepet 
kap az ügyfélközpontúság, a hazai ellátásbiztonság erősí

tése, a szektor karbonsemlegessé tétele és az energeti
kai innovációk, fejlesztések gazdasági kihasználása. Mint 
többek között elmondta, Magyarország ellátását már 
jelenleg is hatvan százalékban karbonsemleges energia, 
ötven százalékban nukleáris energia, tíz százalékban 
pedig megújuló energiaforrások biztosítják. 

Az országnak az energiafüggetlenség elérésére kell tö
rekednie, ehhez pedig szükség van a nukleáris kapacitások 
pótlására, enélkül a nettó importarány a 4050 százalékot 
is elérné – mondta. Hozzátette, hogy a paksi két új blokk 
üzembe állításával és a megújuló energiaforrások arányá
nak növelésével az import 2040re akár húsz százalék alá 
is csökkenthető.  (Forrás: MTI)

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés kísérte 2019. szeptember közepén Debrecenben a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület 66. Vándorgyűlés és Kiállítás rendezvénysorozatát, amelynek mottója „A jövő hálózati infrastruktúrája” volt.
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< Közösen fejlesztik a világ leggyorsabb  
villámtöltőjével támogatott e-buszt

< Tovább növekedett a villamos-energia felhasználás

Az ebusz az ABB TOSA villámtöltő rendszerével lesz 
felszerelve, amely az utascsere ideje alatt, néhány má
sodpercen belül feltölti a jármű akkumulátorát. A megol
dásnak köszönhetően a járművet újratöltési igénye miatt 
nem kell néhány óránként kivonni az utasforgalomból, 
nincs szükség pótló járat beállítására, így biztosítható a 
flottaméret minimalizálása. A partnerek kísérleti pro
jektet hoznak létre Kínában azzal a céllal, hogy az ügyfe
lek számára bemutassák a megoldás kínálta előnyöket. 
Az együttműködés keretében a King Long cég az ebusz 
tervezését és szerelését végzi, míg az ABB az út menti 
töltőállomásból, áramátviteli rendszerből és a fedélzeti 
akkumulátorból álló TOSA villámtöltő megoldást szállítja.

A villámtöltő megoldás esetében nincs szükség a költ
séges felsővezetékekre. A megoldás segítségével a tömeg

A MEKH és a MAVIR közös kiadványa tízedik alkalommal 
jelent meg a nemzetközi és a magyar villamosenergia 
rendszerről. Az adatokból megállapítható többek kö
zött, hogy míg a bruttó hazai villamosenergiatermelés 
csökkent közel 3%kal, addig az importexport szaldó 
energia részaránya közel 3%kal növekedett. A legma
gasabb bruttó csúcsterhelés minden eddiginél nagyobb 
volt, 2018. december 19én 6869 MWos értéket ért el 
(ami 1,3%kal magasabb az egy évvel korábban regisztrált 
6780 MWnál).

A villamos energia előállítására felhasznált energia
hordozók vizsgálata során megállapítható, hogy 2018ban 
csak a megújuló alapú források mutattak emelkedést: a 
nap több mint háromszorosára nőtt, a biomassza 12, 

közlekedési vállalatok járműflottájukat kibocsátásmentes, 
csendes, költséghatékony és környezetbarát ebuszok 
üzembe helyezésével fejleszthetik tovább.

Napjainkban Kínában található az ebuszok legna
gyobb felvevőpiaca. A piaci szegmens dinamikus fejlő
dése főként annak a kormánypolitikának köszönhető, 
amely a városi légszennyezés csökkentése és az ország 
olajimporttól való függésének enyhítése érdekében ki
emelt fontosságot tulajdonít a tömegközlekedési rendszer 
villamosításának. A King Long Motors Kína és egyben a 
világ egyik legnagyobb a városi és távolsági buszgyár
tója. A vállalat világszerte nagyszámú járművet értékesít, 
meghatározó piaci szereplőnek számít Ázsiában, Latin 
Amerikában, Afrikában és a KözelKeleten is.

(Forrás: ABB)

a hulladék pedig 13%kal emelkedett, de csekély mérték
ben a víz és a biológiailag lebomló hulladék aránya is nőtt.

A megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energia részaránya tavaly átlépte a 8%ot (sőt megkö
zelítette a 8,5%ot). Ezzel összefüggésben megfigyel
hető, hogy főként a naperőműveknek köszönhetően 
növekedett a villamosenergiarendszer teljes beépített 
teljesítőképessége, valamint folytatódott a háztartási 
méretű kiserőművek teljesítőképességének bővülése, 
amely közel 40%kal magasabb, mint egy évvel korábban.

Újdonságot jelent, hogy az idei kiadványban a víz erő
művek kihasználtságát ábrázoló, illetve a hazai erőművek 
beépített teljesítőképességének primer energiaforrás 
szerinti megoszlását bemutató ábra is szerepel.

(Forrás: MEKH)

Az ABB és a King Long Group megállapodást írt alá, amely alapján a két fél a jövőben közösen fejleszti a világ 
leggyorsabb villámtöltőjével támogatott e-buszokat Kína virágzó, akkumulátoros buszokra alapozott tömegköz-
lekedési piaca számára. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszer-
irányító (MAVIR) ZRt. októberben megjelent közös kiadványából kiderül, hogy a nettó villamosenergia-fogyasztás 
2018-ban 1,15%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia 
részaránya pedig átlépte a 8%-ot.
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