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FŐSZERKESZTŐI  
KÖSZÖNTŐ

Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy 
elődjeim örökségét megőrizve, új gondolatokkal 
és lendülettel folytathatom az értékteremtést, 
immár az Energiaforrás főszerkesztőjeként.
Büszke vagyok arra, hogy az MVM család tagja  
lehetek, és hogy a magyar energetikáért dolgoz-
hatok, melynek egyik legfontosabb eleme vitatha-
tatlanul a fenntarthatóság. Ennek eléréséhez pedig 
hozzájárulunk azzal is, ha ebben a szaklapban 
megosztjuk egymással a tudásunkat, bemutatjuk 
sokoldalúságunkat. Az energetika ma az egyik 
legösszetettebb tudományág. Számos szakterület 
ismereteire épülő, komplex diszciplína. Egy szak-
májában helytálló energetikai szakember ismérve, 
hogy széleskörű, sokoldalú és alapos szakmai 
ismeretekkel rendelkezik, akár műszaki, akár gaz- 
 dasági vagy éppen más tudományterületről érkezik 
az energetika világába. Talán mondhatjuk, hogy  
egy jó energetikus kis mértékben polihisztor is.  
Az MVM Csoport mára Magyarország legna-
gyobb energetikai szakmai közösségévé fejlődött.  
Számos tudományterületet képviselünk, a sok-
színű ségünk biztosítja szakmai komplexitásunkat 
– mi így, csapatként vagyunk polihisztorok. 
Ma a digitalizáció korát éljük, melyben az internet 
nyújtotta lehetőségek széles tárházat biztosíta-
nak a tájékozódásra. Azonban a hiteles és szak-
mai alapokon nyugvó információszerzés és  
a tájékozódás között különbséget kell tennünk.
Számomra az egyik legszimpatikusabb karácsonyi 
szokás, hogy Izlandon könyveket ajándékoznak 
egymásnak szenteste, majd az éjszakát olvasás-
sal töltik. Ezt a hagyományt a második világ - 
há ború óta ápolják.  Ez is jól bizonyítja, hogy  
ma – a „digitalizáció korában” is – szükség van 
köny vekre, publikációkra, szakmai magazinokra. 
A ko runkbeli könyvek, lapok, az írott tudomány ma 
érték, pár évszázad múlva pedig kincset fog érni. 
Az MVM Csoporton belül képviselt sokrétűsé-
get igyekszik megmutatni jelen lapszámunk is. 
Olvashatunk a hazai vízenergia hasznosításról, 
a szállítók irányítási rendszeréről a Paksi Atom-
erőműben. Megismerhetjük az erőművi hűtő- 

rendszerek nemzetközi specialistáját, az MVM  
EGI tevékenységét és szakmai kompetenciáit.  
Az XPert napelemes fejlesztéseiről és profi SF6- 
gázos tudásáról is tájékozódhatunk. Betekintést 
nyerhetünk a Paksi Atomerőmű vállalatirányítási 
informatikai rendszerének, folyamatainak és adat-
minőség-felügyeletének legújabb fejlesztéseibe. 
A fenntartható energetika témájában két írás is 
helyett kapott a mostani lapszámunkban. A táv-
hőellátásról, a távhőszolgáltatás fenntartható-
ságáról és a biometánról is hiteles tájékoztatást 
kaphatunk.
A címlapon is megjelenő energiahatékony ottho-
nok alkotta közösségek energetikai szerepéről is 
olvashatunk. Aktuális témát mutat be a gazda-
sági területről született írás, mely az energiaár- 
robbanás reálgazdasági hatásait elemzi. A cég - 
csoport szerteágazó tevékenységét hivatott be-
mutatni a CSR projektek egy részét prezentáló 
cikk. Külön megtiszteltetésünkre szolgál, hogy 
interjút készíthettünk a hazai energetika egyik 
jelentős képviselőjével, Pónya Józseffel, akinek 
ezúton szeretnénk életpályája előtt tisztelegni.
Remélem, hogy az a szakember, aki a kezébe 
veszi és elolvassa a magazint, talál új gondolato-
kat, és a mindennapi munkájához hasznosítható 
ismereteket a lapban, valamint annak elolvasása 
után – egy kicsit – maga is polihisztorrá válik.

főszerkesztő

MOLNÁR SZABOLCS

ENERGIÁT
ADUNK
A MINDENNAPOKHOZ
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BEVEZETÉS
A megújuló energiaforrások témaköre 
manapság egyre divatosabb a mindennapi 
életünk számos területén. Enyhe túlzással 
elmondható, hogy nagy általánosságban 
mindenki ért hozzá, mindenki véleményt  
formál, de sokszor a hozzászólások nem 
megalapozott szakmai alapokon nyugszanak.
Amint a tárgykörben kicsit mélyebbre ássuk 
magunkat, egy szerteágazó, több tudomány-
ágat is magába foglaló világba érkezünk. 
A lakosság nagy része megújuló energia-
források alatt szinte kizárólag a szél, a nap 
és a geotermikus energiákat érti. Ez jórészt 
annak tudható be, hogy a hazai és nemzet-
közi hírek, a pályázati hirdetések, az üzleti  
és a politikai kampányok, szakmai viták és  
a klímaváltozás elleni harc kiemelt figyel - 
met fordít rájuk.
Kevés szó esik mostanában a vízenergia 
hasznosításáról, pedig globálisan meghatá-
rozó szerepe van, és hazai viszonylatban is 
lehet jelentősége a vízerőművek létesítésé-
nek és villamosenergia-termelésének.

A VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSA
Az időjárásfüggő szél- és naperőmű terme-
lés előretörése a rendszer stabilitását bizto-
sító rugalmassági kapacitások fontosságát 
helyezi előtérbe. A vízenergia és a bio-
energia megkerülhetetlen szerepet tölt be 
a rugalmassági kapacitások között. Globális 
szinten 2030-ig előre tekintve az összes 
alacsony kibocsátású villamoserőmű- 
beruházás 20%-át fogják képezni az elő-
rejelzések szerint. Világviszonylatban az 
alacsony emissziójú energiaforrások között 
a legnagyobb hányadot a vízenergia képvi-
seli, maga mögé rendelve a nukleáris alapú 
energiatermelést, amely a teljes felhasznált 
villamos energia 10%-át biztosítja.[1]

Jelenleg a globálisan alkalmazott megújuló 
energiaforrások több mint 50%-a vízenergia.[2] 
A hektikusan termelő szél- és naperőmű-
vek terjedésével arányosan a hálózatra 
gyakorolt hatásuk kiegyensúlyozására az 
energiatárolók egyre nagyobb jelentőséggel 

bírnak. A globális energiatároló kapacitások 
több mint 90%-át a szivattyús vízerőművek 
tették ki 2019-ben, amely összességében 
nagyjából 160 GW beépített kapacitást 
jelentett.[3]

A vízerőművek villamosenergia-termelé-
sében betöltött szerepének egyik fontos 
ismérve, hogy jelenleg a világ legnagyobb 
beépített teljesítményű erőmű létesítménye 
is vízerőmű, amely a Jangce folyó vízenergi-
áját hasznosítja. A Három-Szurdok-Gát tel-
jes kapacitása 22,5 GW. Szemléltetésként  
a Paksi Atomerőmű négy blokkja összesen  
valamivel több, mint 2 GW teljesítménnyel 
képes termelni.[4] 
A vízenergia tudatos felhasználása a Kr. e. 2. 
századra vezethető vissza. Ekkor létesültek 
az első vízimalmok az emberi munka egy 
részének kiváltására. Meg kell jegyezni, 
hogy a villamosenergia-termelés kezdeti 
szakaszának is meghatározó energiaforrása 
volt a vízenergia.[5] 
Az első vízerőművek a vízimalmokba épített 
dinamókkal, illetve generátorokkal létesül-
tek. A dinamó működési elvét a magyar 
Jedlik Ányos dolgozta ki elsőként 1861-ben, 
azonban tőle függetlenül a német Ernst 
Werner von Siemens szabadalmaztatta 
1866-ban. A dinamók által termelt egyen-
feszültséget kezdetben csak világításra 
használták Edison 1879 végén bekapcsolt 
izzólámpáinak segítségével.
A magyar villamosenergia-ipar születé-
sének meghatározó mérföldköve volt a 
vízenergia törvényes felhasználhatóságát  

A HAZAI VÍZENERGIA- 
HASZNOSÍTÁS  
LEGNAGYOBB BLOKKJAI

Szerző:
Molnár Ferenc 
vezérigazgató-helyettesi tanácsadó,  
Energiatermelés Felügyelet, 
MVM Zrt.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A vízenergia hasznosításának 
globálisan meghatározó szerepe 
van, azonban hazai viszonylatban 
is lehet jelentősége a vízerő 
energetikai célokra történő 
alkalmazásának.
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lehetővé tevő vízerőművek létesítését biztosí-
tó magyar 1885-ös víztörvények és az 1884-
es magyar villamosítási jog megalkotása.[6] 
1889-ben az akkor még Magyarországhoz 
tartozó Hernádmenti Bánya és Vasgyár 
Korompán az első vízerőművét egy egyen-
áramú 22 kW-os dinamóval alkotta meg. 
A létesítményt 1896-ban 240 kW teljesít-
ményűre bővítették az újonnan telepített 
háromfázisú generátorokkal. Innen látták el 
villamos energiával az alsószalánki bánya-
üzemet is. Rohamos ütemben terjedt az 
ipari üzemek és kis körzeteik villamosítása. 
Az ellátás biztonsága nem volt elsődleges 
szempont.[7] 
1900-ig országszerte csaknem 40 villamos-
erőmű-telep létesült. A szigetüzemben 
működő erőművek egységteljesítménye 

ritkán haladta meg az 1 MW beépített telje-
sítményt. A legelterjedtebb primer energia-
forrás a folyóvíz és a kőszén volt.[8] 
A sorra épülő erőmű egységek kisebb kör-
zetekben összekapcsolódva már együtt-
működve termeltek, de még jó ideig sziget- 
üzemben. A második világháborút követően 
a nagy erőművek a nagyfeszültségű távve-
zetékek segítségével már országos hálózat-
ban működtek együtt. 1954-ben megala-
kult az Erőmű Tröszt. Az ipari és lakossági 

Vízlépcső részeként, a bal parti oldalon ke-
rült elhelyezésre. A Tiszalöki Vízlépcsőhöz 
tartozik még a duzzasztómű, a hajózsilip,  
a holtágban telepített kettős meder elzáró 
gát és a parti létesítmények.
A tervezéstől az üzembe helyezésig a léte-
sítmény irányítója főmérnökként dr. Mosonyi 
Emil volt. A vízlépcső elsődleges célja a 
vízgazdálkodás. 

igények rohamos növekedésével szük-
ségessé vált a villamosenergia-rendszer 
kapacitásbővítése, elsősorban nagy erőművi 
blokkok építésével. Ebben a folyamatban 
a kelet-magyarországi régiónak meghatá-
rozó beruházása volt a Tiszalöki Vízerőmű  
létesítése.[9] 

A TISZALÖKI VÍZERŐMŰ
A Tisza szabályozása a Vásárhelyi-terv 
alapján valósult meg. A szabályozási terv 
része volt egy Tiszalökön létesítendő 
duzzasztómű, amely a folyószabályozáson 
túl az Alföld mezőgazdasági vízellátását is 
hivatott volt szolgálni. Dr. Mosonyi Emilnek 
köszönhetően a duzzasztómű tervei már 
egy energetikai hasznosítással kiegészített 
létesítményről készültek. 

Történelmi vonzata a vízerőműnek, hogy 
az építési munkákat politikai elítéltek és 
hadifoglyok végezték nagyon nehéz körül-
mények között. Az első blokk Ganz által 
gyártott turbina-generátor egysége 1956. 
szeptember 22-én kezdett termelni az or-
szágos hálózatra. 
A Tiszalöki Vízlépcső a Tisza folyó Rázom-
puszta és Csonka-part közötti kanyarula-
tának 2,4 km-es átvágásában került meg-
építésre. A Tiszalöki Vízerőmű a Tiszalöki 

A vízerőmű legnagyobb teljesítménye 
2011-ig 11 520 kW volt. A kiépítési víz- 
hozama 300 m3/s volt, amelyet 3 darab  
100 m3/s víznyelésű, 4,8 m átmérőjű Kaplan- 
rendszerű turbina hasznosított. Az esés 
0-7,5 méter között változott. Az erőmű 
évi átlagos energiatermelését 54 GWh-ra 
tervezték. Az eddigi maximális termelés 
73 GWh volt 1972-ben, míg a minimális 
termelés a 32 GWh-át érte el 1974-ben. 
A kiskörei duzzasztás hatására 1975-től 
Tiszalökön a hasznosítható vízlépcső csök-
kent, melynek hatására a csúcstermelés az 
59,5 GWh-t csak 2014-ben haladta meg. 
A villamosenergia-termelésre hasznosít-
ható vízmennyiséget az öntözővíz-elvonás 
csökkenti. Az öntözővíz a tenyészidő alatt a 
vetésforgóba beállított növényféleségeknek 
időben változó vízigénye és a tenyészidő 
alatti csapadék mennyisége miatt változó 
nagyságú. A vízlépcső mezőgazdasági,  
folyószabályozási és hajózhatósági feladata  
mellett látja el a vízenergia energetikai 
hasznosítását. A tiszalöki vízerőmű üzeme 
révén évente átlag 80 000 tonna, nagyjából 
3000 kalóriás szén takarítható meg.
A 2007 és 2010 között végzett VOITH 
Hydro felújítás eredményeként 2011-től  

A TISZALÖKI VÍZLÉPCSŐ ÉPÍTÉSE[10]

A SZABOLCS-SZATMÁRI NÉPLAP  
1956. SZEPTEMBER 23-I SZÁMA[10]

A TISZALÖKI VÍZLÉPCSŐ TÉRKÉPE[10]
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a Tiszalöki Vízerőmű beépített teljesítménye 
12,9 MW, csúcsüzemben azonban a vízerő-
telep teljesítménye elérheti a 14 MW-ot is. 
Kiépítési vízhozama  351 m3/s, amelyet  
3 darab 117 m3/s víznyelésű, 4,8 méter át-
mérőjű Kaplan-rendszerű turbina hasznosít. 
Ugyanezen időszakban a Siemens szállí-
tásában mindhárom generátornál statikus 
gerjesztő rendszer került telepítésre. 
A háziüzemi fogyasztás ellátásához az 
1954-től üzemelő 1 MVA-es teljesítményű 
olajszigetelésű transzformátorok helyett 

A vízerőműbe három függőleges tengelyű, 
állítható lapátokkal ellátott Kaplan-turbina 
és közvetlen kapcsolású generátor került 
beépítésre. A 2007 és 2010 közötti teljesít-
ménynövelő felújítás tervezése során alap-
feltétel volt, hogy az ’50-es években készí-
tett tervek szerinti építészeti elrendezésnek 
és méreteknek változatlan állapotban kell 
maradniuk. A teljesítmény növelését ezért 
a turbina méreteinek változtatásával kellett 
megvalósítani.
1956-tól a gépészeti berendezések vezérlése 
és ellenőrzése az akkori elveknek megfele-
lően elektromos, illetve elektro-hidraulikus 
úton történt. A turbinák, szabályozó berende-
zések és segédüzemek indítását, leállítását 

és ellenőrzését villamos kapcsolók, lámpák 
és műszerek segítségével a gépterem köze-
pén elhelyezett hármas turbinatáblán való-
sították meg. Az egyes gépekhez szorosan 
tartozó ellenőrző lámpákat és készülékeket 
a szabályozó berendezések mellé épített kis 
táblákon helyezték el. A nyomóolaj vezér-
lését a szabályozóra épített mágneses mű-
ködtetésű vezérlőszelepekkel oldották meg. 
A mágneseket működtető kapcsolásokat, 
továbbá a visszajelző lámpákat a nagy, illetve 
a kis turbina táblákra helyezték el. A szink-
ronizáláshoz, valamint a terhelési állapot 
megváltoztatásához szükséges fordulatállító 
kapcsolót – a villamos vezérlőterembe is – 
a géptermivel párhuzamosan szerelték fel. 
Terv szerint ez egy gombnyomásra egymás 
után önműködően helyezte volna üzembe  
a segédüzemi motorokat. 
Az 1970-es évek végétől a gépészeti be- 
rendezések szabályozása, vezérlése és  

0,63 MVA-es műgyanta szigetelésű (száraz) 
transzformátorok kerültek beépítésre. A CG 
Electric tervei alapján 2011-re befejező-
dött a háziüzemi rendszerhez tartozó blokki 
megszakítók cseréje és az érintésvédelmi 
rendszerhez előírt üzemi földelési hálózat 
kiépítése. 
Ezen felújítások együttes eredményeként 
a jelenleg érvényes szabvány előírásainak 
megfelelő berendezések biztosítják a Tisza 
folyó megújuló vízenergiájából történő biz-
tonságos villamosenergia-termelést. 

ellenőrzése a korszerű elveknek megfelelően 
digitális, elektromos, illetve elektro-hidra-
ulikus úton történt. A turbinák, szabályozó 
berendezések és segédüzemek indítását, 
leállítását és ellenőrzését kezelőpanel, villa-
mos kapcsolók, nyomógombok, lámpák és 
műszerek segítségével a gépterem közepén 
turbinafülkében elhelyezett hármas turbina-
pulton valósították meg. Az egyes gépekhez 
tartozó szabályozó berendezések mellé  
épített kis táblákat megszüntették. A mág-
neseket működtető kapcsolókat, nyomó-
gombokat, továbbá a visszajelző lámpákat  
a turbinapultra helyezték el. A szinkronizá-
láshoz, illetve a terhelési állapot megváltoz-
tatásához szükséges fordulatállító nyomó - 
gombokat – a villamos vezénylőterembe is –  
a géptermivel párhuzamosan szerelték fel. 
A segédüzemi motorok önműködő üzembe 
helyezési lehetőségét megszüntették, mert 
üzemszerűen korábban sem működött. 
A 2007–2010-es felújítás során a turbina 
szabályozó berendezését új konstrukciójú 
szerkezeti egységre cserélték. A turbina 
szabályozó-, védelmi- és vezérlő rendszere 
digitális technikára épített, olajhidraulikus 
végrehajtó elemekkel megvalósított komp-
lett berendezés. A digitális technikai elemek 
az alsó géptér padlószintjén szekrényekbe 
telepítve állnak, közvetlenül a gépcsoport 
előtt. Az olajhidraulikus végrehajtó elemeket 
részben az olajtelepre, részben a turbina-

A TISZALÖKI VÍZERŐMŰ TURBINA GÉPHÁZA[10]

A TISZALÖKI VÍZERŐMŰ HÁRMAS TURBINA  
VEZÉRLŐTÁBLÁJA[10]

A TISZALÖKI VÍZERŐMŰ TURBINA-
HÁZ METSZETI RAJZA[10]

A vízenergia megkerül-
hetetlen szerepet tölt be  
a rugalmassági kapacitások 
között a nemzetközi 
energiapiacon.
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térbe telepítették, melyek rozsdamentes 
csővezetékkel vannak a vezetőlapátok 
szervomotorjaival, valamint az elosztófejjel 
összekötve. A digitális rendszer biztosítja, 
hogy a blokkok a villamos vezénylőből  
közvetlenül indíthatók és leállíthatók,  
a turbinaüzemben csak ellenőrzési felada-

Az erőmű és az alállomás közös vezénylő-
terme és annak segédberendezései, vala-
mint az irodák közös épülettömböt képez-
nek. A vezénylőtermi épületrészt és az 
irodák épületrészét fél emelettel tolták el 
egymás hoz viszonyítva. Mindkét épületrész 
háromszintű. A vezénylőterem a második 
emeleten van. Itt helyezték el U alakban 
kiképezve az erőmű és az alállomás műszer 
celláit. Mögöttük a relétáblák sorakoznak. 
Az U alak közepére került a vízerőmű három 
gépegységének vezénylőasztala.
Az ’50-es évektől az alállomás feladata volt  
a vízerőmű csatlakoztatása a 35, illetve  

120 kV-os országos hálózathoz. Ezenkívül  
az üzemi személyzetnek működtetni kellett a  
keleti országrész ellátásában fontos szerepet 
betöltő 120 kV-os távvezetékek csatlakozási 
pontjait. A középfeszültségű hálózat terje-

tokat kell ellátnia a kezelő személyzetnek. 
Ez a rendszer biztosítja a folyamat megjele-
nítő rendszer működéséhez szükséges digi - 
tális jeleket, melyek segítségével a turbina-
üzemi folyamatok adatai tárolhatók, a lezaj-
lott események közvetlenül, illetve későbbi 
időpontban is elemezhetők. A turbinaházi 
kezelői tevékenység helyett a blokkok keze-
lését a villamos vezénylőbe telepítették át.
A generátor méreteire tekintettel sem a 
generátor forgórészt, sem a generátor álló-
részt kompletten összeszerelve az erőmű 
létesítési időszakában nem lehetett szállí-
tani. Ezért a helyszínen kellett az összesze-
relést elvégezni. A generátor állórészt négy 
negyedrészből építették össze a helyszínen. 

dé sével 1968-tól az alállomás 20 kV-os 
tokozott elosztó berendezéssel, 1981-től 
pedig 220 kV-os csatlakozási pontokkal is 
kibővült. A 220/120 kV-os transzformátor 
állomás nem képezi a vízerőmű tulajdonát, 
de csatlakozása jelentősen megemelte ezen 
villamosenergia-hálózati csomópont fontos-
ságát. 1998-ban a vízerő művi csatlakozás  
35 kV-ról 22 kV-ra változott.[10]

A turbina-generátor egységek gyártója:
nn Ganz Vagon és Gépgyár (Budapest)
nn Klement Gottwald Villamossági Gyár 

(Budapest)

A turbina-generátor egységek első  
párhuzamos kapcsolása:
nn 1. blokk: 1956. szeptember 22.
nn 2. blokk: 1958. augusztus 18.
nn 3. blokk: 1959. július 05.

A TISZALÖKI VÍZERŐMŰ GENERÁTOR ÁLLÓRÉSZ HELYSZÍNI ÖSSZE-
SZERELÉSE[10]

A TISZALÖKI VÍZERŐMŰ VILLAMOS VEZÉNYLŐJE[10]

A TISZALÖKI VÍZERŐMŰ VILLAMOS ALÁLLOMÁSA[10]

Világviszonylatban az alacsony 
emissziójú energiaforrások 
között a legnagyobb hányadot 
a vízenergia képviseli.

1954. 07. 01. – 1962. 12. 31. Tiszalöki Vízerőmű Vállalat

1963. 01. 01. – 1996. 07. 31. Tiszapalkonyai Hőerőmű Vállalat (amely később Tiszai 
Erőmű Vállalat, illetve Tiszai Erőmű Részvénytársaság)

1996. 08. 01. – ( jelenleg is) Tiszavíz Vízerőmű Kft.

1. TÁBLÁZAT: A TISZALÖKI VÍZERŐMŰVET MŰKÖDTETŐ GAZDASÁGI SZERVEZETEK[10]
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A KISKÖREI VÍZERŐMŰ
A Kiskörei Vízlépcső és öntözőrendszereinek 
megépítésére vonatkozó végleges döntést 
az 1966. évi II. törvény tartalmazza. 
A vízlépcső helyének kijelölése több vál-
tozat megvizsgálása alapján a végleges 

döntéshez vezető fokozatos megközelítéssel 
történt. Az első, vázlatos elgondolások az 
1950-es évek elején Tiszabő, majd Tiszabura 
község térségében tervezték a vízlépcső 
elhelyezését. Az előkészítő munka további 
fokozataiban került előtérbe az a megoldás, 
mely a kiskörei telepítés melletti döntést 
megalapozta. A vízlépcső tulajdonképpeni 
építése 1968-ban kezdődött meg.
A Kiskörei Vízerőmű megújuló vízenergiát 
hasznosító villamosenergia-termelő blokkjai 
1974-ben, különböző időpontokban kapcso-
lódtak először az országos villamosenergia- 

középső térségében a Tisza folyó vízgyűjtő-
jének legnagyobb, komplex célú vízgaz-
dál kodási létesítményrendszere, a kiskörei 
rendszer. Ez a rendszer a Kiskörei Vízlépcsőt, 
a felette levő tározót és a nagykunsági, 
valamint jászsági öntöző főcsatornát, mint 
alapvető főműveket foglalja magában.
A Kiskörei Vízlépcső Kisköre község határá-
ban, a Tisza torkolatától 404 km-re, a jobb 
parton létesített 1,8 km hosszú átvágásban 
épült. A vízlépcső helyét az öntöző főcsa-
tornák legalkalmasabb kiindulási helye,  
a tározó legmegfelelőbb elhelyezése, az 
építési hely kiszolgálásának (út, vasút)  

hálózathoz. Az erőmű teljes kiépítésében 
1975. január 1-től termeli a mindenkori 
vízjáráshoz kötődően a villamos energiát.
A korabeli elképzelések és tervek szerint  
a Tisza-völgy vízgazdálkodásának komplex 
fejlesztése során az alábbi feladatok meg-
valósítását kell biztosítani:
1. árvízmentesítés, folyószabályozás,  

hajózás,
2. belvízrendezés,
3. öntözés,
4. tógazdálkodás, halászat,
5. vízellátás, csatornázás,
6. vízminőség-védelem,
7. vízkészlet-gazdálkodás.

Mint látható, a tiszai vízlépcsők megvalósí-
tásának terveiben a vízkészlet-gazdálkodás, 
és benne az energetikai hasznosítás nem az 
első helyen szerepelt. A vízkészlet-gazdál-
kodásban az energetika csak az egyik szeg-
mens, de mi mint vízerőművesek valljuk, 
hogy igen fontos elem.
A Tisza csatornázásával kialakuló vízgazdál-
kodási rendszerben a magyar Tisza-szaka-
szon öt vízlépcső megépítését tervezték.
A Magyarország teljes területére elkészí-
tett Országos Vízgazdálkodási Kerettervbe 
illeszkedően valósult meg a Tisza-völgy 

legkedvezőbb megoldása, valamint az átvá-
gás gazdaságos és hidraulikailag kifogásta-
lan kialakítása határozta meg.
A vízlépcső három egybeépített főműtárgy-
ból, a duzzasztóműből, a hajózsilipből és a 
vízerőműből áll, melyeket a hullámtérben, 
árvízi körtöltéssel védett közös munkagö-
dörben építették meg. A vízlépcsőhöz 
tartoznak továbbá a hullámtéri duzzasztó, 
valamint az egyéb csatlakozó létesítmények. 
Szerves része volt a vízlépcső építésének  
a Tisza-meder átvágása, a régi Tisza-meder 
elzárása, a tározógát és a kedvező áramlást 
biztosító terelőgát megépítése is. A régi 
Tisza-meder téli kikötőként hasznosítható, 
miután az új mederrel való összeköttetés 
biztosított. 
A duzzasztómű mozgatható acélszerkezetű, 
öt nyílású gátrendszer, mely a vízerőmű és  
a hajózsilip között helyezkedik el. Az 5 darab, 
24 m széles, 11,3 m magas billenőtáblás 
szegmens rendszerű elzáró szerkezeteket 
egymástól 3,6 m széles mederpillér vá-
lasztja el. A pillérekben nyert elhelyezést  
az elektrohidraulikus mozgató berendezés. 
A pillérek oldalfelülete – kivéve a felvízi 
ideiglenes elzárásnál alkalmazott fülkét – 
sima kialakítású, melyet a szegmens és az 
alvízi elzárás szerkezeti megoldása tesz 
lehetővé. A billenőtáblás szegmens gátnál 
üzemszerűen a finom vízszint szabályozást 
felső átbukással a billenő tábla, a nagy  

1. ÁBRA: A VÍZLÉPCSŐK (TERVEZETT) ÉPÍTÉSI HELYEI FOLYÁSIRÁNY SZERINT:  
VÁSÁROSNAMÉNY, ZÁHONY, TISZALÖK (1954), KISKÖRE (1973) ÉS CSONGRÁD[11]

2. ÁBRA: A KISKÖREI VÍZERŐMŰ ELRENDEZÉSI  
VÁZLATA[11]

A KISKÖREI VÍZERŐMŰ DUZZASZTÓMŰVE[11]

A globális energiatároló  
kapa ci tások több mint  
90%-át a szivattyús vízerő-
művek tették ki 2019-ben.
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található továbbá a szerelőtér a külön elha-
tárolt műhelyekkel együtt.
Az erőmű funkció szerint megkülönböztetett 
főbb gépészeti technológiai berendezései 
a főgépcsoportok (turbinák, generátorok és 
közvetlen segédberendezéseik), a szabá-
lyozó rendszerek, az elzáró- és víztelenítő 
rendszerek, a sűrítettlevegő-ellátás, az olaj-
ellátás és a daruk. A villamos technológiai 
berendezések: a 2,5 kV-os, a 22 kV-os és 
a 132 kV-os kapcsolóberendezések, a házi 
üzemi ellátás és az irányítástechnikai villa-
mos berendezések.

vízmennyiségek levezetését fokozatos nyi-
tás esetén, alsó átbocsátással a szegmens 
teszi lehetővé. 
Újdonság a hajózsilipnél, hogy az alvízi be-
tétgerendák kezelésével a két támkapupár 
kiegyenlített vízben történt nyitás és kihor-
ganyzás után árvízlebocsátásra is alkalmas.
A vízerőmű épületrészébe épített négy víz-
szintes tengelyű csőturbina újszerű, Magyar-
országon első ízben alkalmazott meg oldást 
jelentett. A kisesésű folyami víz erő műveknél 
alkalmazott függőleges tengely-elrende-
zéssel szemben előnyt jelentett az építési  

méretek fajlagos csökkenése és a kedve- 
zőbb hatásfok elérése.
A vízerőműben 4 darab 4,3 m kerékátmé- 
rőjű generátorral egybeépített, percenként 
107,1 fordulatú csőturbina van. A turbi- 
nák víznyelése 6,27 m szerkesztési esés 
mellett 4x140=560 m3/s, és a generátorok 
4x7=28 MW teljesítményt szolgáltatnak.  
A vízszintes tengelyű hidro-generátorok  
2,5 kV-os feszültségszinten dolgoznak. 
Az erőmű üzemének irányításához a parthoz 
kapcsolódó szárnyépületben vezénylő helyi-
séget alakítottak ki. Ebben az épületrészben  

A turbinatípus kiválasztása műszaki-gaz-
dasági számításokkal történt. Négy darab 
Neyrpic-Ganz-MÁVAG francia-magyar 
kooperációban készülő „bulbe” típusú cső-
turbina, melyek francia folyami vízerőmű-
vekben keskeny betonblokk igényükkel,  
jó áramlástani és hatásfok tulajdonságaik- 
kal jól beváltak. 

A turbina-generátor egységek gyártója:
nn Neyrpic (francia) – Ganz-MÁVAG
nn Alsthom (francia) – Ganz Villamossági 

Művek

A KISKÖREI VÍZERŐMŰ HAJÓZSILIP[11]

3. ÁBRA: A KISKÖREI VÍZERŐMŰ TURBINAHÁZ METSZETI RAJZA[11]

A KISKÖREI VÍZERŐMŰ TURBINA-GENERÁTORA[11]

turbinák elrendezése vízszintes

típusa Bulbe csőturbina

névleges víznyelés 140 m3/s

névleges esés 6,27 m

tengelyteljesítmény 7,3 MW (9800 LE)

lapátszám 4

vezetőlapátok száma 24

üzemi eséstartomány 2,0 – 10,7 m

járókerék átmérő 4,3 m

fordulatszám 107,1 ford/min

megszaladási fordulatszám 380 ford/min

2. TÁBLÁZAT: A KISKÖREI VÍZERŐMŰ TURBINÁINAK FŐBB JELLEMZŐI[11]
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A turbinák alkalmasak árvízi, energiater-
melés nélküli vízátbocsátásra is 1 m alatti 
eséseknél. A turbinákkal közös tengelyre 
építve van négy darab Alsthom – Ganz 
Villamossági Művek gyártmányú, ugyan-
csak francia-magyar kooperációban készülő 
generátor. 

A főgépcsoportokat számos segédgép szol-
gálja ki, így például a stabil terheléshányad 
tartást és lekapcsolási védelmet biztosító  
olajhidraulikus szabályozórendszer, a csap-
ágyak kenését szolgáló kenőolaj rendszer,  
a csapágyak és réstömítések vízellátó 
szivattyúi, a köpenyen belüli légmozgást 
biztosító szellőzők. 
A víztelenítő rendszer a vízszint alatti főgép-
csoportok miatt a csőturbinás erőművekben 
különösen nagy jelentőségű. Megválasz-
tásakor a VIZITERV a korszerű méretezés- 
elméletnek megfelelően üzemi, rendkívüli 
és katasztrofális csoportba sorolta a lehet-
séges eseteket. Üzemi eset a természetes 
csurgalékvizek folyamatos eltávolítása és 
a fő vízi utak víztelenítéséhez szükséges 
rövidebb, nagy vízszállítású igény ellátása. 
Rendkívüli eset az erőtelep 82 m szintig 
történő elöntése, ami az erőmű többi beren-
dezése szempontjából csak katasztrofális 

Művekben készültek, és a 132 kV-os csillag-
pontban elhelyezett, terhelés alatt is működ-
tethető +15%-os feszültségszabályozási 
lehetőséggel bírnak. A transzformátorok  
három feszültségszintjére csatlakozó 132 kV-
os, 22 kV-os, illetőleg 2,5 kV-os berendezé-
sek főbb funkciói:
nn a 132 kV-os oldal kapcsolatot teremt  

az országos villamosenergia-hálózattal,
nn a 2,5 kV-os oldal szolgál a vízerőműben 

termelt villamos energia fogadására,
nn a 22 kV-os oldal lehetőséget biztosít  

a középfeszültségű távvezetékek  
ellátásához.

A vízerőmű indulásának kezdeti szakaszán 
az országos nagyfeszültségű hálózat felé a 
Detk–Heves–Kisköre 132 kV-os távvezeték 
teremtett kapcsolatot. 1989-ben e hálózati  
összeköttetés kibővült egy Füzesabony 

körülmények esetén következhet be. Eddig 
a víztelenítő rendszer még üzemben tartható. 
Az erőmű üzembiztonságát növelte az a  
beruházás, mely során biztonsági áramfor-
rást telepítettek az üzemi épület tetejére.  
A teljesítménye biztosítja, hogy az orszá - 
gos elosztó hálózat üzemzavara esetén is  

az erőmű folyamatosan fenn tudja tartani  
a létfontosságú víztelenítő rendszer üzem-
képességét.
Központi sűrítettlevegő-rendszer látja el  
a turbinák olaj hidraulikus szabályozó lég  - 
üstjeit légpárna utánpótló levegővel, a  
generátorfékeket és a műhelyek légnyo-
másos szerszámait működtető levegővel.  
A turbinák szabályozó rendszeréhez szük-
séges préslevegő üzembiztos rendelkezés-
re állásához a 35 bar-os kompresszorokat 
1992-ben és 1997-ben 1-1 darab BOGE 
SRM típusú, német gyártmányú, 46 m3/h, 
illetve 56 m3/h kapacitású kompresszorokra 
cserélte az erőmű. 
A villamos alállomás központi elemének 
a 132/22/2,5 kV-os áttételű, mindhárom 
irányban 14 MVA-rel terhelhető két tercier 
transzformátor tekinthető. Az erőmű szárny-
épülete mellett a felvízi oldalon elhelyezke-
dő transzformátorok a Ganz Villamossági 

irányába kicsatlakozó, újabb 132 kV-os 
összeköttetéssel.
A vízerőmű üzemét, hozzá kapcsolódva  
a nagy- és középfeszültségű kapcsoló be-
rendezések kezelését a villamos vezénylő 
helyiségből a helyi személyzet irányította  
a múltban, és irányítja a jelenben is. A vil-
lamos védelmi berendezések a létesítéskor 
relés kivitelben készültek el, melyeket a 
2001-ben végrehajtott felújítás során a kor 
technikai színvonalának megfelelő digitális 
védelmi egységek váltottak fel.
A tervezés időszakában a vízlépcső ren- 
deltetési feladatai között szerepelt, hogy 
évente 103 GWh villamos energiát ter-
meljen. Ezen tervezett értéktől sok évben 
elmaradt a vízerőmű termelése. Az eltérés 
alapvető oka az, hogy a tervezett duz-
zasztási szint helyett 1,9 méterrel kisebb 
értékre történik a Tisza-tó feltöltése nyári 
időszakban. Ez az adottság döntő mérték-
ben meghatározza a folytonosan meg újuló 
vízenergia kihasználási lehetőségeit a  
Kiskörei Vízerőműben.

2002 és 2006 között minden blokk minden 
szerkezeti egységére kiterjedő nagyjavítás 
történt. Összességében megállapítható, hogy  
mindegyik blokk súlyozott hatásfoka jobb  
lett, mint a szerződésben garantált érték.

típus

Alsthom Rv 389-72, speciális, nyújtott 
alakú, hosszú pólusú köpenygenerátor, 
hidraulikailag kedvező körüláramlott 
köpenybe való beépítésre

tengelyteljesítmény 7 MVA

teljesítménytényező 0,98

kapocsfeszültség 2,5 kV

névleges gerjesztő feszültség 115 V

névleges gerjesztő áram 1200 A

lendítő nyomaték 177 tm2

max. hatásfok 95,07%

3. TÁBLÁZAT: A GENERÁTOROK FŐBB JELLEMZŐI[11]

A KISKÖREI VÍZERŐMŰ VILLAMOS VEZÉNYLŐTÁBLÁJA[11]

A világon a legnagyobb 
be épített teljesítményű 
erőmű a Jangce folyón 
létesült vízerőmű 22,5 GW 
teljes kapacitással.
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a nyolcéves átlag (2011–2018 időszakra) 
175,587 GWh/év. A megtermelt villamos 
energia jelenleg a KÁT rendszeren keresztül  
a MAVIR Zrt. részére kerül értékesítésre.
2021. évben a bruttó hazai termelési  
hányad a vízerőművek vonatkozásában 
0,59%-ot tett ki 0,56%-os bruttó beépített 
teljesítőképesség arány mellett. Ha figye- 
lembe vesszük, hogy ugyanebben az idő-
szakban a fotovoltaikus naperőművek bruttó 
17,82%-os beépített teljesítőképesség  
mellett bruttó 6,96% termelési volument  
értek el a hazai termelési szerkezeten belül,  
akkor szembetűnő, hogy a vízerőművek 
teljesítménykihasználási tényezője csaknem 
háromszor nagyobb, mint a fotovoltaikus 
naperőművek ezen jellemzője. Magyarország 
földrajzi adottságai nem kiemelkedőek a  
vízerő-potenciál hasznosítása szempontjá - 
ból, azonban a hazai nagy vízerőművek  
év ti zedek óta megbízhatóan előállított  
tiszta villamosenergiával a kelet-magyar-
országi ellátás fontos betáplálási pontjainak  
számítanak. A hazai szerény vízenergia 

adottságok mellett Magyarországon további 
energetikai célú vízerő-potenciál kihasz-
nálási lehetőségekkel érdemes számolni. 
Az esetleges vízerőmű beruházásokon 
túlmenően akár a szivattyús energiatározók 

megvalósításának vizsgálatát is érdemes 
lenne fontolóra venni, amelyek a rendszer-
szabályozáson keresztül fenntartható mó-
don szolgálhatják az ellátásbiztonságot.[11] 

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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A két vízerőmű együttes üzemelésének tekin-
tetében az éves átlagos energiatermelés az 
1975–2013 évek között 137,368 GWh/év,  
a Tiszavíz Vízerőmű Kft. alapításától az 1996- 
tól 2018-ig terjedő időszakra 159,813 GWh/év,  
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A Szállítók Irányítási Rendszere egy viszony-
lag új, legalábbis nem hosszú múltra vissza-
tekintő kezdeményezés a Paksi Atomerő-
műben. Bevezetéséről nukleáris biztonsági 
profilú nemzetközi szervezeti ajánlás  
(World Association of Nuclear Operators  
– Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége, 
röviden: WANO), illetve más atomerőmű-
vekben működő jó gyakorlat megismerése 
nyomán született döntés. A munkahelyi 
zsargonban röviden csak SZIR-nek nevezett 
rendszert eredetileg 2018-ban tervezték 
bevezetni, de erre különböző okok miatt 
végül csak 2019-ben került sor.
A Paksi Atomerőműben a szállítók szerepére 
nézve (azaz az általuk végzett munkavolu-
men tekintetében) igen kifejezők a következő, 
átfogó statisztikai adatok: 

 n Karbantartási volumen: a szállítók  
munkavállalói (54%), az atomerőmű 
munkavállalói (46%).

 n Beruházási volumen: a szállítók munka-
vállalói (98-99%), az atomerőmű munka-
vállalói (1-2%).

 n Kollektív dózis: a szállítók munkaválla-
lói (56%), az atomerőmű munkavállalói 
(44%).

A Paksi Atomerőműben természetesen  
– a vonatkozó szigorú nukleáris biztonsági  
előírásokból is fakadóan – a Szállítók 
Irányítási Rendszerének bevezetését meg-
előzően is számos intézkedés és eljárás élt 
a szállítók támogatására, koordinálására 
és ellenőrzésére. Ilyenek például az általá-
nos szállítói vizsgálat, a szállítók nukleáris 
szempontú minősítése, a szállítók rendsze-
res értékelése, a szállítók hatékony tájékoz-
tatására létrehozott úgynevezett Beszállítói 
oldal a vállalati Intranet felületen (emellett 
az atomerőmű kifelé is publikus honlapján 
a szállítóknak címzett információk közzété-
tele), vagy a szállítókra is kiterjedő helyszíni 
vezetői, karbantartási ellenőri, műszaki 
ellenőri, koordinálói, dozimetriai, valamint 
munka- és tűzvédelmi ellenőrzések.  
A Szállítók Irányítási Rendszere, illetve an-
nak szabályozása mindezeken felül biztosít 

további hozzáadott értékeket. Teszi ezt 
alapvetően azáltal, hogy „ernyőszabályzás-
ként” kapcsolatot teremt az atomerőműben 

működő, a szállítókkal kapcsolatos folyama-
tok és folyamatelemek között (megtartva, 
hogy a szállítókkal kapcsolatos folyamatok 
egyes elemeinek szabályozása továbbra is 
az adott folyamatutasításokban történjen), 
a szállítók hatékony irányításához szükséges 
funkciók egységes rendszerét képezve ezzel, 
így integrálva azokat társaságunk egységes 
irányítási rendszerébe. A Szállítók Irányítási 
Rendszerével megjelenő új elemek, illetve 
többletelőnyök tömören az alábbi pontokkal 
foglalhatók össze:

 n Megvalósul a szállítókkal kapcsolatos, 
eddig egymástól függetlenül („egymásról 
nem tudva”) működő tevékenységek fel-
térképezése.

 n A SZIR koordinátor révén központi rálátás 
nyílik ezekre a tevékenységekre.

 n A szállítói tevékenységek által képződő 
információk összegyűjtésre (ideértve 
a papíralapú releváns információk elekt-
ronizálását is) és elemzésre kerülnek. 
Ez elejét veszi többek között annak, hogy 
a szállítókkal kapcsolatos információk 
a keletkezésük helyén elsikkadjanak.

 n A szállítókkal kapcsolatos összegzett 
információk révén a jelenleginél hatéko-
nyabb szállítóértékelés és utóminősítés 
valósítható meg. Ezen túlmenően, meg-
felelő mennyiségű információ esetén 
érdemi kockázatelemzés is végezhető. 
Mindezek a szállítók jövőbeni kiválasztá-
sánál is felhasználhatók.

SZÁLLÍTÓK IRÁNYÍTÁSI  
RENDSZERE A PAKSI 
ATOMERŐMŰBEN
A külső vállalkozók (más szóval: beszállítók vagy egyszerűen 
csak szállítók) munkái, illetve különböző produktumai jelentős 
volument képviselnek a Paksi Atomerőmű életében, így rendkívül 
fontos szerepet játszanak az erőmű üzemeltetése elé tűzött 
célok elérésében. Ennek megfelelően a szállítók hatékony 
irányítása, valamint a szállítói teljesítmény minőségének javítása 
a társaságunk stratégiai célként is megfogalmazott alapvető 
érdeke. A Szállítók Irányítási Rendszere ennek a fundamentális 
célkitűzésnek a minél magasabb szinten történő teljesülését 
hivatott biztosítani, elősegíteni. A rendszert a működését leíró 
dokumentumok, valamint a koordinálásával megbízott műszaki 
főszakértő, Schäffer Károly által elmondottak alapján mutatjuk be.

Szerző:
Dr. Prancz Zoltán
mérnök-közgazdász,  
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A Szállítók Irányítási Rendszere 
egy viszonylag új, legalábbis 
nem hosszú múltra vissza- 
tekintő kezdeményezés  
a Paksi Atomerőműben.
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 n A szállítókkal kapcsolatos információk 
naprakész elemzése révén még a szál-
lítói tevékenység végzése folyamán van 
mód beavatkozásra, javítóintézkedések 
meghozatalára, azaz a szállítók utólagos 
értékelése felől a preventív koordináció 
irányába történik elmozdulás.

 n A SZIR koordinátor saját közvetlen szál-
lítói ellenőrzéseket (úgynevezett SZIR 
koordinátori ellenőrzéseket) is végez, 
ami többletellenőrzéseket jelent az eddi-
giekben is működtetett szállítói ellenőr-
zéseken felül.

Amint utaltunk rá, a Szállítók Irányítási 
Rendszerének működtetéséhez önálló sza-
bályozás készült. Ennek célja (a saját meg-
határozása szerint): Az atomerőmű szállítói 
hatékony irányításának biztosítása, valamint 
az ehhez szükséges tevékenységek szabá-
lyainak rögzítése a társaságunknál működő 
szállítókkal kapcsolatos folyamatok integrá-
lásával. Követelmények meghatározása az 
atomerőmű számára szállítói tevékenységet 
végzők tevékenységének ellenőrzésére, 
irányítására vonatkozóan. Elvárások megfo-
galmazása a szállítói irányítási tevékenység 
hatékonyságának értékelésére, a tapaszta-
latok visszacsatolására, ezen keresztül  
a rendszer folyamatos fejlesztésére.
A rendszer működtetésének „kulcsszereplője” 
a SZIR koordinátor. Feladatait a szabályozás 
az alábbiak szerint határozza meg:

 n a SZIR működtetéséhez szükséges társa-
sági szabályozás kialakítása, kidolgozása 
és fejlesztése, valamint az alacsonyabb 
szintű szabályozások (Általános szállítói 
vizsgálat, szállítók teljesítményértéke-
lése, szállítók nukleáris biztonság szem-
pontú minősítése) és a SZIR szabályozás 
összhangjának ellenőrzése,

 n a SZIR társasági szintű működtetésé- 
hez szükséges feladatok éves tervezése, 
a tervek végrehajtásának nyomon  
követése,

 n a szállítók irányításával kapcsolatos 
tevékenységek társaságon belüli, rend-
szerszintű koordinálása,

 n a társaság számára végzett szállítói  
tevékenységek helyszíni, illetve a szállí-
tók telephelyén végzett ellenőrzésének,  
az ellenőrzések dokumentálásának rend-
szerszintű felügyelete,

 n önállóan és a szakmai szervezetek veze-
tőivel, illetve a szállítók vezetőivel tartott 
– a szállítói tevékenység megfigyelését 
célzó – rendszeres helyszíni bejárások 
végrehajtása,

 n a szállítók tevékenységének ellenőrzése 
során, negatív megállapítás esetén az 
úgynevezett „eseti szállítói teljesítmény-
vizsgálat” elvégzése, valamint a vizsgálat 
eredményének kommunikációja,

 n a szállítók teljesítményével kapcsolatos 
dokumentumok feldolgozása és elemzési 
célú felhasználása,

 n a szállítók ellenőrzésének negatív  
(eltérések, hiányosságok) vagy pozitív 
(szerződésben előírtakat meghaladó) 
megállapításokat tartalmazó dokumen-
tumainak, valamint az elvégzett eseti 
szállítói teljesítményvizsgálatok jegyző-
könyveinek a szállítói dosszié kezelőjé-
hez történő eljuttatása,

 n a logisztikai intézkedést kívánó eltérése-
ket rögzítő ellenőrzési dokumentumok-
nak a logisztikai szervezet felé történő 
továbbítása,

 n a szállítókra vonatkozó üzemi tapaszta-
latok szállítók felé történő kommuniká-
ciója, a szállítóktól érkező észrevételek, 
vélemények kezelése,

 n kétirányú kapcsolattartói szerep az atom-
erőmű és a szállítók között a szerződéses 
kötelezettségeket közvetlenül nem érintő 
kérdésekben,

 n az eseti vagy rendszeres jelentésekben 
az alkalmazott, a SZIR rendszerrel kap-
csolatos tapasztalatok felügyeleti szem-
pontú értékelése,

 n az eljárásrendekben és folyamatokban  
a SZIR érintettségű módosítások véle-
ményezése,

 n SZIR specifikus működési mutatók meg-
határozása. 1. ÁBRA: A SZÁLLÍTÓK IRÁNYÍTÁSI SZABÁLYZAT RENDSZER ÁTTEKINTŐ ÁBRÁJA
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A fentiekből külön is kiemelésre érdemes  
az úgynevezett szállítói dosszié alkalmazása. 
Ennek lényege, hogy az egyes szállítók te-
vékenységeinek ellenőrzése során eredeti-
leg különböző helyszíneken és szervezetek-
nél, szétszórtan képződött dokumentumok 
és információk immár egy helyen kerüljenek 
összesítésre, biztosítva így a teljes körű 
áttekinthetőségüket.

A Szállítók Irányítási Rendszerének működé-
sét leíró szabályozás egyebek mellett fog- 
  lalkozik még például a szállítók bevoná sá nak 
kockázatfelmérésével és kockázatkezelésé-
vel, a szállítók felkészítésével és oktatásá-
val, a szállítókkal kapcsolatos információs 
csatornákkal, a szállítók tevékenységének 

ellenőrzésével és értékelésével. Ezek közül  
– a teljesség igénye nélkül – az alábbi tevé- 
 kenységeket, illetve elemeket célszerű ki-
emelni és kissé részletesebben is áttekinteni.
A szállítók bevonásának kockázatfelmérése 
és kezelése keretében a szállítói tevékeny-
ség igénybevételét megelőzően preventív 
módon fel kell tárni az atomerőmű számára 
végzett szállítói tevékenységgel összefüggő  

potenciális kockázati tényezőket. El kell 
végezni a feltárt kockázatok elemzését, va-
lamint a feltárt kockázatok tudatos kezelé-
séhez szükséges követelmények, módszerek 
és végrehajtási funkciók meghatározását.  
A kockázatkezelési tevékenység célja a szál-
lítói tevékenységek kockázati megközelítésű 

felügyelete, valamint a kockázatok elfogad-
ható szinten tartása.
A szállítók felkészítése és oktatása mintegy 
irányelvként fekteti le, hogy a szállítók jobb 
teljesítményének eléréséhez szükséges a 
szállítók tevékenységére vonatkozó szabá-
lyok megismerésének biztosítása, illetve a 
szabályok elsajátításának visszaellenőrzése. 
Mindez magában foglalja többek között a 
szállítói tevékenység végzéséhez szükséges 
szabálykör, ezen belül az általános és a te-
vékenység alapú elvárások meghatározását, 
elérhetővé tételét, oktatását és az ismeretek 
számonkérését. Az általános tudnivalók közé 
tartoznak például a munkavédelmi, tűzvé-
delmi, sugárvédelmi, környezetvédelmi, 
hulladékkezelési és információbiztonsági 
ismeretek. A tevékenység alapú elvárások 
csoportjába tartoznak azok a szabályok, 
melyek valamilyen speciális tevékenységet 
írnak le valamely folyamatban. E tevékenység  
szabályok szakmai területenként/folyamaton-
ként tartalmazzák a tevékenységszintű el-
várásokat és a munkavégzéssel kapcsolatos 
feltételeket, melyek a folyamatokból szár-
maznak, valamint kiterjednek az atomerő- 
mű technológiai rendszerein végzett te-
vékenységekhez tartozó feltételekre és 
elvárásokra is. E tevékenységeket az alábbi 
fő tevékenységtípusokba lehet besorolni:  
tervezés, átalakítás, gyártás, szerelés, 
karbantartás, javítás, anyagok, eszközök 
és berendezések vizsgálata, környezeti és 
mintavételi vizsgálatok, biztonság szempon-
tú vizsgálatok, radioaktív anyagok kezelése, 
vizsgálata, minősítő vizsgálatok, öregedés-
kezelés, dekontaminálás és emelőgépek 
kezelése. A szállítókra vonatkozó szabályo-
kat az eljárásrend kivonatok tartalmazzák. 
A kivonatok a hivatkozott eljárásrend azon 
szabályait, feladatait foglalják magukba, me-
lyeket a társaságunk üzemi területén, illetve 
speciális esetekben azon kívül munkát végző 
szállítóknak, mint szerződéses kötelezettsé-
get, be kell tartaniuk munkavégzésük során. 
A kivonatokban a szállítók szempontjából 
közérthető és a munkavégzéssel szorosan 

összefüggő szabályozási tartalmakat kell 
világosan megfogalmazni, ami támogatja a 
munkájukat. Az adott szállító tevékenysége 
alapján meghatározott kivonatok (szabálykör) 

felsorolása a szerződés elválaszthatatlan  
részét képezi. A munkavégzéshez szükséges 
helyi, speciális ismeretek oktatása, illetve az 
ismeretek számonkérése szintén szervezett 
formában történik.
A szállítói tevékenység ellenőrzésének  
– a fentebb sorolt, már a korábbiakban is 
létező ellenőrzések mellett – fontos része  
a szállítók teljesítményének eseti vizsgálata  
(amit a vonatkozó szabályozás külön mellék-
letben rögzít). Ennek lényege a következő:  
A szállítók tevékenységének – egyéb jel-
legű – ellenőrzése során dokumentált, illet-
ve az atomerőmű szakmai szervezetei által 
készített főjavítás, terven felüli karbantartás 
és üzem közben karbantartás értékelések 
keretében a szállítók tevékenységére vonat-
kozóan rögzített, jelentős negatív megálla-
pítás (eltérés, hiba, hiányosság) esetén eseti 
szállítói teljesítményvizsgálatot kell lefoly-
tatni. Az eseti szállítói teljesítményvizsgálat 
az eltérés bekövetkeztét előidéző ok, illetve 
okok elemzését, valamint az eltérés ismét-
lődését megakadályozó intézkedéseket 
tartalmazza, továbbá kiterjed az eltérés 
megszüntetésére hozott korrekciós intézke-
dések hatásosságának elemzésére is. Jelen-
tős eltérésnek kell tekinteni a társaságunk 
előírásait sértő vagy a szállítói tevékenység 
minőségét nagymértékben befolyásoló el-
téréseket, hibákat, hiányosságokat, valamint 
azokat az okokat és körülményeket, amelyek 

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A Szállítók Irányítási Rendszere 
„ernyőszabályzásként” kapcsolatot 
teremt az atomerőműben működő, 
a szállítókkal kapcsolatos folya-
matok és folyamatelemek között.
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akadályozzák vagy gátolják a szállítót a 
számára szerződésben előírt szállítói tevé-
kenység minőségi vagy mennyiségi teljesí-
tésében. Egy adott szállítónak ismétlődően 
bekövetkező azonos vagy hasonló eltérése-
ket is jelentős eltérésnek kell tekinteni.  
Az eseti szállítói teljesítményvizsgálat célja, 
hogy a vizsgálat eredményeinek hasznosí-
tása által segítse az érintett szállítót a fel - 
készülésben, illetve a szállítói tevékenysé-
gében található hibák felszámolásában  
és megelőzésében, valamint a társaságun-
kat a szállítókkal kapcsolatos tevékenysé-
geinek javításában, ami összességében a 
jobb szállítói tevékenység eléréséhez vezet.  
Az eltérés körülményeit az eltéréssel köz-
vetlenül érintett személyek (a szállító és tár-
saságunk oldaláról egyaránt) véleményének 
meghallgatásával történő megismerésével 
kell feltárni, az eltéréssel érintett tevékeny-
ségre vonatkozó szabályok és előírások 
figyelembevételével. A SZIR koordinátornak 
külön hangsúlyt kell fektetnie arra, hogy 
érintett személlyel közösen értékeljék az 
esemény tanulságait. Az eltérés körülmé-
nyeinek feltárása után meg kell határozni  
az eltérést kiváltó okot, illetve okokat.  

A kiváltó okok ismeretében értékelni kell  
az eltérést és a körülményeit, kitérve az 
eltérésben közvetlenül, illetve közvetve 
érintett személyek tevékenységének értéke-
lésére, meg kell határozni a tevékenységek, 
az ismeretek és a viselkedések terén mutat-
kozó esetleges hiányosságokat. Elemezni 
kell az eltérés megszüntetésére hozott kor-
rekciós intézkedések hatásosságát, illetve 

az azonos vagy hasonló eltérések ismétlő-
dését. A kiváltó ok, illetve okok megszünte-
tésére, valamint az eltérés ismétlődésének 
megakadályozásához szükséges intézke-
déseket és az intézkedések határidejét, 
visszaellenőrzésének módját az eltérésben 
érintettekkel közösen kell a meghatározni. 
Az eseti szállítói teljesítményvizsgálatot 
jegyzőkönyvben kell dokumentálnia a SZIR 
koordinátornak. A jegyzőkönyvet tájékozta-
tás céljából meg kell küldeni az eltérésben 
érintett szállítónak és a társaság eltérésben 
érintett, illetve a szállítóval kapcsolatot 
tartó szakmai szervezeteinek. Az esetleges 
észrevételek, véleménykülönbségek tisztá-
zása után a SZIR koordinátor véglegesíti a 
jegyzőkönyvet. A végleges jegyzőkönyvet  
az illetékes szakmai igazgató hagyja jóvá.  
A vizsgálat során hozott megállapításokat  
minden esetben meg kell ismertetni a 
szál lítóval és az eltérésben érintett szer-
vezetekkel az aláírt vizsgálati jegyzőkönyv 
megküldésével. Amennyiben az eseti 
szállítói teljesítményvizsgálat rendkívül 
súlyos eltéréseket tár fel egy adott szállító 
vagy közreműködője vonatkozásában, akkor 
a SZIR koordinátor javaslatot tesz a szállító 
eseti teljesítményértékelésére az illetékes 
szakmai igazgató felé. A SZIR koordinátor 
az elvégzett eseti szállítói teljesítményvizs-
gálatok eredményeit összegyűjtve, a doku-
mentált szállítói tevékenység-ellenőrzések 
tapasztalatait és a szállítóktól érkező észre-
vételeket, valamint a társaságunk szakmai 
szervezetei által készített, a szállítói tevé-
kenységet is értékelő főjavítás, terven felüli 
karbantartás és üzem közben karbantartás 
értékelések dokumentumait felhasználva és 
elemezve meghatározza az egyes szállítókra, 
illetve az általános érvényű megállapítás 
esetén valamennyi érintett szállítóra, vala-
mint a társaságunkra vonatkozó javítandó 
területeket. A SZIR koordinátor javaslatot 
tesz a szükséges intézkedésekre, megvaló-
sulásuk után nyomon kíséri azok hatásos-
ságát, illetve következményét. Az elvég-
zett eseti szállítói teljesítményértékelések 

jegyző könyveinek a szállítói dosszié keze-
lő jéhez történő rendszeres eljuttatásáról 
ugyancsak a SZIR koordinátor gondoskodik.
Általában is elmondható, hogy az – álta-
lános értelemben vett, bármilyen jellegű – 
ellenőrzések eredményeinek felhasználása 
a következők szerint történik: A negatív 
(eltérések, hiányosságok, problémák) vagy 
kiemelkedően pozitív (a kapcsolódó szerző-
désben előírtakat meghaladó) megállapí-
tásokat tartalmazó ellenőrzések dokumen-
tumai a szállítói dossziéba kerülnek, illetve 
felhasználják azokat a szállítói teljesítmény-
értékelésben. A rögzített negatív vagy ki - 
emelkedően pozitív megállapításokat ter mé- 
szetesen kommunikálják a szállítók felé is.
A Szállítók Irányítási Rendszerének egy 
ugyancsak alapvető jelentőségű eszköze a 
fentebb már említett Beszállítói oldal. Ez a 
szállítók minél jobb informálását, a velük 
való hatékony kommunikálást szolgálja 
azáltal, hogy a rájuk vonatkozó, őket érintő 
legfontosabb információkat összegyűjtve 
teszi elérhetővé számukra. Az információk 
olyan tematikus könyvtárakba sorolva áll-
nak rendelkezésre, mint: 

 n általános információk, 
 n biztonsági kultúra dokumentumok, 
 n engedélyezett segédanyagok listája 

(értsd: a karbantartási, létesítési munkák 
során használható szerelőanyagok,  
kenőanyagok, tömítések stb.), 

 n generáltervezési dokumentumok, 
 n oktatás, 
 n szabályozások, 
 n szállítói minősítés, 
 n szervezeti séma, 
 n üzemi tapasztalatok, 
 n fizikai védelmi kultúra dokumentumok, 
 n a Munka- és Tűzvédelmi Osztály doku-

mentumai, 
 n C15 Időszakos Ellenőrzési Programok 

Követelményrendszerei (értsd: a 15 hó-
napos üzemelési ciklus bevezetéséhez 
kapcsolódó követelmények), 

 n balesetelhárítási dokumentumok, 
 n tisztaszerelési elvárások – FME (értsd: 

idegen anyagok technológiai rendszerek-
be történő bejutásának megelőzése), 

 n pandémia (ez utóbbi könyvtárban a pan-
démiás időszakban szükségessé vált rend-
kívüli intézkedések kerültek összesítésre). 

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A Szállítók Irányítási Rend-
szerének tesztelése immár 
többszörösen megtörtént, 
elsősorban a reaktorblokkok 
karbantartási időszakaiban.
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Mindezek mellett a beszállító oldal egy 
elkülönített részén a szállítókat érintő aktu-
ális hírek is megtalálhatók idősorrendben. 
Az oldal tartalmát az érvényes szerződéssel 
és/vagy sikeres, érvényes általános szállí-
tói vizsgálattal, illetve nukleáris biztonsági 
szempontú minősítésre készülő vagy azzal 
rendelkező szállítók érhetik el regisztrációt 
követően. Az oldalra felkerülő információk-
ról a jogosultsággal rendelkezők e-mail 
értesítést kapnak. A Beszállítói oldal az 
intranet jogosultsággal rendelkező szállí- 
tók részére a belső hálózaton is elérhető.[1]  
A Beszállítói oldalon található információk 
teljességéért és frissítéséért a SZIR koor-
dinátor a felelős.

A Szállítók Irányítási Rendszere szabályozá-
sa előirányozza, hogy a rendszer működésé-
nek és ez által a szállítók teljesítményének 
mérhetősége és megítélése céljából a társa-
sági mutatószám rendszerrel összhangban 
mutatószámokat kell képezni. A rendszer 
működését mérő mutatókat a tapasztalatok 
alapján meghatározott gyakorisággal kell 
képezni, az értékelést évente és főjavítások-
ra is lebontva kell elvégezni. Az értékelés 

során a mutatórendszerből származtatott 
információk alapján elemezni kell a szál-
lítók teljesítése során kialakuló trendeket. 
A trendek alapján szükség esetén javító 
intézkedéseket kell meghatározni. A mérési 
rendszer működtetése a SZIR koordinátor 
feladata. A szállítók teljesítményét értékelő 
komplex mutatót minden egyes szállítóra 
olyan részmutatók összegzésével alakítják 
ki, mint az adott szállító vonatkozásában  
a munkautasítás feladatok késésének ará-
nya, a jelentésköteles események száma  
és a munkára képes állapot hiánya.
A Szállítók Irányítási Rendszerének egészé-
re vonatkozó értékelést a SZIR koordinátor 
összegzi az évente végrehajtott társasági 
önértékelési folyamat értékelési ciklusá- 
hoz igazodóan, és biztosítja az adatszol-
gáltatást a rendszer egészére vonatkozó, 
valamint az egyéb érintett társasági szintű 
értékelésekhez. Az értékelés során különös 
figyelmet kell fordítani a szállítóktól érkező 
észrevételek vizsgálatára. A rendszer egé-
szére vonatkozó értékelés alapján a SZIR 
koordinátor tesz javaslatot a hiányosságok, 
a nem megfelelőségek korrigálására vagy 
a rendszer fejlesztésére, amit a szakmai 
igazgató hagy jóvá. Az értékelésről és az 
elhatározott fejlesztésekről visszajelzést, 
illetve információt kell biztosítani a rendszer 
működésében érintett szervezetek, valamint 
a szállítók felé.
A Paksi Atomerőműben működtetett, a 
Szállítók Irányítási Rendszere bemutatásá-
nak összefoglalásaként, illetve lezárásaként 
elmondható, hogy a rendszer tesztelése im-
már többszörösen megtörtént, elsősorban a 
reaktorblokkok karbantartási időszakaiban. 
A rendszer működésével kapcsolatos ta-
pasztalatok pozitívak, ugyanakkor a vissza-
csatolt információk alapján a továbbfejlesz-
tésre is nagy súlyt fektetnek, ami előtt még 
további jelentős távlatok állnak.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Az energia 
útját építjük
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Az MVM Csoport 2021. január 1-én megvá-
sárolta az ENEXIO Hungary Zrt.-t, amellyel 
újra magyar tulajdonba került az a hazai 
vállalat és találmány, amely segítségével 
mindeddig hozzávetőleg 18,4 milliárd m3 
vizet[1] takarított meg az erőművi szektor 
világszinten. Az akvizíció lezárulta után  
a budapesti székhelyű vállalat visszanyerte 
régi nevét, és az MVM Csoport részeként, 
MVM EGI néven folytatja tevékenységét.
Az MVM EGI az erőművi száraz hűtés egyik 
globális vezető vállalata, hűtési megoldásai-
val évtizedek óta járul hozzá az energiater-
melés környezetbarát és víztakarékos fejlő-
déséhez. A vállalat fő profilja az erőművi és 
ipari hűtőrendszerek, valamint a környezet-
barát sűrűzagy-lerakó technológia alapját 
jelentő keverő berendezések fejlesztése, 
tervezése, gyártása, szállítása és kivitele-
zése. A vállalat hazai és nemzetközi szinten 
kiemelkedik szabadalmaival, több mint fél 
évszázadot meghaladó mérnök-fővállalko-
zói tapasztalatával, a világ számos országá-
ban, több kontinensen megvalósított egyedi 
projektjeivel, saját hőcserélő gyártásával és 
aktív kutatás-fejlesztési gyakorlatával.

AZ MVM EGI TÖRTÉNETE
Az MVM EGI jogelődjét EGART Rt. néven  
két Kossuth-díjas gépészmérnök, Dr. Heller  
László, a Budapesti Műszaki Egyetem 
professzora és Dr. Forgó László főmérnök 

közreműködésével alapították 1948-ban. 
A vállalat számára, felismerve a racionális 
energiafelhasználás fontosságát, kezdet - 
ben a második világháborúban tönkrement  
magyarországi energetikai rendszer helyre-

ál lítása volt a fő cél és cégprofil. Ekkorra már 
több évi kutatómunka eredményeként az 
erőművek vízfelhasználás nélküli, levegővel 
történő hűtésére vonatkozó szabadalma, 
az ún. „Heller System®” meghozta Heller 
professzor számára a nemzetközi elismerést. 
Forgó főmérnök fejlesztésével, a speciális, 
ún. apróbordás hőcserélővel kiegészítve  
a Heller-Forgó-féle légkondenzációs hűtő-
be rendezés hűtőeleme az 1958-as brüsszeli 
világkiállításon nagydíjat is nyert. Számos 
hazai erőművi projekt után (Ajkai Timföld-
gyár, Goldberger Textilgyár, Naményi Papír-
gyár, Dunai Acélmű nagynyomású erőműve) 
a nemzetközi érdeklődés üzleti lehetősége ket 
és megrendeléseket hozott a vállalat számára. 

MVM EGI, AZ ERŐMŰVI  
HŰTŐRENDSZEREK 
NEMZETKÖZI  
SPECIALISTÁJA

Szerző:
Dr. Budik György
Global Product Manager,  
MVM EGI Zrt.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

1. ÁBRA: AZ EGI FŐBB SZERVEZETI VÁLTOZÁSAINAK MÉRFÖLDKÖVEI

Az MVM EGI az erőművi száraz 
hűtés egyik globális vezetője, 
évtizedek óta járul hozzá az 
energiatermelés víztakarékos 
fejlődéséhez.
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Így indult meg az export tevékenység már 
jóval a rendszerváltás előtt az elsők között 
Angliába (Rugeley Hőerőmű), Németországba 
(Eilenburg Vegyipari Művek – az akkori NSZK 
területén) és Kazahsztánba (Karaganda  
Acélmű). A vállalat Heller professzor veze té-
se alatt a későbbiekben Hőterv, majd Energia-
gazdálkodási Intézet Rt. (EGI) néven vált 
sikeressé és nemzetközileg is elismertté. 
1992-ben a magyar állam privatizációs el-
járáson keresztül értékesítette az EGI Rt.-t a 
hasonló profillal rendelkező GEA AG részére, 
ezzel a részvények 98,4 százaléka német tu-
lajdonba került. Az ezt követő évtizedekben 
az EGI Rt. a GEA Csoport részeként valósí-
tott meg nemzetközi és magyar projekteket. 
2014-ben a GEA Csoport eladta a hőcserélő 
szegmensét, amelybe az EGI Rt. is tartozott, 
így került a vállalat a német magántőke be-
fektető Triton Csoport tulajdonába, amely  

a GEA hőcserélő szegmens erőművi hűtő-
rendszerekkel foglalkozó vállalatait az új - 
onnan létrehozott ENEXIO márkanév alatt 
egyesítette. A vállalat ez idő alatt ENEXIO 
Hungary Zrt. néven folytatta tevékenységét.  
2021-ben a társaság az MVM Csoport 100%-
os tulajdonába került, és azóta sok évtizedes 
nemzetközi tapasztalatára építve erősíti az 
MVM Csoport nemzetközi jelenlétét. 

AZ MVM EGI TECHNOLÓGIAI 
ELŐNYEI
A vállalatot a folyamatos gyártmány-,  
tech nológia- és rendszerfejlesztés,  
a mérnöki szaktudás és a professzionális 
szerződés-végrehajtás tartotta és tartja  
ma is a világ indirekt száraz hűtőrendszerek 
szállítóinak az élén. A társaság fókuszált 
kutatás-fejlesztésével folyamatosan mo-
dernizálja mind a Heller rendszert, mind  
a Forgó típusú apróbordás hőcserélőt.  
Ez a környezetbarát technológia eddig ösz-
szességében több mint 30 000 MWe erőmű 
kapacitáshűtését biztosította, és biztosítja  
a világ 35 különböző országában. Műkö- 
dése során projektjeivel az MVM EGI az 
erőművi szektornak napjainkig hozzávető- 
leg 18,4 milliárd m3 vizet takarított meg,  
ami egyenértékű Magyarország 28,6 évi 
teljes közüzemi vízfogyasztásával.[2]

A GEA és ENEXIO Csoportok az EGI erőfor-
rásaira is jelentős mértékben támaszkodva 
valósítottak meg a Heller rendszertől eltérő 
technológiájú erőművi hűtési projekteket, 
ezáltal lefedve a teljes erőművi hűtési 
vertikumot (száraz, nedves, hibrid hűtés). 
Az MVM az EGI megvásárlásával nemcsak 
az EGI tulajdonában lévő szabadalmakat 
vásárolta meg, hanem az EGI munkavállalói 

által összegyűjtött teljes hűtési vertikumhoz 
tartozó know-how-t is. Az akvizíció után 
az MVM EGI meglévő szaktudására építve 
termékportfólióját gyors ütemben tovább 
bővítette egyéb típusú száraz, nedves és 
hibrid hűtési rendszerek irányába.

AZ MVM EGI TERMÉKPORTFÓLIÓJA
Az MVM EGI hat termékvonallal rendelkezik, 
amelyekből az első öt lefedi a nagyméretű 
ipari és erőművi hűtési technológiák teljes 
vertikumát. Ezeken felül kínálatában megta-
lálható a saját fejlesztésű CircumixTM rend-
szer, ami széntüzelésű erőművek számára 
biztosít környezetbarát hamu- és szenny-
vízkezelési, illetve deponálási lehetőséget. 

Indirekt száraz hűtőrendszerek  
(Heller-Forgó-féle hűtőrendszer)
Az EGI által kifejlesztett, szabadalmazott  
és világszerte ismertté vált Heller rendszer 
a legalacsonyabb életciklus-költséggel ren-
delkező szárazhűtési technológia. Az indirekt 
száraz hűtőrendszereknek üzem közben 
nincs vízfelhasználása, így nem igényelnek 
az első üzemi töltetnél több hűtővizet. A hűtő-
torony lehet természetes huzatú (beton-, 
vagy acélszerkezetű), vagy mechanikus hu-
zatú (ventilátoros). A hűtőtorony által hűtött 
kondenzátornak két típusa létezik: keverő 
kondenzátor, illetve felületi kondenzátor. 
A magas hatásfokú keverőkondenzátor, 
valamint a természetes huzatú hűtőtorony 

2. ÁBRA: AZ MVM EGI FŐBB TECHNOLÓGIAI MÉRFÖLDKÖVEI

4. ÁBRA: AZ MVM EGI TERMÉKPORTFÓLIÓJÁBAN LÉVŐ TERMÉKEK ALKALMAZÁSI TERÜLETEI

3. ÁBRA: AZ MVM EGI TUDÁSHÁRMASA 
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együttesen, alacsony önfogyasztásuk révén 
teszik különösen gazdaságossá az erőmű 
üzemét. Az indirekt száraz hűtőrendszerek 
főbb jellemzői:

 n A legalacsonyabb üzemi költségeket  
biztosító szárazhűtési technológia.

 n A legmagasabb rendelkezésre állást  
biztosító szárazhűtési technológia.

 n A legalacsonyabb életciklus-költséget 
biztosító szárazhűtési technológia.

 n Az egyetlen szárazhűtési megoldás, 
amely alkalmas és bevált atomerőművek 
főhűtésére.

 n A legkisebb vákuumteres megoldás a 
száraz hűtőrendszerek között (kifejezetten 
alkalmas gyorsindítású erőművekhez). 

 n A legrugalmasabb elhelyezést biztosító 
szárazhűtési technológia.

 n Mechanikus huzatú változata a legala-
csonyabb vizuális környezetterhelésű 
szárazhűtési technológia.

 n A természetes huzatú hűtőtorony zaj-
mentes és csökkentheti a talajszennye-
zést (amennyiben a füstgáz kémény  
a hűtőtoronyban helyezkedik el). 

Direkt légkondenzátorok (ACC)
A GEA által az 1930-as években kifejlesz-
tett direkt légkondenzátor világszerte ismert 
mint a száraz hűtés azon alternatívája, amely 
alacsonyabb beruházási költséggel megva-
lósítható. Száraz hűtőrendszer, üzem közben 
nincs vízfelhasználása, és jellegéből adó-
dóan víz töltetre sincs szükség. Alkalmazása 
az atomerőműveken kívül minden gőzciklus-
sal rendelkező erőműben elviekben lehet-
séges, napjainkban kiemelten a közepes 
méretű hulladékégető művekben, kombinált  
ciklusú erőművekben, valamint CSP nap-
erőművekben tipikus. Az MVM EGI a GEA, 
később az ENEXIO Csoport tagjaként  

számos ACC (Air-Cooled Condenser) pro-
jekt megvalósításában vállalt meghatározó 
szerepet. Erre a tapasztalatra alapozva az 
MVM Csoport tagjaként folytatta az ACC 
piacon való tevékenységet saját ACC design 
kidolgozásával, melynek első mérföldköve  
a 2021-ben elnyert, jelenleg építés alatt 
álló, elkészültekor majdan a legnagyobb 
lengyelországi szemétégetőt kiszolgáló 
MVM EGI direkt légkondenzátor. A direkt 
légkondenzátorok főbb jellemzői:

 n A legalacsonyabb beruházási költséget 
biztosító szárazhűtési technológia.

 n Az üzemelési és életciklus-költségek,  
valamint rendelkezésre állás tekintetében 
kevésbé előnyös szárazhűtési technológia.

 n Vákuumtér-méret tekintetében kevésbé 
előnyös szárazhűtési technológia (kevés-
bé előnyös gyorsindítású erőművekhez).

 n Elhelyezése a gőzturbinától nem túl  
távol javasolt. 

 n Helytakarékos szárazhűtési technológia.
 n Alacsony zajkibocsátású változatban is 

rendelhető szárazhűtési technológia. 
 n Alacsony vizuális környezetterhelésű 

szárazhűtési technológia.

Nedves hűtőtornyok
Az MVM EGI a nedves (párolgásos) hűtő-
tornyok széles kínálatával rendelkezik, hely-
színen összeszerelt (FECT – Field Erected 
Cooling Tower), valamint előre gyártott, 
moduláris kivitelben egyaránt. A nedves 
hűtőtornyok a hűtési körfolyamatban áramló 

hűtővíz részleges elpárologtatásával bizto-
sítanak kimagasló hűtőteljesítményt. Az el-
párolgott hűtővíz pótlását úgynevezett pót-
vízzel kell biztosítani, ezért a hűtőrendszer 
jelentős vízigénnyel rendelkezik. A nedves 
hűtőtornyok a helyszíni és vevői igényekhez 
igazodva különböző szerkezeti anyagokból 
kivitelezhetők; beton, rozsdamentes acél, 
galvanizált acél, valamint szálerősítésű 
műanyag szerkezettel bíró változatok létez-
nek, melyekkel rendkívül változatos ipari és 
erőművi létesítmények hűtése is megold-
ható. A nedves hűtőtornyok főbb jellemzői:

 n A legalacsonyabb beruházási költséggel 
járó erőművi és ipari hűtési technológia.

 n A megfelelő mennyiségben elérhető  
és alacsony költségű pótvíz mellett  
az üzemelési és életciklus-költségek,  
valamint rendelkezésre állás tekinte-
tében versenyképes, továbbá nagy  
hatásfokú erőművi, illetve ipari hűtés-
technológia.

 n Vákuumtér-méret tekintetében azonos 
előnyökkel rendelkezik, mint az indirekt 
szárazhűtési technológia.

 n Rugalmas elhelyezést biztosító erőművi 
és ipari hűtési technológia.

 n A leghelytakarékosabb erőművi és ipari 
hűtési technológia.

 n Alacsony zajkibocsátású változatban  
is rendelhető erőművi és ipari hűtési 
technológia. 

 n Mechanikus huzatú változata alacsony 
vizuális környezetterhelésű erőművi és 
ipari hűtési technológia. 

MVM EGI INDIREKT SZÁRAZ HŰTŐRENDSZER – GEBZE ÉS ADAPAZARI KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ 
(3x777 MW), TÖRÖKORSZÁG

MVM EGI DIREKT LÉGKONDENZÁTOR (ACC)  
– VARSÓI HULLADÉKÉGETŐ MŰ (25 MW),  
LENGYELORSZÁG

Az MVM EGI sok évtizedes 
nemzetközi tapasztalatára 
építve erősíti az MVM Csoport 
nemzetközi jelenlétét. 

MVM EGI NEDVES HŰTŐTORONY – TVK OLEFIN 2 
HDPE2 ÜZEM, TISZAÚJVÁROS
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Hibrid hűtőtornyok
Az MVM EGI hibrid (száraz/nedves) hűtő-
tornyok széles választékát kínálja minden 
alkalmazáshoz, 0,5 MW-tól 1200 MW-ig.  
A helyi adottságokat figyelembe véve 
minden erőművi és ipari szegmensben 
alkalmazható. Az MVM EGI jelentős számú 
referenciával rendelkezik hibrid hűtőtornyok 
tekintetében a világ minden táján (USA, 
Oroszország, Kína, Jordánia, Törökország stb.). 
A hibrid hűtőtornyok főbb jellemzői:

 n Csökkentett vízfogyasztást biztosít  
a nedves hűtőtornyokhoz képest  
(~50-70% éves vízmegtakarítás). 

 n Alkalmas hideg éghajlatokra, hideg  
környezetben nem jelentkezik jegese - 
dés és páracsóva. Városi, valamint nagy-
biztonságú, kritikus környezetekben  
(pl. vegyi üzemek) is jól alkalmazható.

 n Magasabb éves energiatermelést bizto-
sít a teljesen száraz hűtőrendszerekhez 
képest, miközben a vízfogyasztása jelen-
tősen elmarad a nedves (párolgásos) 
hűtéstől.

 n Egy száraz hűtésű rendszerhez képest 
ugyanazon hőelvonás kisebb beruházást 
igényel.

Szárazhűtésű speciális hűtők
Vállalatunk teljesen egyedi, projektre sza-
bott szárazhűtésű speciális hűtőket kínál 
egyedülálló alkalmazásokhoz, melyek magas 
megbízhatósággal üzemelnek még a legzor-
dabb éghajlatokon is. A hűtők élettartama az 
üzem élettartamára tervezett és biztosított. 
A felhasználás módjától függően csökkentett 
karbantartás-igényű, illetve teljesen karban-

tartásmentes megoldásokat is kínálunk.  
Az MVM EGI egyedülálló know-how-val  
rendelkezik a szárazhűtési megoldások ter- 
vezésében és szállításában, különösen az  
atomerőművi vészhűtés, vala mint más erő-
művi és ipari alkalmazások kiszolgálásához.

CircumixTM hamukezelő
A környezetbarát Circumix technológia átfo-
gó megoldást kínál a széntüzelésű erőművek 
hamu- és szennyvízkezelésére. A Circumix 
egy olyan ipari hidrodinamikus keverőberen-
dezés, amelyet vállalatunk porok és granulá-
tumok folyadékokkal való folyamatos üzem-
ben történő keverésére, nagy homogenitású 
keverékek előállítására fejlesztett ki.

A rendszer által biztosított lerakás megfelel 
a szénégetési maradványokra (CCR) vonat-
kozó szigorú környezetvédelmi előírásoknak 
(pl. USA: EPA). Támogatja a szilárd és folyé-
kony hulladék együttes ártalmatlanítását 
(beleértve a füstgázkéntelenítők szeny-
nyvizét is) a széntüzelésű erőművekből. Új 
építésű vagy utólag beszerelhető berende-
zésként is elérhető. Alacsony üzemeltetési 
és karbantartási költséggel üzemeltethető a 
teljes műszaki élettartam alatt (15–20+ év). 
Kedvező vízhasználattal és alacsony  

elektromos fogyasztással bír. A lerakott 
vég termék fizikailag stabil, szállópor- 
mentes, a tározói gátszakadás kockázata  
nélkül.

KITEKINTÉS
Az MVM EGI az erőművi-, és ipari hűtés 
világpiacának egyik elismert szereplője. 
Jelentős piaci részesedéssel bír az indirekt 
száraz hűtőrendszerek világpiacán. Az MVM 
EGI eltökélt célja, hogy világpiaci részese-
dése minden termékvonala esetében növe-
kedjen, miközben az általa kiszolgált vevők 
az évtizedek alatt a vállalat névjegyévé vált 
magas minőséget, valamint professzionális 
projekt-megvalósítást kapják.

MVM EGI HIBRID HŰTŐTORONY – SHANGHAI FENGXIAN KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ (800 MW), KÍNA

LEZÁRT ÉS REKULTIVÁLT SŰRŰZAGYOS HAMULERAKÓ, A TETEJÉN FOTOVOLTAIKUS 
ERŐMŰVEL – MÁTRAI ERŐMŰ, VISONTA

MVM EGI SZÁRAZHŰTÉSŰ VÉSZHŰTŐK  
– LOVIISA ATOMERŐMŰ, FINNORSZÁG

HIVATKOZÁSOK
[1] Számítás módszertana: az MVM EGI által kiszolgált erőművi 
gőzturbinakapacitást (33 500 MW) kiszolgáló szárazhűtési rend-
szerek becsült vízmegtakarítása, az ezeket potenciálisan kiváltó 
nedves hűtőrendszerekhez képest. A számítás paraméterei:  
átlagos évi 8760 órás, 30 éves erőművi üzemidő (85%-os átlagos 
éves terheléssel); átlagos 40%-os erőművi gőzciklus hatásfok. 

[2] A magyarországi vízfelhasználásnál a KSH Fenntartha-
tósági Fejlődés Indikátoraiként publikált egy főre jutó éves 
közüzemi víztermelés (KSH, 2022a; 65,8 m3/fő), valamint  
a népesség 2019-es adatait vettük figyelembe (KSH, 2022b). 
KSH (2022a): Fenntartható Fejlődés Indikátorai, Termé- 
szeti erőforrások, Víz, Közüzemi víztermelés 2000-2019;  
https://www.ksh.hu/ffi/3-10.html
KSH (2022b): A népesség, népmozgalom főbb mutatói, 1949-
2022. https://www.ksh.hu/stadat_files/nep/hu/nep0001.html  
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Ki az okosabb? – tesszük fel a kérdést, hiszen 
okos a televíziónk, a porszívónk, a telefo-
nunk, sőt még az otthonunk is. Emellett 
napjainkban egyre többet hallani az okos-
városokról, de talán sokak számára homá-
lyos lehet ez a kifejezés, mert mitől lesz 
egy város okos? Néhány wifire csatlakozó 
eszköztől, vagy ez ennél sokkal többet foglal 
magában? Ahhoz, hogy jobban megértsük a 
témát, nem elegendő felületesen vizsgálódni,  
érdemes kicsit mélyebbre ásni. Kezdjük azzal, 
hogy a Nemzeti Klíma- és Energiastratégiá-
ban foglaltaknak megfelelően Magyarország 
célként tűzte ki az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának legalább 40%-kal történő 
csökkentését 2030-ig az 1990-es szinthez 
képest, ehhez pedig sokat kell tenni. Továb-
bá hazánk növelni szeretné a bruttó végső 
villamosenergia-fogyasztásban a megújuló 
források arányát 2030-ra legalább 20%-ra, 
valamint energiahatékonysági célkitűzései 
között szerepel, hogy az ország végsőenergia- 
felhasználása 2030-ban se haladja meg a 
2005-ös értéket.
A kitűzött célok elérésében a városoknak és  
településeknek kulcsfontosságú szerep jut, 
mivel a 2021-ben megerősített hazai és nem- 
zetközi energia- és klímacélok paradigma-
váltást igényelnek a települések szintjén is. 
A megyék, városok, falvak vezetői számos 
új kihívással szembesülnek: klímavédelmi 
és szociális területen, a lakosság szemlélet-

formálásában, a korlátos erőforrások miatt, 
valamint az energiaköltségek racionalizálá-
sában. Ehhez pedig bizony fel kell térképezni 
olyan lehetőségeket, amelyek megoldást 
nyújtanak ezekben a kérdésekben.

AZ MVM OPTIMUM ÉS  
AZ OKOSVÁROS-FEJLESZTÉSEK
Az okosváros-megoldások a városokban 
rejlő technológiai, hálózati és erőforrás- 
lehetőségek felhasználásával adnak választ 
a legfőbb kihívásokra. Az MVM Optimum 
Smart City és Energiaközösség Igazgató-
sága 2019-ben jött létre – még Smart City 
Projektiroda néven – azzal a céllal, hogy 
összefogja az MVM Csoporton belüli smart 
city üzletágfejlesztési kezdeményezések 
koordinációját, és hozzájáruljon a hazai és 
ezáltal a nemzetközi klímacélok eléréséhez. 

AZ MVM OPTIMUM BEMUTATJA:  
OKOSVÁROSOK ÉS ENERGIA-
KÖZÖSSÉGEK A FENNTARTHATÓ 
JÖVŐÉRT

Szerző:
Túri Tímea
smart city szakértő, 
Smart City és Energiaközösség Igazgatóság, 
MVM Optimum Zrt.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

MI AZ OKOSVÁROS?
Az okosvárosnak nincs pontosan körülhatárolt 
definíciója, de abban egyetérthetünk, hogy az okos-
városokban fontos szerepet játszik a digitalizáció, az 
intelligens várostervezés, a fenntartható kezdeménye-
zések, valamint olyan városi terek kialakítása, amelyek 
javítják az ott lakók életszínvonalát. Egy okosváros 
kihasználja az adatalapú és összekapcsolt megoldá-
sok előnyeit, és olyan előremutató technológiákat 
használ, amelyekkel megoldja a lakosok problémáit. 

1. ÁBRA: EGY OKOSVÁROS ÉLETÉNEK SZEREPLŐI RAJZOLT ÁBRÁN KERESZTÜL 

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

KKV-K

LAKOSSÁG

ÖNKORMÁNYZATOK

OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

KÖZSZOLGÁLTATÓK, 
INFRASTRUKTÚRA- 

ÜZEMELTETŐK
NAGYVÁLLALATOK,  

IPARI PARKOK

ENERGIATERMELŐK
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Az igazgatóság felel az okosváros-termékek 
fejlesztéséért és komplex projektek megva-
lósításáért. Az elmúlt években dinamikusan 
fejlődött mind létszámban, mind a projektek 
sokszínűségét, műszaki komplexitását ille-
tően. 2021-ben például többek között olyan 
kiemelkedő termékkel bővült a társaság, 
mint az energiaközösségek. Fő célcsopor-
tunk a megyei és helyi önkormányzatok, de 
egyházi, vállalati, valamint további innovatív 
szegmensekkel is szorosan együttműködünk 
projektjeink és megbízásaink során. A folya-
matos üzletfejlesztésre törekedve számos 
együttműködést alakítottunk ki, ezek között 
található a Megyei Jogú Városok Szövetsé-
ge, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,  
a Veszprémi Egyetem, valamint Zalaegerszeg, 
Keszthely, Kaposvár, Kecskemét, Veszprém 
és Sopron városok önkormányzatai.
Tevékenységi körünkbe tartoznak a klíma-
védelemhez kapcsolódó projektek, valamint 
példaértékű a Kék Bolygó Alapítvány meg-
bízásából a hazai megyei jogú városok (MJV) 
klímavédelmi fejlesztési programjának ki-
dolgozása 2020-ban. 
A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány 
(KBKA) célja, hogy tőkealappal segítse és 
támogassa azokat a projekteket, amelyek  
a pénzügyi megtérülés mellett a fenntart-
hatósági és egészségügyi szempontok meg-

valósulását is előtérbe helyezik. Az alapítvány 
megbízásából „A hazai MJV-k koordinált 
klímavédelmi fejlesztési programja” projekt 
az MVM Optimum vezetésével valósult meg 
2020-ban a Megyei Jogú Városok Szövet-
ségének közreműködésével. A projekt célja 
az volt, hogy állapotkép készüljön a megyei 
jogú városok 1990. évi szén-dioxid-kibocsá-
tásáról és az elmúlt időszakban a kibocsátás 
csökkentése, valamint az energiatudatosság 
jegyében megfogalmazott törekvéseikről, 
továbbá eddig elért eredményeikről. 
A projekt egy olyan intézkedési csomaggal 
zárult, amelynek révén a települések még 
hatékonyabbak lehetnek energia- és klíma-
ügyi programjaik megvalósításában. A sike-
res együttműködés gyümölcseként az MVM 
Optimum 2021-ben újabb megbízást kapott 
az alapítványtól, amelynek során egy széles 
körű üvegházhatásúgáz-kibocsátási leltár 
készül – szintén a hazai 23 megyei jogú 
város helyzetét felmérve – a 2019-es év 
vonatkozásában. 
A fenti elemzéseknek köszönhetően várha-
tóan egyfajta fejlődési irány fog kirajzolódni 
a hazai megyei jogú városok klímavédelmi 
céljainak teljesülése tekintetében.
Okosvárosprojektjeink közül kiemelkedik a 
Modern Városok Program keretében indult 
Békéscsaba Smart Grid projekt, amelyben 
az MVM Optimum az informatikai rendszer 
szállítását koordinálta, a fejlesztett szoftver 
pedig az okoshálózat-központ menedzselé-
sét végezte. 
Az MVM Optimum kiemelt projektjei közé 
tartozik a Monor Okos Város projekt egyes 
alprojektjeinek megvalósítása, együttmű-
ködve Monor Város Önkormányzatával. 
A beruházás keretében okosvilágítási rend-
szer épült ki a városban, valamint úgyneve-
zett okospadok kerültek a település utcáira, 
tereire. A projekt részeként 2022 januárjában 
a Kis-tó park futóköre kapott napelemes 
kandelábereket. 
Magyarország eddigi legnagyobb, legkomp-
lexebb okosvárosi világítási ökoszisztémája 
épült fel Monoron az MVM Optimum által.  

A telepített világítási rendszer LED-es 
fényforrásokkal van felszerelve, amelyek 
fénymérők által vezéreltek, ezáltal a kap-
csolásuk a helyi fényviszonyokhoz igazodik. 
A közvilágítást a városban több helyen 
elhelyezett fénymérő berendezésben be-
állított megvilágítási szint vezérli, amely 
nagyban javítja az emberek komfortérzetét. 
Biztosítja a közvilágítást a napnyugta előtti 
felhős időszakokban is, illetve nem világít 
feleslegesen napfelkelte után.
Ezenkívül az okos-menedzsmentrendszer 
olyan környezeti szenzorokkal is rendelkezik, 

amelyek alkalmasak a levegő minőségé - 
nek, a szálló pornak, a zajnak, valamint  
a hőmérsékletnek, a páratartalomnak és  
a légnyomásnak a mérésére is. A világító-
testek forgalomszámláláson alapuló, adaptív 
fényerő-szabályozásra is képesek, ezáltal 
mindig ténylegesen a szabványnak meg-
felelő mennyiségű fényt biztosítják, így 
segítve elő az energiahatékonyságot. 
A rendszer komplexitása abban rejlik, hogy 
egy olyan hibrid okos-menedzsmentrend-
szer valósult meg Monoron, amely egy felü-
leten tudja megjeleníteni a vezetékes (PLC) 

és a rádiós (NB-IoT) kommunikációs egy-
ségek által szolgáltatott lámpadiagnoszti-
kai adatokat, a megmaradt hagyományos 
lámpatestek működési adatait, valamint a 
napelemes világítótestek üzemi adatait is. 
Monor az első olyan város, amelynek köz-
világítási hálózata teljeskörűen vezérelt és 
felügyelt. Ez nemcsak az összes felszerelt 
LED lámpatestre vonatkozik, hanem a kis 
számban megmaradt hagyományos lámpa-
testekre, sőt a napelemes lámpatestekre is. 
Ehhez természetesen szükséges a közvilágí-
tási hálózat 7/24 órás működtetése. 

A lámpatesteket 7 pontos NEMA csatlako-
zóval is elláttuk, amelyre a későbbiekben 
rádiós vezérlőegységek is felkerülhetnek, 
a PLC lámpatestvezérlő egységeket pedig 

Az MVM Optimum az MVM Csoporton belül 
összefogja az innovatív energiahatékonysági 
és megújuló energiaforrásokra épülő terméke
ket és szolgáltatásokat. A lakossági, üzleti és 
önkormányzati ügyfeleket szakértő partnerként 
támogatja energiaellátásuk korszerűsítésében, 
villamos- és hőenergia-felhasználásuk raciona
lizálásában, valamint az energiahatékonyságot 
növelő fejlesztési céljaik megvalósításában.  
Az ország teljes területét lefedve komplex meg 
oldásokat kínál a tervezéstől kezdve a kivite
lezésen át az üzemeltetésig, legyen az fűtési, 
hűtési rendszer, háztartási méretű kiserőmű 
vagy több MW-os naperőmű.

MEGÚJULT KÖZVILÁGÍTÁS MONORON 
Fotó: MVM Optimum Zrt.

Magyarország eddigi legnagyobb, 
legkomp lexebb okosvárosi 
világítási ökoszisztémája épült fel 
Monoron az MVM Optimum által.
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a lámpatesteken belül helyeztük el. A PLC 
körzetvezérlők a transzformátorok kisfe-
szültségű elosztószekrényeiben kaptak 
helyet. A menedzsmentrendszer szoftverét 
pedig bármelyik, jogosultsággal rendelke ző 
személy a saját számítógépén el tudja érni 
internetes böngészők használatával.  
A rendszer hozzáférése több szinten beál-
lítható, így mindenki csak a részére engedé-
lyezett funkciókat látja, illetve kezelheti.  
Az okosváros energetikai menedzsmentrend-
szer – név szerint: OPTI-SMARTVILL okos-
város energetikai menedzsmentrendszer – 
Monoron jelenleg is működik, üzemeltetését 
szintén az MVM Optimum látja el.

A városban az áramszolgáltatóval egyez-
tetve 7/24 órás a közvilágítás tápellátása, 
amely az okosváros egyéb berendezéseinek 
(kamera, wifi, okos-gyalogosátkelők, stb.) 
megtáplálását is biztosíthatja. 
Az okos-közvilágítás alappillére, hogy 
minden közvilágítási lámpatest egyedileg 
szabályozható legyen, illetve az eszköz a 
lámpatest műszaki állapotáról és paramé-
tereiről adatokat gyűjtsön és továbbítson  
a központi menedzsmentrendszer felé.
A projekt során elvégeztük a lámpatestek 
sűrítését a szabványos megvilágítás eléré-
séhez, valamint a meglévő és a tervezett, 

így például az Okosutca alprojekt keretében 
megvalósított új gyalogos átkelőhely szabvá-
nyos, kiemelt megvilágítását is biztosítottuk. 
19 helyszínen végeztünk hálózatbővítést, és 
okosvezérlést kapott a karácsonyi díszvilágí-
tás, a világító térkő és a taposólámpák is.
A lámpatesteket kétirányú kommunikációval 
láttuk el, így folyamatos azok vezérlése, sza-
bályozása, valamint az eszköz az adatgyűj-
tés eredményét és a hibák jelzését (riasztás) 
az üzemeltető központi e-mail címére is 
megküldi. A gyors és egyszerű hibadetek-
tálás segíti a karbantartók munkáját, így 
kevesebb karbantartási és helyszíni ellenőr-
zésre van igény. 

A mért adatok vezetékes és vezeték nélküli 
kapcsolaton keresztül egy központi informati-
kai platformon gyűlnek össze, így az üzemel-
tetők egyetlen felületen láthatják a rendszer 
minden fő paraméterét, és szükség esetén  
be is tudnak avatkozni. 
A rendszer olyan intelligenciával rendel- 
kezik, amely alkalmas az automatizált mű-
ködésre, így a város üzemeltetői a figyel-
müket más kihívások megoldására tudják 
fordítani.
A kihelyezett okospadok a városlakók laká-
son kívüli komfortját növelik: USB porttal 
ellátottak, publikus wifihálózat érhető el  

a közvetlen közelükben, néhány pad pedig 
még kerékpár tárolására is alkalmas. 
A futókörön elhelyezett új kandelábere-
ket szolár/LED technológiával, intelligens 
töltésvezérlő automatikával, túltöltés- és 
mélykisülés-védelemmel, munka-, illetve 
optimumpont-beállítással és a távolból 
felügyelhető, NB-IoT vezérlőegységekkel 
szereltük fel. A komplett kandeláber fő rész-
egységei között található maga a fénytest 
(LED), a vezérlőelektronika, amely a LED-ek 
tápellátását, fényerejük szabályozását végzi, 
valamint az oszlop, amely hordozza a fény-
testet, a vezérlőelektronikát, a napelemet 
és az akkumulátort. A telepített rendszer 
nagymértékben hozzájárul az energiahaté-
konyság javításához, hiszen a napelemes 
tápellátás révén a lámpák intelligens vezér-
lése a nappali időszakban a lehető legtöbb 
elektromos energiát nyeri ki, és azt a lehető 
leghatékonyabban tárolja a szolárakkumulá-
torban. A rendszer működését automatikus 
munkapont-beállítással (MPPT) működő 
töltésszabályozással optimalizáljuk. A nap-
pal eltárolt energia az éjszakai időszakban is 
hatékonyan, takarékosan felhasználható. 
A Monoron telepített rendszerek nagymér-
tékben hozzájárulnak a lakosok kényelmé-
nek javításához, a biztonságosabb közle-
kedéshez és a javuló közbiztonsághoz.  

Az önkormányzat a megvalósult okoseszkö-
zökkel és -rendszerekkel egy vonzó, élhető 
városképet alakított ki, amelyek emellett 
jelentősen csökkentették a város kiadásait. 
Az MVM Optimum e projekttel egy korszerű, 
gazdaságos rendszer kiépítésében szerzett 
újabb tapasztalatot, és ezáltal más városok 
számára is releváns, skálázható megoldás-
sal tud szolgálni. 
Bízunk benne, hogy a monori mintaprojekt 
során nyert tapasztalatok az ország más 
részein további okosváros-fejlesztésekkel 
kamatoztathatók lesznek, érdemben javítva 
a városlakók életének minőségét, hozzájá-
rulva a klímapolitikai és energiahatékony-
sági célok eléréséhez.

2. ÁBRA: MONORI KÖRZETVEZÉRLŐK A SZOFTVER FELÜLETÉN

OKOSPADOK MONOR VÁROSÁBAN  
Fotó: MVM Optimum Zrt.

A Monoron telepített rendszerek 
nagymértékben hozzájárulnak a 
lakosok kényelmének javításához,  
a biztonságosabb közlekedéshez és  
a javuló közbiztonsághoz, valamint  
a klímapolitikai és energiahatékony- 
sági célok eléréséhez.
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ENERGIAKÖZÖSSÉGEK
Az MVM Optimum stratégiájában fő célki-
tűzés az energiaközösségek kialakítása és 
független aggregációs tevékenységek fej-
lesztése. Energiapiaci előrejelzések alapján 
a megyei és helyi önkormányzatok számára 
megnyíló pályázatokban nagy valószínű-
séggel meghatározó elemként fognak meg- 
 jelenni a megújuló energiatermeléshez kap-
csolódó energiaközösségi fejlesztések. 
Energiaközösségek kialakításában úttörők 
vagyunk a szegmensben, ezt mutatja, hogy 
az MVM Optimum és Keszthely Város Ön-
kormányzata hazánkban az elsők között hoz 
létre energiaközösséget.

Az Európai Unió által kialakított Tiszta Energia 
Csomag – alkalmazkodva az energiaipart át-
szövő és alapjaiban felforgató technológiai 
trendekhez – számos új fogalmat és definíciót 
hozott létre, amelyek implementálását a tag - 
államok – köztük Magyarország is – már 
megkezdték. Ennek hatására már a hazai 
szabályozásban is megtalálhatók olyan 
fogalmak, mint az energiaközösségek vagy 
az aggregátor. Ahhoz, hogy az e fogalmak 
mögött álló lehetőségek a hétköznapjaink 

részeivé válhassanak, még számos műkö-
dési, jogszabályi, pénzügyi és műszaki kér-
dés tisztázása és kidolgozása szükséges.
Ennek elősegítésére az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium „Energiaközös-
ségek kialakítását és működését támogató 
fejlesztések megvalósítása” címmel írt ki 
pályázatot olyan mintaprojektek támogatá-
sára, amelyek a megszerzett tapasztalatok 
által jó példaként szolgálhatnak, és feltárják 
az energiaközösségekben, az aggregálásban 
és az aktív felhasználói magatartásban rejlő 
lehetőségeket és az előtte álló korlátokat, 
valamint javaslatot tesznek a szükséges mű-
ködési-szabályozási környezet kialakítására.

Az MVM Optimum nyertes pályázatával  
egy olyan, napelemparkból és energia- 
tárolóból álló, megújuló energiát termelő 
rendszer és energiaközösség kialakítását, 
illetve működését támogató mintaprojekt 
megvalósítását tűzte ki céljául, amely  
a környezettudatos, a klímaváltozás ellen 
tenni akaró magánszemélyek, kisvállalko-
zások és önkormányzatok számára nyújt 
megújuló és innovatív energiaellátási  
megoldást.

A megvalósításhoz az MVM Optimum és 
Keszthely Város Önkormányzata együtt-
működési megállapodást kötött, így a 
minta projekt keretében építendő napelem-
park és villamosenergia-tároló Keszthely 
külterületén fog felépülni, ahol az ország-
ban elsők között valósulhat meg egy ilyen 
úttörő program. A város számára ez lehető-
séget és segítséget biztosít klímastraté- 
giai célkitűzéseinek eléréséhez. Innovációs  
tartalmából adódóan a projekt további  
pályázati és támogatási források megszer-
zéséhez szükséges tudásanyagot is kínál  
a városnak. 
A létrehozandó energiaközösség legalább 
20 lakossági felhasználó, 5 vállalkozás és 
az önkormányzat bevonásával valósul meg. 
Az energiaközösség számára a megújuló 
energiát egy közösségi napelempark és  
egy hozzákapcsolt akkumulátor biztosítja.  
A villamosenergia-termelő és -tároló rend-
szereket olyan okoshálózatba kapcsoljuk, 
amely lehetőséget biztosít a megtermelt 
megújuló energia szükséges időben való 
felhasználá sára. Az energiaközösség tagjai 
megújuló forrásból származó energiát hasz-
nálhatnak és energiaköltségeiket is csök-
kenthetik. A projekt 2021. április és 2023. 
március között, 24 hónap alatt, 4 munka-
szakaszra osztva fog megvalósulni.

Az energiaközösség tagjai olyan beruházás-
ban vehetnek részt, amely kedvező meg-
valósítási feltételekkel biztosít lehetőséget 
energiaköltségeik és szén-dioxid-kibocsátá-
suk csökkentésére, ezzel hozzájárulhatnak 
az éghajlatváltozás hatásainak mérséklé-
séhez és a környezet védelméhez. Emellett 
az energiaközösségben való részvétel a 
jövőbeli energiahatékonysági támogatások-
hoz való hozzáférést is segítheti.
Az MVM Csoport – és azon belül az MVM 
Optimum – számára a mintaprojekt kulcs-
fontosságú, hiszen hazai energetikai nagy-
vállalatként fontos szerepet vállal a klíma-
változás elleni harcban, ebben a szerepben 
pedig minden eszközzel elősegíti az ilyen 
innovatív és iránymutató beruházásokat, 
amelyek megkönnyítik a fenntartható jövőbe 
való átmenetet.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A mintaprojekt keretében építendő 
napelem park és villamosenergia-
tároló Keszthely külterületén fog 
felépülni, ahol az országban elsők 
között valósulhat meg egy ilyen 
úttörő program. 
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BEVEZETÉS
„Ha áram van, minden van” – tartja a klasz-
szikus mondás. Mivel pedig általában van, 
ezért a mindennapi életünket megalapozó 
villamosenergia- és földgázfogyasztásun-
kat annyira természetesnek vesszük, hogy 
energiafogyasztásunk költségeivel legfel-
jebb havonta, a közműszámlák befizetése kor 
szembesülünk. A fogyasztói árakra pedig 
csak olyan krízishelyzetekben gondolunk, 
amikor ellátásbiztonsági (pl. Texas állam 
áramkimaradásai 2021 telén), vagy piac- 
szerkezeti jelenségek (energiaár-robbanás 
2021 őszétől) miatt azok jelentősen meg-
emelkednek, visszahatva fogyasztási költ-
ségeinkre. Ilyenkor a közvélemény azon - 
nali beavatkozást vár a döntéshozóktól  
– ha pedig az áremelkedés elmúlt, ismét 
megfeledkezünk az energiahordozók áráról 
(panaszkodott fogyasztóként valaha bárki 
„túl alacsony” energiaárakra?).
Pedig az energiaárak reálgazdasági hatásai, 
inflációra, gazdasági növekedésre, bérekre, 
vásárlóerőre és befektetésekre gyakorolt 
következményei legalább annyira szerte-
ágazók, mint amennyire a fogyasztási olda - 
lon az energia felhasználásának lehetőségei. 
Az alábbiakban a 2021/22-es energiaár- 
robbanás apropóján próbálunk rövid elmé-
leti áttekintést adni az energiaárak reálgaz-
daságra gyakorolt (inflációs és növekedési) 

hatásairól, kitekintéssel a magas energia-
árak energiamixre és dekarbonizációra 
gyakorolt várható hatásaira.

AZ ENERGIAÁRAK INFLÁCIÓS 
HATÁSAI
Miért is fontosak az energiaárak? Kínálati  
oldalról a piaci árjelzések határozzák meg  
az energiaelőállítás értékét, az egyes tech - 
nológiák relatív profitabilitását, így az energia- 
termelők üzleti modelljének fenntartható-
ságát, végső soron pedig a kínálati oldal 
összetételét. Fogyasztói szempontból pedig 
elsősorban azért fontosak az energiaárak, 
mert az energiához valós értéket rendelve  
az azzal való tudatos gazdálkodást ösztönzik.  
A lakossági energiafelhasználás költségei 
ún. közvetlen elsődleges hatást gyakorol-
nak a fogyasztói árindexre: országtól függet-
lenül Európában mindenhol a fogyasztói 

AZ ENERGIAÁR-ROBBANÁS 
REÁLGAZDASÁGI HATÁSAI

Szerző:
Palasik Róbert
senior stratégiai elemző,  
MVM Services Zrt.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

1. ÁBRA: AZ ENERGIATERMÉKEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK ARÁNYA EGYES EURÓPAI ORSZÁGOK FOGYASZTÓI 
KOSARÁBAN  Forrás: Eurostat (2022)[1]

Az energiaárak Európában 
mindenhol a fogyasztói 
termékkosár jelentős részét, 
6-16% közötti részt képezik, 
ezzel a második legnagyobb 
termékkategóriát alkotva.
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termékkosár jelentős részét, 6-16% közötti 
részt képezik, ezzel – az élelmiszerek és 
szeszesitalok után (15-40%) – a második 
legnagyobb termékkategóriát alkotva. 
Az energiatermékek további jellegzetessége, 
hogy az alapvető gazdasági változókkal való 
kapcsolatukat vizsgálva bár felhasználásuk  
alapvetően a jövedelemmel együtt nő 
(„normál javak”), ám ezzel párhuzamosan 
az energiaköltségek jövedelemhez viszo-
nyított aránya csökken („alapvető javak”). 

Mivel mindemellett az energiafogyasztás 
volumenét az időjárási, energiahatékonysági 
tényezők nagy mértékben (az ártól függetle-

nül) befolyásolják („árrugalmatlan kereslet”), 
ezért az energiaköltségek szintjének, azok 
megfizethetőségének – különösen az alacsony 
jövedelmű országok esetében – társadalmi 
szempontból is nagy jelentősége van.
A közvetlen fogyasztói árhatás mellett az 
energiárak ún. közvetett elsődleges hatása 
a termékek és szolgáltatások árában jelenik 
meg. Ezen hatások erősségét elsősorban az 
egyes gazdasági ágazatok energiaintenzi-
tása határozza meg, de az összhatásban az 
adott terület bruttó nemzeti termék-kontri-
búciója is fontos szerepet játszik. A Trinomics 
az Európai Bizottság megbízásából készített 
2020-as tanulmányának[4] felmérése szerint 
ezek a hatások a legerősebben a közlekedési,  
bányászati és bizonyos gyártási szektorok ban 
(papír, üveg, vegyipar), valamint a villamos-
energia-iparban jelentkeznek.
Az energiaárak ún. másodlagos hatásai már 
nem az energia, vagy az arra épülő termékek 
és szolgáltatások árában, hanem a munka-
erő- és termékpiacokon ármeghatározó erővel 

bíró szereplők (munkaadók és vállalatok) 
ár- és bérpolitikai döntéseiben jelennek meg, 
ahogy azok próbálják megőrizni reálbér- és 

profitszintjüket – ezzel visszahatva a termé-
kek árában jelentkező indirekt elsődleges 
hatásra is. A két hatásmechanizmus így 
empirikusan gyakran nehezen különíthető  
el egymástól, de két külön jelenségről 
beszélhetünk, mint ahogy azt az Európai 
Központi Bank 4. számú összefoglaló ábrája 
is mutatja.[5]

Pontosan mekkorák ezek az inflációs hatások? 
A fent vázolt mechanizmus komplexitásából 
adódóan a kérdés megválaszolására nincs 
egységes megközelítés, a szakirodalom 
vonatkozó kutatásai különböző módszerta-
nokat alkalmaznak:

 n Az energiaár komponensek bontására 
épülő módszerek a fogyasztói kosárra 
gyakorolt direkt hatásokat próbálják 
megbecsülni (1) direkt adatgyűjtéssel,  
(2) diszkrét olaj- és földgázáremelkedések 
vizsgálatával, állandó finomítói és disztri-
búciós marzsok, valamint az egyes orszá-
gokra jellemző adóterhek feltételezése 
mellett. Ilyen jellegű (1) összeállításnak 
tekinthető a MEKH honlapján 2013 júli- 
usa óta havonta megjelenő európai fő-
városok ár-összehasonlító statisztikája.[6] 
Bár a direkt ár- és adónemadatok köny-
nyen vizsgálhatók és számolhatók,  

2. ÁBRA: KAPCSOLAT A REÁL GDP ÉS AZ ÜZEMANYAGÁRAKAT IS TARTALMAZÓ LAKOSSÁGI ENERGIA-
KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK ARÁNYA KÖZÖTT  Forrás: Eurostat (2022)[2][3] alapján saját számítás

3. ÁBRA: AZ ENERGIAKÖLTSÉGEK ARÁNYA EGYES IPARÁGAK, GAZDASÁGI TERÜLETEK MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEIBEN  
Forrás: Európai Bizottság – Rademaekers et al. (2020)[4]

4. ÁBRA: AZ ENERGIAÁRAK INFLÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSMECHANIZMUSA  
Forrás: EKB – Donovan et al. (2010)[5]

Mivel az energiafogyasztás 
volumenét javarészt az ártól 
független tényezők (pl. időjárás) 
befolyásolják, ezért az energia-
költségek meg fizethetőségének 
társadalmi szem pontból is nagy 
jelentősége van.
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ez a megközelítés nem veszi figyelembe  
a fentebb leírt indirekt és másodlagos ha-
tásokat, így gazdasági szempontból csak 
részleges képet ad, használatával nem 
határozható meg a teljes inflációs hatás.

 n Gyakori módszer az Input-output táblák 
(IOT) vizsgálatára alapuló hatásvizs - 
 gá lat is, amely az Eurostat strukturális 
vállalati statisztikai adattárjának része-
ként gyűjtött, iparágankénti beszerzési  

és értékesítési keresztvolumenek vizsgá-
latával próbál következtetéseket levonni  
az indirekt hatások nagyságára vonat-
kozóan. Ilyen megközelítést alkalmaz a 
Trinomics korábbiakban már említett ta-
nulmánya is, amely az ipari termelési költ-
ségek vizsgálatára fókuszálva volumen-, 
energiahatékonysági- és ártényezőkre 
bontotta az európai ipari energiaköltségek 
2010 és 2017 közötti alakulását. 
A megközelítés előnye, hogy az energia-
árak hatásvizsgálatát elméletileg is meg-
alapozott és ökonometriailag konzisztens 
módon végzi el, ám az eredményeket 
rontja, hogy a direktben mérhető beme - 
neti tényezők (volumen, energiahatékony- 
ság, energiaár) a megfigyelt végső ener gia- 
költségnek csak egy részét magyarázzák. 
A Trinomics tanulmányának eredményei 
szerint ugyanis 2010 és 2017 között az 
energiaárak 2%-os emelkedése, az ipari 
kibocsátás 11%-os emelkedése és az ezt 
ellensúlyozó 15%-os energiahatékonyság- 
javulás összegeként az időszakban 2%- os 
energiaköltség-csökkenés adódna, míg 
ténylegesen a költségek ennél na gyobb 
mértékben, 13%-kal csökkentek.  

A hiányzó, 11%-os „maradék tényezőt”  
a kutatás az energiaköltségek adó- és já- 
rulékterheinek csökkenésével, a direktben  
nem megfigyelhető inputárú (azaz nem 
olajat vagy földgázt használó) energia- 
források (pl. megújulók, biomassza, hő-
energia) részarányának növeke désével 
és a rossz adatminőséggel magyarázza.

 n Szintén gyakori megközelítés az ökono-
metriai alapú strukturális vektor auto-
regressziós (SVAR), valamint a makro-
gazdasági alapú dinamikus sztochasz-
tikus egyensúlyi modellek (DSGE) hasz-
nálata. A tudományos szakirodalomban 
ezen meg  közelítések számítanak legálta-

lánosabbnak, és használatuk is kevésbé 
adatigényes az IOT megközelítésekhez 
képest. Ugyanakkor az alkalmazott mo-
dellek gyakran heterogének, és csak bizo-
nyos részpiacokat vizsgálnak. Mindezzel 
együtt a két megközelítés eredményei 
hozzávetőleg konzisztensek egymással 
és az IOT megközelítésekkel is.

A fenti megközelítések eredményei alapján 
adódó inflációs hatásbecsléseket a 7. ábra 
foglalja össze. Mint látható, az olaj árának 
10%-os emelkedése 0,36%-0,68% közötti 
direkt hatással bír a fogyasztói árindexre, 
amelynek 45-65%-át adják a direkt és  
35-55%-át az indirekt hatások.

5. ÁBRA: AZ IPARI ENERGIAKÖLTSÉGEK DEKOMPOZÍCIÓJA ÉS A BECSLÉSÜKRE ALKALMAZOTT REGRESSZIÓS 
MODELL  Forrás: Európai Bizottság – Rademaekers et al. (2020)[4]

6. ÁBRA: AZ IPARI ENERGIAKÖLTSÉGEK TÉNYEZŐNKÉNTI ALAKULÁSA 2010 ÉS 2017 KÖZÖTT AZ EU27  
TAGÁLLAMOKBAN  Forrás: Európai Bizottság – Rademaekers et al. (2020)[4]

7. ÁBRA: AZ OLAJÁR SZIMULÁLT 10%-OS EMELKEDÉSÉNEK INFLÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ 
MEGKÖZELÍTÉSEK ALAPJÁN  Forrás: EKB – Donovan et al. (2010)[5]
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AZ ENERGIAÁRAK HATÁSAI  
A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRE
Az energiaárak gazdasági növekedésre 
gyakorolt hatásai kereskedelmi mérlegi, 
keresleti és kínálati tényezőkre bonthatóak. 

 n A kereskedelmi mérleg-hatások hason-
lóak az energiaárak inflációra gyakorolt 
direkt hatásaihoz. A nettó energiaimpor-
tőr országokat vizsgálva az energiaárak 
emelkedésével az importtermékek árai 
arányaiban megnőnek az exporttermé-
kek áraihoz képest, az országok külke-
reskedelmi pozíciója romlik, direktben 
csökkentve a GDP-t.

 n A keresleti hatások az inflációs direkt 
és indirekt hatásokból adódnak: a fo-
gyasztói árak emelkedése, a reálbérek 

veszélyeztetettsége miatt a háztartások 
vagy csökkentik fogyasztási kiadásaikat, 
vagy pedig megtakarításaik felélésével, 
eladósodottságuk növelésével tudják 
megőrizni korábbi életszínvonalukat. 
A fogyasztáscsökkenés direktben vissza-

hat a külkereskedelmi mérleg összetéte-
lére, az import-export szaldóra is (azaz 
a jövedelemcsökkenés miatt visszaeshet 
az importtermékek fogyasztása, javítva  
a szaldót). 

 n A kínálati hatások az ipari termelési 
folyamatok inputár-növekedéséből adód-
nak, ezek szintén visszahatnak a keres-
kedelmi mérlegre. Középtávon azonban 
az energiahatékonysági beruházások és  
a fuel switch hatások miatt (pl. megújulók-
ra váltás) az összhatás itt kisebb a keres-
leti oldalnál, mint ahogy azt a Trinomics 
már ismertetett kutatása is mutatja, így 
idővel a helyettesítési hatásoknak kö-
szönhetően a GDP-növekedés ismét  
normalizálódik.

A gazdasági növekedésre gyakorolt hatáso-
kat a 8. számú folyamatábra mutatja be.
Hogyan számszerűsíthetők a fent ismerte-
tett gazdasági hatások? Az Európai Központi 
Bank áttekintése alapján egy 10%-os hipo-
tetikus olajár-emelkedés három év átlagában 

évi 0,25%-kal rontja a várható GDP-növe-
kedést, de a hatás jelentősen függ az egyes 
EU-tagállamok iparági összetételétől: 
az energiaintenzív iparágakra fókuszáló 
(pl. Hollandia, Szlovákia) vagy nyitottabb 
gazdaságok (pl. Magyarország, Baltikum) 
esetében a hatás nagyobb, akár 0,4%-os is 
lehet, míg a földgázár-emelkedések tipikus 
hatása jelentősen kisebb az olaj-földgáz 

árak historikus korrelációja és a termékek 
helyettesíthetősége miatt.
Egy frissebb, már a 2021-es árrobbanás 
hatásait figyelembe vevő elemzés szerint  
a 2021. év végén bekövetkezett, 2020  
végéhez képest januárig[7] kb. 400%-os 
földgázár-emelkedés következményekép-
pen az eurozóna GDP-növekedése 0,2%- 
kal is csökkenhet[8] majd.

8. ÁBRA: AZ ENERGIAÁRAK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSRE GYAKOROLT HATÁSMECHANIZMUSA   
Forrás: EKB – Donovan et al. (2010)[5]

9. ÁBRA: A 2021-ES OLAJ- ÉS GÁZÁRROBBANÁS MODELLEZETT HATÁSA AZ EUROZÓNA 
GDP-NÖVEKEDÉSÉRE  Forrás: EKB – Gunnella et al. (2022)[8]
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ÖSSZEFOGLALÁS
Mint azt a fenti áttekintés is mutatja, az 
energiaárak jelentős szociális és gazdasá-
gi jelentőséggel bírnak – ráadásul jelen-
tőségük középtávon a dekarbonizációs 
törekvések szempontjából is kikerülhetet- 
len. 2021-ben az energiaszektor ÜHG- 
kibocsátása évek óta először nőtt az előző 

évhez képest, mivel 2021 második felében 
a gázárak növekedése miatt a megújuló 
energiaforrások (szemben a 2011 és 2018 
közötti időszakkal) a szénerőművek helyett 
a gázerőműveket szorították ki a termelési 
mixből, így előbbiek termelése még nőtt 
is.[9] Emiatt különösen kérdéses, hogy a 
német atomerőművek leállítása, a kiöregedő 
francia atomerőművi blokkok kapacitásának 

hiányos pótlása, valamint a megújuló ener-
giaforrások növekedési ütemének lassulása 
mellett a kontinens tudja-e majd tartani  
a 2014-es párizsi klímacsúcson kitűzött,  
1,5 fokos felmelegedési cél eléréséhez 
szükséges pályát. Az energiaárak így még 
sokáig az energiapolitikai érdeklődés hom-
lokterében maradhatnak majd.
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10. ÁBRA: AZ EURÓPAI ENERGIASZEKTOR EMISSZIÓS PÁLYÁJA ÉS A TERMELÉS TECHNOLÓGIA SZERINTI  
ÖSSZETÉTELE 2019-HEZ KÉPEST  Forrás: Ember 2022[9]

Az energiaárak 45-65%-ban  
a közvetlen áremelkedésből adódó 
direkt hatásokon, 35-55%-ban  
a termékárakon, béreken 
keresz tül jelentkező indirekt 
és másodlagos hatásokon át 
befolyásolják az inflációt.
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Tavaly született meg az elképzelés, hogy 
vizsgáljuk meg egy fotovoltaikus (napele-
mes) kiserőmű létesítésének lehetőségeit  
az MVM XPert Zrt. bicskei telephelyén  
– a szabad tetőfelületek felhasználásával. 
A lehetőségek feltárására pályázatot írtunk 
ki, majd a nyertes, napelemes rendszerek 
tervezésével és fejlesztésével foglalkozó 
cég egy megvalósíthatósági tanulmány 
keretében elemezte a különböző telepítési 
verziókat a kiépítés menetétől a költségeken 
át a várható megtakarítási és megtérülési 
adatokig. Mielőtt azonban rátérnék a projekt 
részleteire, engedjék meg, hogy néhány 
szóban összefoglaljam, hogy én – úgy is 
mint az MVM XPert Zrt. munkatársa és úgy 
is mint magánember – miért tartom nagyon 
fontosnak a szoláris energia napelemek 
által történő hasznosítását. 
Felelősen gondolkodó, háromgyermekes 
édesanyaként úgy látom, hogy egy min-
denki számára élhető bolygóért nagyon sok 
mindent tehetünk „kicsiben”, magánember-
ként és „nagyban”, a vállalatok szintjén is. 
A fenntartható jövő kialakításában kiemel-
ten fontos, hogy ne bánjunk felelőtlenül 
a rendelkezésünkre álló – nem vagy csak 
hosszú távon megújuló – erőforrásokkal. 
Több olyan lehetőségünk is van, amellyel 
képesek lehetünk a fenntartható jövőt kiala-
kítani. Ilyen lehetőség például a napenergia 
átalakítása fotovoltaikus modulokkal, és ez-
által villamosenergia-termelés biztosítása.
Míg korosztályom képviselői szoláris pane-
lekkel jószerével csak a napelemes számo-
lógépeken találkozhattak gyermekkorukban, 
manapság már az átlag háztartásokban is 
elterjedőben van a tetőfelületekre szerelt 
háztartási méretű kiserőművek vagy éppen 
az ezek által átalakított villamos energiával 
működő autók használata. Ha elemezni 
szeretnénk ennek a jelenségnek a hátterét, 
az nagyon messzire vezetne. Nem csupán 
a technológiai fejlődés, de az ezzel kapcso-
latos kommunikáció és maga az edukáció 
is jelentős változáson ment keresztül az 
elmúlt évtizedekben. Ma már az egész kicsi 

gyerekek is tanulnak a környezetvédelem 
fontosságáról, szelektíven gyűjtik a hul-
ladékot, és sokszor felelősségteljesebben 
gondolkodnak ezekben a kérdésekben az 
idősebbeknél. Sőt, úgy tapasztalom, hogy 
a társadalmi felelősségvállalás ezen formái 
(hogy külön gyűjtöm az anyagában haszno-
sítható hulladékot, elektromos autóval, 
bi ciklivel közlekedem, csomagolásmentes 
bolt ban, hazai terméket vásárolok, újrahasz-
nosított anyagból készült ruházatot viselek 
stb.) a fiatalabb generációtól kiindulva egyre 
nagyobb sikknek számítanak. Manapság 
már „cool” környezettudatosan élni. 

Persze sajnálatos tény ugyanakkor az is, 
hogy a fenti változások indokát, apropóját 
éppen az egyre súlyosabbá váló környezet-
károsodás adja. Szent-Györgyi Albertet 
idézve: „A természet hatalmas, az ember 
parányi. Ezért aztán az ember léte attól 
függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a 
természettel, mennyire érti meg, és hogyan 
használja fel erőit saját hasznára.”
A napenergia-hasznosításon belül a szoláris 
energia napelemekkel történő átalakítása 
a leginkább elterjedt megoldás. Hiszen a 
villamos energia egy olyan univerzális ener-
giaforrás, amely háztartási és ipari gépeket 
és berendezéseket, járműveket egyaránt ké-
pes működtetni. Szinte nincs olyan civilizált 
terület, ahol ne használnának az emberek 
elektromos áramot. Az emberi társadalom 
folyamatosan növekvő energiaigényét pedig 
ki kell elégíteni. A fenntarthatóság és a 
megújuló energiaforrások jegyében ezért 
egyre nagyobb szerepet kapnak a megújuló 
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Az edukáció is jelentős  
válto záson ment keresztül:  
ma már az egész kicsi gyerekek 
is tanulnak a környezetvédelem 
fontosságáról.
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energiatermelő rendszerek – ezek között is 
talán hazánkban a legnagyobb mértékben  
a napelemes rendszerek.
A napelemes rendszerek használata jelen-
tős változásokat hozott az energetikában. 
Nagy előnyük, hogy szinte bárhol alkalmaz-
hatók, és tisztán, emisszió nélkül állítják elő 
a szükséges energiát. A napelemekkel tör-
ténő energiatermelés további előnye, hogy 
azok egyszerűen méretezhetők az adott 
fogyasztási igényekhez. A panelek gyakor-
latilag korlátlan mértékben összeköthetők, 
így akár az 1-2 kilowattos háztartási méretű 
kiserőművektől az 1-2 gigawattos napelem-
parkokig telepíthetők.

A napelemek használata Magyarországon  
is egyre nagyobb teret hódít. Ezt jól érzékel-
teti egy 2020. április 5-i adat: aznap rövid 
ideig Magyarország teljes áramtermelésé-

Ezen a telephelyünkön tíz különböző épület 
található, amelyeknek délkeleti és délnyugati 
tetőfelületei alkalmasak lehetnek napelemes  
rendszer telepítésére. A bicskei telephely éves 
villamosenergia-fogyasztása 224 megawatt-
óra (MWh). A felhasznált villamos teljesítmény  
a téli hónapokban 10 és 80 kilowatt (kW),  
a többi hónapban 5 és 40 kW között mozog.  
A tanulmány készültekor telephelyünk nettó 
33,9 forintot fizetett a villamos energiáért kilo-
wattóránként mindazon tételek összegeként,  
amiket kWh-ban számolnak el. Ezek a tételek 
takaríthatók meg akkor, amikor egy napelemes 
rendszer termel. Az elvitathatatlan környezeti 
hatás mellett tehát fontos tényező a napele-
mes kiserőmű létrehozásával járó, jelentős 
mértékű pénzügyi megtakarítás is.

volt a környezetvédelemnek. A gazdasági 
indokok mellett ezért merült fel a bicskei 
telephely szabad tetőfelületeinek hasznosí-
tásával a saját, napelemes kiserőmű létre-
hozásának ötlete. 
A telephely az MVM XPert Zrt. legnagyobb 
logisztikai bázisa, ahol a szállítás és a raktá-
rozás mellett még gyártási és karbantartási 
munkákat is végzünk. Három munkacsopor-
tunk, a raktári, a szállítási, valamint a gyár-
tási és gépjavítási csoport legfőképpen 
a Távvezetéki Projektkivitelezési Osztály 
(TPKO) mindennapi munkáját, a távvezeték- 
építést és -szerelést teszi lehetővé. A min-
denkori rendelkezésre állásért felelünk, 
gépekkel, járművekkel, szerszámokkal és 
eszközökkel látjuk el a TPKO-t, gondoskod-
va arról, hogy mindent időben és az elvárt 
minőségben megkapjanak. A bicskei bázis 
teljes mérete több mint 50 000 négyzet- 
méter, ami csaknem 8 futballpályányi terü-
letet jelent. A közeljövőben kiépül itt egy 
olyan oktatóbázis (tanpálya) is öt távvezeték-  
oszloppal, ahol terveink szerint új képzett-
séget szerző, leendő tanulóinkon túl a meg-
lévő állomány rendszeres, még magasabb 
szintű képzése is megvalósítható lesz.

nek 27,3 százalékát a napenergia adta.  
Az 1. táblázat adatai is szemléletesen mu-
tatják ezt a változást.
És akkor lássuk, hol helyezkedik el ebben  
a folyamatban az MVM XPert Zrt.! 
Tagvállalatunk számára a fenntarthatóság 
stratégiai célkitűzés is. Alapvető célunk, 
hogy tevékenységünk – legyen az magán-
emberi, otthoni vagy ipari – ökológiai  
lábnyomát folyamatosan csökkentsük.  
Úgy gondolom, hogy a napelemes rendszer 
kiépítésének nemcsak gazdasági értéke  
van, de üzenetet is hordoz, miszerint cégünk 
kész tenni a fenntartható jövőért. S ha már 
az ökológiai lábnyomunknál tartunk,  

nem hagyhatom ki annak megemlítését 
sem, hogy bicskei telephelyünkön évről évre 
csökken a lerakott hulladék mennyisége is. 
Cégünk tehát mindig is elkötelezett híve 

1. ÁBRA: A NAPSÜTÉSES ÓRÁK SZÁMA 2020-BAN[1]

Év 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

MW 1 3 14 36 77 159 219 349 668 1416 2126 2852

1. TÁBLÁZAT: NAPENERGIA CSÚCSTELJESÍTMÉNY MAGYARORSZÁGON 2010-2021 (MW) 

AZ MVM XPERT ZRT. BICSKEI TELEPHELYE MADÁRTÁVLATBÓL  Fotó: Forró Gábor

A napelemekkel történő 
energiatermelés nagy előnye, 
hogy azok egyszerűen 
méretezhetőek az adott 
fogyasztási igényekhez.
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Amennyiben az összes épület hasznosítható 
tetejére napelem kerülne, úgy az 1. táblázat-
ban látható elvi teljesítmény lenne beépít-
hető 450 wattpeak (Wp) névleges teljesít-
ményű napelempanelek felhasználásával.

A tanulmányt készítő cég az alábbi négy 
telepítési verziót veszi górcső alá:
1. 380 kW (AC) csatlakozási teljesítményű 

kiserőmű,
2. 99,9 kW (AC) csatlakozási teljesítményű 

kiserőmű,
3. háztartási méretű kiserőmű (HMKE)  

– 65 kWp (DC),
4. háztartási méretű kiserőmű (HMKE)  

– 80 kWp (DC).

A tanulmány részletesen elemzi valamennyi 
változat esetében a beruházás nettó költsé-
gét, az első éves nettó bevételt vagy megta-
karítást, illetve a megtérülési idő mértékét. 
Ezek alapján összességében arra a megálla-
pításra jutottunk, hogy a bicskei telephelyen 
egy 80 kWp (DC) napelem-teljesítményű 
HMKE létesítése ígérkezik a leggyorsabban 
megtérülő beruházásnak.
A kocka tehát el van vetve, a bicskei napele-
mes projekt precízen előkészítve várakozik, 
hogy a szükséges anyagi források meglété-
nek függvényében megvalósuljon.

Ingatlan Beépíthető DC teljesítmény (kWp)

Irodaépület 22,95

Szállás 16,2

A épület 41,85

B épület 40,5

C épület 19,8

D épület 33,3

E épület 41,4

F épület 33,3

G épület 36

Déli nagy csarnoktető 155,25

Összesen: 440,55 kWp

2. TÁBLÁZAT: BEÉPÍTHETŐ DC TELJESÍTMÉNYEK

HIVATKOZÁSOK
[1] https://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/
eghajlati_visszatekinto/elmult_evek_idojarasa

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ Napelemrendszer
az MVM Optimumtól
mvmoptimum.hu
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A színtelen, szagtalan, szintetikus SF6  
– más néven kén-hexafluorid – az egyik  
leghatékonyabb szigetelőanyag, amit  
leggyakrabban közép- és nagyfeszültsé - 
gű villamos kapcsolóberendezéseknél 
használnak.
A környezetvédelem az elmúlt évtizedekben 
kiemelt társadalmi kérdéssé vált. Az üveg-
házhatás kezelése és a klímastabilitás szük-
ségessége mára megkerülhetetlenné vált.
Itt az idő, hogy mindenki vállaljon felelős-
séget ezekért a fejleményekért. A kapcsoló-
berendezésekből szivárgó SF6-gáz jelentő-
sen hozzájárul az üvegházhatáshoz és az 
ebből adódó klímaváltozáshoz. Ám az SF6 
előállítása világszerte továbbra is növekszik 
– annak ellenére, hogy ez a gáz „nemkívána-
tosként” szerepel a kiotói jegyzőkönyvben.
A nagyfeszültségű (> 52 kV) alkalmazások-
nál az SF6-gáz használatának nincs megfi-
zethető alternatívája. A középfeszültségű 
(< 52 kV) kapcsolóberendezéseknél a 
korábbival teljesen egyenértékű alternatív 
megoldások már elérhetők a kereskedelmi 
forgalomban. Ezek többnyire vákuumtech-
nológiát alkalmaznak a kapcsoláshoz, és 
kiváló minőségű anyagokat használnak  
a szigeteléshez, ezzel csökken a berendezés 
mérete és az SF6-kapcsolóberendezéssel 
azonos vagy annál még nagyobb kompakt-
sági szint is elérhető.[1] Ettől függetlenül 
alkalmazásuk lassan terjed, és még ha azt  
is mondanánk, hogy holnaptól nem lehet  
SF6-gázt tartalmazó berendezéseket be-
építeni, ezek akkor is hosszú évtizedekig  
a rendszer részét fogják képezni. Üzemelte-
tésükről, karbantartásukról, az élettartamuk 
végén pedig a szakszerű le- és szétszerelé-
sükről gondoskodni kell.
Az MVM XPert Zrt.-nél dolgozik egy speci-
ális képzettséggel és tudással rendelkező 
csapat. Tagjai igazi profik a szakmában, akik 
az SF6-gáz, illetve az azzal üzemeltetett 
berendezések biztonságos kezelésére és 
karbantartására specializálódtak, és amióta 
ez a technológia jelen van az országban, 
azóta dolgoznak vele. 

A felszámolás előtt álló, nagynevű Ganz  
Villamossági Művektől jöttek át hozzánk 
évekkel ezelőtt. Komoly nemzetközi tapasz-
talattal rendelkeznek, hiszen a Ganzos idő - 
szakban a világ minden táján – Pakisztán-
ban, Malajziában, Indonéziában, Kuvaitban, 
Hollandiában is – dolgoztak ezzel a techno-
lógiával, ennek megfelelően több nyelven is 
beszélnek. Rajtuk kívül csak néhány munka-
társ van az MVM XPertnél, aki az ilyen jel- 
  le gű karbantartási munkákhoz ért, emellett  
a MAVIR ZRt. és egyes szolgáltatók ren-
delkeznek néhány szakemberrel. De olyan 
csapat, amely ilyen széleskörű tudással és 
tapasztalattal rendelkezik az SF6-gázzal 
kapcsolatosan, nincs máshol az országban,  
Gál Barna emellett az E1 igazolvány meg-
szerzéséhez kötelező tananyagot is az  
elvárható legmagasabb szinten oktatja  
a Nemzeti Klímavédelmi Hatóságnál.  
(Korábban a Magyar Energetikai és Közmű- 
szabályozási Hivatalnál oktatott 4 évig, 
majd annak beolvadása után az NKH mun-
katársa lett immáron 6 esztendeje.)
Az SF6-os csapat mentora a témában 
páratlan szaktudással rendelkező Polgár 
Antal volt, aki miután a Ganz-gyár bezárt, 
elhagyta az országot, és Malajziában tele-
pedett le. Saját vállalkozást alapított, több 
270 kilovoltos alállomás építését és kar-
bantartását végezte, valamint az indonéziai 

PROFI SF6-GÁZOS CSAPAT 
AZ MVM XPERTNÉL

Szerző:
Hevér Jácint
projekttámogató munkatárs,  
MVM XPert Zrt., 
ADIG Alállomási Projektkivitelezési Osztály

MARTONVÁSÁR, 400 KV-OS EGYEDI TRANSZFORMÁTOR   Fotók: MVM XPert Zrt. 

GÁL BARNA ÉS KIS CSAPATA: KOVÁCS FERENC,  
NEMES KÁROLY, BERZE GÁBOR FERENC. HÁTTÉRBEN 
AZ ÚJ DILO GÁZKEZELŐ SZERVIZKOCSI LÁTHATÓ.
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Gunung Salak geotermikus erőműhöz 
kapcsolódó SF6-berendezések karbantar-
tásával foglalkozott. Ez egy aktív vulkánon 
működő létesítmény, amely megközelítőleg 
377 megawatt névleges teljesítménnyel 
rendelkezik, éves szinten 200 000 mega-
wattórát termel az indonéz hálózatba. 
Polgár Antal tavaly ősszel hunyt el, miután 
a Dengue-láz legyengítette szervezetét, 
majd elkapta a koronavírust. 
Az XPertes gárda a legkorszerűbb felszere-
léssel is rendelkezik, amely minden szem-
pontból megfelel a Kiotói Egyezmény által 
támasztott követelményeknek. A cikk meg-
írásának időpontjában is érkezett hozzájuk 
egy vadonatúj szervizkocsi, amivel a gázo kat 
evakuálják a berendezésekből, emellett ter-
mészetesen képesek a gázt tárolni, vala- 
mint a szennyezett gázt szűrni és tisztítani, 
majd feltölteni névleges nyomásra beállítva.  
A villamos berendezések működése köz - 
ben is tudnak méréseket végrehajtani.  

ami figyeli az esetleges gázcsökkenést: 
figyelmeztetés, kritikus gázcsökkenés jele-
ket, illetve tiltás jelzést küld a vezénylőbe. 
A generátormegszakító – rendeltetésétől 
függően – be van építve a generátor és  
a fő transzformátor között felszerelt sínhíd-
ba. A sínhidat egy levegőkompresszoros 
rendszerrel  látták el azért, hogy túlnyomás 
legyen benne a por és a szennyeződés 
kiküszöbölése miatt, valamint azért, hogy 
biztosítsa a hűtést a sínhídban lévő áram-
vezető részeknek. A megszakítóberendezés 
SF6-gáz töltete 14 kilogramm, névleges 
nyomása 700 kPa. A szigetelőgáz eloszlik 
a 3 fázisban, mindegyik külön burkolatban, 
gázösszekötő csövekkel van ellátva egy 
közös nyomásérzékelő relével (nyomásőr).
A berendezés szivárgásvizsgálata kikap-
csolt állapotban történik. A karbantartás 
alatt ellenőrizni kell a gáztöltő-eltávolító 
szelepet, a csatlakozóhasábot, a gázátkötő 
csövek csatlakozóit, a mechanikai mozgó- 
forgó alkatrészek szimeringes tömítéseit, 
illetve feszültségmentes állapotban, a külső 
sínhídszerelő-burkolatot eltávolítva ellen-
őrizni lehet a megszakító szerelt peremeit, 
csatlakozóit. Bekapcsolt állapotban csak  
a külső szerkezeteket lehet ellenőrizni, mint 
a DILO szelep, a nyomásmérő óra és annak 
csatlakozói, a gázösszekötő kuplungok, illet-
ve csövek. A nyomásmérő óra nem hőkom-
penzált, ezért a sínhídban lévő hőmérséklet 
befolyásolja a készülékben lévő SF6-gáz-
nyomást. Emiatt célszerű egy olyan nyomás-
mérő órával ellenőrizni a gázsűrűséget, ami 
jelzi a gáz hőmérsékletét is.

120 KV-OS ÉS 220 KV-OS  
KÜLTÉRI, NAGYFESZÜLTSÉGŰ, 
HAGYOMÁNYOS PORCELÁN  
BURKOLATÚ MEGSZAKÍTÓK
A nagyfeszültségű megszakítók lehetnek 
önálló készülékek, valamint készülékkombi-
nációk báziskészülékei. Önálló megszakító-
kat szabadtéri alállomásokon alkalmaznak. 
Pólusonkénti felépítésűek, pólusonként 
oltókamrát tartalmazó SF6-gáztöltésű  

berendezéseket, valamint a Toray 120 kV-os 
alállomáson a Siemens három fázisú toko-
zott berendezést is ők szerelték össze:  
a gyárban frissen legyártott elemek be 
lettek daruzva az üres helyiségekbe, és ott 
lettek helyben összerakva. 
Ezek után tekintsük át, milyen SF6-gázt tar-
talmazó berendezések vannak a villamos-
iparban! A felsorolás nem lesz teljes, de  
a fontosabbakat szeretnénk bemutatni.

GENERÁTORMEGSZAKÍTÓ
Az SF6-gáz szigetelőközegként és ívoltó  
anyagként van jelen a berendezésben,  
ami azért fontos, mert képes regenerálni 
magát nagy áramú megszakítások után.  
A generátormegszakító három fázisban, 
három különálló nyomástartó edényben  
van hermetikusan lezárva, szelepekkel, 
mozgó érintkezőt működtető, nyomástartó 
szimeringes tengelyekkel összekötve.  
A megszakítók szerelőnyílásokkal, vala- 
mint záró-tömítő fedelekkel vannak ellátva.  
A három edényt gázátkötő csövek kötik  
össze. Minden megszakítókészletnek van 
egy gáznyomás-érzékelője (nyomásőre),  A legfontosabb, hogy sem a diagnosztikai 

mérés, sem gázlefejtés közben nem kerülhet 
ki semmi a környezetbe. Adapter szűrőket 
használnak, amelyekkel a nagyon szennyezett 
gázokat átszűrik, hogy a steril rendszert ne 
kelljen állandóan tisztítani. A volumen sem 
mindennapi, hiszen volt, hogy egy alkalommal 
700 kiló gázt kellett kimenteni különböző be-
rendezésekből. Csak Albertirsa alállomáson 
megközelítőleg 10 000 kilo gramm SF6-gáz 
van a berendezésekben (öt SF6-mező és  
minden egyes mezőn belül 21 gáztér).
Munkáik közül a teljesség igénye nélkül 
megemlítjük a Pakson összerakott két sín-
bontó mezőt és a sándorfalvi SF6-os mezőt, 
amely egy új generációs, 400 kV-os, SF6-os 
tokozott berendezés. Mostanában jellem-
zően gáztérjavításos munkákat végeztek 
egyebek között Pakson, Albertirsa alállo-
máson, valamint Martonvásáron (a Litér 
oldali 4/5 gáztér felújítása). Emellett a gödi 
Samsung SDi gyárban a középfeszültségű 

15,75 KV-OS GENERÁTORMEGSZAKÍTÓ (GÖNYŰ)

MARTONVÁSÁR, AZ ÁTVEZETŐ SZIGETELŐ CSERÉJE
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megszakítórekesszel és önálló SF6-gáz-
töltésű támszigetelő rekesszel. A három 
pólus 245 kV-ig lehet fázisonkénti vagy 
három fázisra közös hajtással működtetett, 
a nagyobb feszültségeken minden pólusnak 
külön hajtása van. Tokozott berendezések 
megszakítói lehetnek pólusonként külön 
rekeszben, vagy – 170 kV-ig gyakran –  
a három pólusnak lehet közös a rekesze. 
Minden készlet rendelkezik gázsűrűségjel-
zővel, szükség szerint nyomásmérő órával.

120 KV-OS SF6-GÁZSZIGETELÉSŰ 
MEGSZAKÍTÓTÍPUSOK
A megszakítóberendezés SF6-gáztöltete  
5–9 kilogramm, névleges nyomása általában 
600 kPa, de lehet ettől eltérő nyomású is. 
Létezik pólusonkénti SF6-gázzal töltött 
berendezés is, ekkor minden póluson van 
egy-egy nyomássűrűség-jelző, vagy eloszlik 
a három fázisban, gázösszekötőcsövekkel 
van ellátva, egy közös nyomásérzékelő relé-
vel. Szivárgásvizsgálatot csak kikapcsolt és 
feszültségmentes állapotban, karbantartás 
alatt lehet végezni.
Ellenőrizni kell a gáztöltő-eltávolító szele-
pet, a csatlakozóhasábot, a gázátkötőcsövek 
csatlakozóit, a mechanikai mozgó-forgó 
alkatrészek szimeringes tömítéseit, illetve 
feszültségmentes állapotban az oltókamra 
peremeit és támszigetelő peremeit, a meg-

SF6-GÁZZAL TÖLTÖTT KÖZÉP-
FESZÜLTSÉGŰ MEGSZAKÍTÓK
A középfeszültségű megszakítókban az 
SF6-gázt egyrészt a villamos ívek oltására, 
másrészt szigetelőgázként alkalmazzák.  
Az SF6-gázoltóközegű megszakítóval törté-
nő kapcsolás során nincs ívlevágás, ezáltal 
nem keletkezik kapcsoláskor jelentősebb 
túl feszültség. A megszakítópólusok, ahol az 
árammegszakítás történik, utántöltést nem 
kívánó – élettartamára gáztömören lezárt – 
térben helyezkednek el az IEC 62271-100 
és CEI 17-1 szabványban előírt feltételek-
nek megfelelően. A megszakítópólusok 
karbantartásmentesek.
A mai középfeszültségű megszakítók ív-
oltási mechanizmusa a nagyfeszültségű 
megszakítóknál alkalmazott, úgynevezett 
autopuffer megszakítási technika, amely  
a kompresszión és a megszakító saját ívfú-
vásán alapul. Ennek előnye a rövid ívidő, 
a fokozatos ívkioltás levágás nélkül. Nincs 
visszagyújtás, és nem alakul ki kapcsolási 
túlfeszültség.

NAGYFESZÜLTSÉGI FÉMTOKO-
ZOTT BERENDEZÉSEK (GIS)
A MAVIR ZRt. által üzemeltetett SF6-beren-
dezések karbantartását kivétel nélkül az 
MVM XPert csapata végzi. Az SF6-gázzal 
szigetelt kapcsolóberendezések kialakításá-
nak három módja ismeretes. Az első kettő 
(felügyelt nyomás alatt álló rendszerek és 
zárt, nyomás alatt álló rendszerek) esetében 
az SF6-kibocsátás a nemzetközi irodalom 
szerint elkerülhetetlen.[2] Ennek okaként azt 
jelölik meg, hogy a rendszerek üzemélettar-
tamuk során karbantartásra szorulnak, és 
ekkor szivárgás keletkezik. Mi több, akkor 
is szivárgás keletkezik, amikor a berende-
zéseket szétszerelik az üzemélettartam 
végén. A harmadik típus a hermetikusan 
zárt rendszer, amely nem igényel karbantar-
tást. Ezen rendszerek szivárgásából adódó 
károsanyag-kibocsátás ugyan korlátozott, 
de sosem éri el a nullát: gyakorlatilag a tö - 
mítéseknél történik a szivárgás. Az MVM 

csatlakozása – mint áramváltó, feszültség-
váltó vagy túlfeszültség-levezető – fedélre 
szerelt átvezető szigetelővel lehetséges.  
A cellák kábelfej-csatlakozása egy különálló 
gáztérből történik, vagy egy külső gyártó 
által kifejlesztett csatlakozási módszerrel.
A gázterek élettartamára az IC 62271-1 
szabvány vonatkozik. Az összeszerelt közép-
feszültségű berendezés több gázrekeszből 
összeállított kompakt egység lesz, amiben 
a névleges gáznyomásértékek nem mindig 
egyformák. Ennek meghatározása a gyártó 
cég feladata. A gázrekeszeket nyomásmérő 
órával látták el, ezeken lehet a névleges 
nyomásértékeket ellenőrizni. A gázterekben 
lévő SF6-gáz sűrűsége a kapcsolóberende-
zés üzeme alatt folyamatosan ellenőrzött, 
minden gáztérben van egy gázsűrűségmérő 
(hőmérséklet-kompenzált nyomásszenzor). 
A gáz minőségének a középfeszültségű 
berendezésekre vonatkozó MSZ EN 60480-
as szabványnak kell megfelelnie. Üzembe 
helyezés előtt, szerelés után minden eset-
ben szivárgásvizsgálat történik, és mivel a 
cellasor sok csatlakozóperemből áll, minden 
szerelt peremet ellenőrizni kell. A gyűjtő-
sín peremeinek csatlakozását, a szerelési 
fedeleket, valamint a forgó-csúszó alkatré-
szek szimeringes csatlakozásait egyenként 
alaposan átnézik a kollégák.  

szakítók tetején található szakadó membrán 
peremeit, illetve csatlakozóit.
Karbantartáskor három évente ellenőrizni 
kell a gázőrkészülék jelzéseit próbapadon. 
A gyártó cég által megadott intervallumban 
SF6-gázanalízist kell végezni a berendezésen.

KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ TOKOZOTT 
BERENDEZÉSEK
A középfeszültségű tokozott kapcsolóbe- 
rendezéseknél az SF6-gázt szigetelőanyag-
ként alkalmazzák. A kapcsolóberendezés 
gázterekre van bontva, amelyek különbö-
zőek lehetnek a berendezés felépítéséből 
fakadóan. A gáztereket a helyszíni szerelés 
során feltöltik a névleges töltőnyomásra.  
A helyszíni adottságok, valamint a rendelte-
tés függvényében egy mező (cella) kapcso-
lódik a másikhoz. A két cella összekapcsoló-
dása a gyűjtősínperemeken hermetikusan, 
gáztömören történik. A berendezések gyár- 
tótól és rendeltetéstől függően lehetnek 
egy, illetve két gyűjtősínes rendszerek.  
A gyűjtősín gázterének kialakítása lehet tel - 
jes hosszú, egybe épített vagy sínbontó cel-
lával ellátott, elválasztott gázterekből álló. 
A cellák rendeltetéstől függően el vannak 
látva megszakító, szakaszoló, illetve földelő- 
szakaszoló készülékkel. Hogy a készülékek 
egyszerre működjenek, azt összekötő, működ-
tető rudazattal oldják meg. Egyéb készülékek  

EGY KÖZÖS HAJTÁSSAL FÖLSZERELT 
MEGSZAKÍTÓKÉSZLET GÁZÖSSZE-
KÖTŐCSÖVEKKEL ÉPÍTVE EGY  
KÖZÖS GÁZŐRREL

EGY TÖMÍTÉSCSERE MIATT  
SZÉTSZEDETT OLTÓKAMRA

KÖZÉPFESZÜLTSÉGŰ BERENDEZÉS
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XPert Zrt. csapata erre az állításra is rá-
cáfol: képes szivárgásmentesen dolgozni. 
A MAVIR Zrt. visszajelzései alapján kije-
lenthetjük, hogy 2000 óta egyetlen, általuk 
összerakott, karbantartott, szigetelt beren-
dezésnél sem jelentkezett szivárgás. Telje-
sítményükre méltán lehetünk büszkék.

rendszerhez kötött. Analízismérés, illetve 
szerelés közben is állandóan dokumentálni 
kell az adatokat, jegyzőkönyveket kell 
készíteni, és azokat a klímavédelmi központ 
oldalára folyamatosan feltölteni. Minden be-
rendezésen fel van tüntetve egy adattáblán, 
hogy pontosan mennyi SF6-gázt tartalmaz.
Az MVM XPert Zrt. az SF6-gázt legnagyobb 
mértékben felhasználók, pontosabban 

fogalmazva a legnagyobb forgatók közé 
tartozik az országban. Szakembereinknek 
köszönhetően azonban zökkenőmentesen és 
az előírásoknak messzemenően megfelelve 
történik a gáz felhasználása, tárolása, szállí-
tása, tisztítása és hatástalanítása.

Az ilyen jellegű gépezetek szétszerelése is 
precíz munkavégzést igényel nemcsak a gáz 
természetbe kikerülésének megakadályo-
zása érdekében, hanem a dolgozók egész-
ségének védelme miatt is. A SF6 szintetikus 
vegyület, a természetben nem fordul elő, 
egy molekulája egy kénatomot és hat fluor-
atomot tartalmaz. Szobahőmérsékleten gáz 
halmazállapotú, és nehezebb, mint a levegő. 

A kén- és a fluoratomok közti erős kötések 
miatt az SF6 normál körülmények között 
inaktív, de magas hőmérsékleten, például  
ha belső ív keletkezik a kapcsolóberende-
zésben, mérgező anyagokra bomlik le.  
Ilyen belső ív keletkezésekor az SF6-gáz 
és mérgező melléktermékei kikerülhetnek 
a légkörbe. Ezek a vegyi reakciók normál 
használat közben, ívoltáskor is előfordul- 
nak. A mérgező anyagok ebben az esetben 
bent maradnak a tokozatban: erre különös  
figyelmet kell fordítani a berendezés szét-
szerelésekor és újra felhasználásakor az 
üzemélettartam végén, mert ezek belégzése 
egészségre súlyosan káros következmé-
nyekkel jár.
Mivel az SF6-gáz az első helyen áll a világ 
legártalmasabb üvegházhatású gázainak a 
listáján (23 500 szorosa a szén-dioxidnak),[4] 
ezért az adminisztrációja is szigorú feltétel-

Abban az esetben, ha valahol szivárgás  
van, helyszínre érkező kollégáink kimentik  
a gáztérből a gázt (evakuálják) az utolsó  
cseppig. Általában közép- és nagyfeszült-
ségű berendezésekben 480–700 KPa nyo - 
 máson van jelen az SF6. A berendezést  
ez után a munkatársaink teljesen darabokra 
szedik, tisztítják, javítják és szivárgásmen-
tesen összerakják. 
 A leürített gáztér megbontását nagyon 
óvatosan kell elvégezni, mivel a gáztérben 
felgyülemlett mérgező por szemcsézete 
nagyon finom (cca. 2 mikron), ennek követ-
keztében, ha felkeveredik, még órák múlva is  
a levegőben lebeg. Ennek megfelelően a kol-
légák szupermaszkot, kesztyűt és védőruhát 
viselnek, az ipari porszívó használata pedig 
elengedhetetlen kellék. A szétszedési mun-
kákat tovább nehezíti, hogy az alkatrészeket, 
illetve a szétszedett gázteret le kell zárni 
a levegő elől. A gyártók többsége száraz, 
nedvességabszorbens anyagot (szűrőzsákot) 
szerel a megszakítók belsejébe. Az esetek 
nagy részében ez alumínium-oxid-töltetet 
tartalmaz. A hosszabb ideig nyitva tartott 
készülék szűrőpatronja magába szívja a leve-
gőben lévő nedvességet, ami később a gáz 
elszennyeződését okozza.
Kollégáink a berendezések alumínium öntvé-
nyeinek a peremezésénél és a csavarozásnál 
0,2 milliméteres rétegben felhordott vízta-
szító szilikonzsír segítségével tartják távol  
a nedvességet. Ez egy nagyon kényes műve-
let, egy-egy perem általában 16 csavart tar-
talmaz, és rendeltetésszerű használat esetén 
hosszú évtizedekig szivárgásmentesen kell 
üzemelnie. Tehát a nedvesség egy millimé-
terre sem hatolhat át a tömítéseken, külön-
ben megkezdődik a korrózió, és szennye-
ződés kerülhet a szigetelő gáztérbe. Külön 
érdekessége a munkának, hogy úgynevezett 
tiszta szerelést kell megvalósítani – terepen 
is. Ez azt jelenti, hogy semmilyen idegen 
anyag nem kerülhet a berendezések belse-
jébe. A gáztérben maradó, szálló szöszda-
rab pamacskisülésekhez vezethet, amelyek 
roncsolást végeznek a berendezésekben.

ALBERTIRSA 400 KV-OS SF6-OS ALÁLLOMÁS, 2 GYŰJTŐSÍNES GIS 

ÉRDEKESSÉGEK AZ SF6-RÓL

nn Az SF6 villamosipari felhasználása széles körben 
elterjedt a világon, hiszen változó mértékben, de 
fokozatosan állunk át a zöldenergiára, napelemeket 
és szélturbinákat telepítünk. Ennek következtében 
a kén-hexafluoriddal szigetelt kapcsolóberende
zések száma is megnőtt, mivel egyre több energia
forrást kell a villamosenergiaátviteli hálózathoz 
kapcsolni. A szóban forgó szintetikus gáz iránti ke
reslet tehát szintén növekedett, hiszen nem csupán 
hatékony szigetelőanyag, de nem gyúlékony, és 
még olcsó is. Az SF6 remekül véd a rövidzárlatok, 
elektromos tüzek ellen, az egyetlen baj vele, hogy  
a világ legnagyobb felmelegedési potenciáljával bír.

nn Egy kilogramm SF6 a légkörben 23 500 kilogramm 
széndioxidnak felel meg. Ez a mennyiség a lég
körbe kerülve akkora karbonlábnyomot hagy maga 
után, mintha egy repülő 24 emberrel a fedélzetén 
megtenné odavissza a London–New York távot. 
Mindemellett legalább ezer évig időzik a légkörben, 
folyamatosan melegítve azt.[3]

nn A gáz felhasználásának egyéb területei:

 –  Ablakok hangszigetelése. A nagy sűrűség je
lentős hangcsillapítást eredményez a ragasztott 
ablaküvegeknél.

 –  Magnéziumöntésnél védőgázként használják  
az öntési folyamat során.

 –  Egyes országokban levegő helyett kén-hexa-
fluoriddal is feltölthetik a gumiabroncsaikat  
a gépkocsivezetők. Mivel a gáz molekulái jóval 
nagyobb méretűek a levegő molekuláinál, sok
kal lassabban diffundálnak a gumiabroncson 
keresztül, így akár egy évig is megőrzik a stabil 
guminyomást.

 –  Szemműtétek alatt bizonyos esetekben 
SF6-gázzal töltik fel a szemüreget a fertőzés 
megelőzése érdekében.
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CZIBULA MIHÁLY – MVM PAKSI 
ATOMERŐMŰ ZRT., TAMF  
KIEMELT PROJEKTVEZETŐ

− Miért tartod fontosnak, hogy az atom-
erőmű IT rendszerei is kövessék a techno-
lógiai változásokat? Hogyan tud megtérülni 
egy ilyen volumenű fejlesztés?
− Közhely, hogy az informatika fejlődése  
exponenciális. Évről évre egyre inkább éle-
tünk része az IT. Ott van a telefonokban,  
az autókban, az otthonainkban. Ezzel pár-
huzamosan egyre összetettebb és egyre 
költségesebb a vállalatirányítási rendszerek 
informatikai háttere is. A versenyképesség 
megtartásához szükséges a fejlesztés, és 
ezzel párhuzamosan hatalmas kihívás a 
szoftverekben lévő lehetőségek kiaknázása, 
ami a folyamatok fejlesztésével, a szervezet-
ben meglévő kollektív informatikai képes-
ségek folyamatos megújításával érhető el. 
Ma minden hagyományos szakmai tudás 
elavul, ha nincs mellette magas szintű IT 
alkalmazás ismeret. Ennek megteremtése, 
szinten tartása hatalmas kihívás. Állandóság  

az IT területén nincs. Egy jól működő nagy-
vállalati IT rendszert a folyamatos változásra 
kell optimalizálni. Nagyon fontos, hogy az 
architektúra fenntartható, hozzáadott érték 
fókuszú és értékalapú legyen. A felhasz-
nálói ismeretek pedig olyan naprakészek, 
ami biztosítja a szoftver képességeinek 
legmagasabb szintű kiaknázását. Az IT költ-
ség megtérülése a működési hatékonyság 
növekedésén keresztül realizálódik. A pro-
jektben erre törekszünk.

AZ MVM PAKSI ATOMERŐMŰ ZRT. 
VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI INFORMA- 
TIKAI RENDSZERÉNEK, FOLYA- 
MATAINAK ÉS ADATMINŐSÉG- 
FELÜGYELETÉNEK VÁLTOZÁSA 
Moore törvénye szerint az integrált áramkörök összetettsége körülbelül 18 hónaponként 
duplázódik meg. A technológia fejlődése exponenciális. Egy atomerőmű üzemideje kap - 
csán ma már 60-80 évről beszélünk. A Paksi Atomerőmű blokkjai több mint 40 éve 
kezdték meg a működésüket, és évről évre magasabb megbízhatósággal, magasabb 
nukleáris biztonsággal termelnek egyre több áramot. Mi magyarázza ezt az ellent-
mondást? A válasz valójában egyetlen szó: innovációkultúra. A Paksi Atomerőmű 
működésének kezdete óta innovációkat valósít meg. Hagyományos erőműtechnológiai 
területeken, a nukleárisüzemanyag-kutatás területén és a Termelés Alrendszer Műkö-
dés  fejlesztés Kiemelt Projekt (TAMF) által célzottan a folyamatirányítási rendszer,  
az információtechnológia és az adatminőség-felügyelet területén is. 

Szerző:
Susán Janka
szakértő, 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,  
Biztonsági Igazgatóság

Fotó: Bodajki Ákos

TAMF
A 20. század második felének atomenergetikai kihívása az erőművi technológiák létrehozása 
volt. A 21. század első évtizedeinek kihívása a szervezetek és folyamatok működési hatékony-
ságának fejlesztése és az élettartamuk vége felé közeledő atomerőművek biztonságos és költ-
séghatékony üzemeltetése lett. A működési kiválóság kérdése ma fokozottan aktuális. Elenged-
hetetlen a tiszta energia kapacitásokra, az energia árakra, a szükséges erőforrások biztosítására, 
a folyamatosan versenyképességet befolyásoló hatást gyakorló külső és belső tényezők monito-
rozása, valamint a céloknak megfelelő prevenciós és korrekciós intézkedések beépítése. A TAMF 
projekt nemzetközi nukleáris standard modell alapján új, az adatvagyon differenciált felépíté sén, 
minőségfelügyeletén keresztül egy integrált folyamatirányítási rendszer bevezetésével biztosítja 
a korábbi években elért biztonsági és termelési eredményesség meg tartását, megalapozza az 
atomerőmű előrelátó erőforrás- és folyamatirányítási, valamint felügyeleti tevékenységeinek 
pontosabb, tervezési kihívásainak sikeres megoldását.

CZIBULA MIHÁLY  Fotó: Bodajki Ákos
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− Mi jelentette a legnagyobb nehézséget 
az AS verzióváltásban, amivel minden-
képpen meg kellett birkóznotok? 
− Az atomerőmű blokkjai a nyolcvanas 
évek eleje óta működnek, és az informatika 
fejlődésével együtt kezdtük el alkalmazni 
annak vívmányait. Elérkeztünk arra a pontra, 
amikor olyan mértékben összetett a műkö-
dést támogató informatikai háttér, hogy  
az optimalizáció kérdésével foglalkozni kell. 
A projekt keretében az egyik legkomplexebb 
problémakör az informatika által hozzáadott 
értékek, illetve az informatikai komplexitás 
optimalizálása, amit működési folyamataink 
és azok működését kiszolgáló adatvagyo-
nunk, adatstruktúráink, illetve az adatmo-
dellek tudatos és átgondolt tervezésével 
együtt lehet csak megvalósítani. 

Azokon a területeken a legnagyobbak a kihí-
vások, ahol eltérünk az általános működés-
től, azaz sok fejlesztést hajtunk végre, illetve 
interfészeket kell építenünk. Az AS9 teszte-
lések első körös eredményeiben is ez köszön 
vissza, a standard funkciók tekintetében a  
változások mértékéhez képest alacsony 
a hibák aránya. Ez azt jelenti, hogy a funkció-
gazdáink, akik a beállításokat végezték, jól 
dolgoztak. A fejlesztéseket kívánó terüle-
teken azonban lassú az előrehaladás. 

− A tesztelőkön kívül az új rendszert  
mások még nem látták?
− Csak a projektben dolgozók ismerik egye-
lőre a rendszert, fokozatosan fog nyílni 
az ablak. Minél nagyobb részét teszteljük 
a rendszernek, annál több kollégát kell 
bevonni. Első körben egyszerű kísérleteket 
végeztünk, a használatba veendő funkciókat 
próbáltuk végig jogosultságok nélkül, de 
egy ekkora komplexitású rendszernél már ez 
is komoly feladat. A következő körben már 
a szerepköri jogosultságokat ellenőriztük, 
ami jóval szélesebb tesztelői kört érintett. 
Az AS9 működése abban jelentősen el fog 
térni az előző verziótól, hogy a jogosultsági 
rendszer szigorúan rá lesz szabva a folya-
mati szerepkörökre. 

− Milyen fontos előfeltételét emelnéd ki  
az AS9 élesindulásnak?
− Az informatikai rendszereket az üzleti folya-
matok kiszolgálására tervezik. Az üzleti fo-
lyamatok alapvető építőelemei pedig adatok. 
Ezért nagyon fontosnak tartom az adattisz-
títási és adatgazdagítási munkákat, amely a 
projektünkben adatkultúra-szemléletváltás 
keretében valósul meg. A 21. században 
minden piaci szereplő számára nyilvánvalóvá 
vált az adatok értéke. Ezért fontos, hogy az 
atomerőműben is a megfelelő minőségben  
és struktúrában álljanak rendelkezésre. Ennek 
érdekében felmértük, adatkörökbe rendeztük 
a műszaki-informatikai adatvagyonunkat, 
meghatároztuk a számunkra fontos, kritikus 
adatvagyont. Felelősökhöz rendeltünk minden 
kritikus elemet, a folyamatainkban konkrét el-
várásokat támasztunk az adatok rögzítésével 
szemben, és létrehozzuk új funkcióként a Data 
Governance folyamatot. Ez fogja biztosítani, 
hogy minden rögzített információ integrálód-
jon az IT rendszerekbe is. Az élesindulás után 
pedig erre dedikált szerepkörök validációs 
szkriptekkel, riportokkal fogják figyelni, hogy 
ne keletkezzenek adathiányok, pontatlan 
adatok, azonnal javíttatják azt, ami hibás vagy 
elmaradt. Egyfajta kultúraváltás történik, ami-
ben az adat kerül a középpontba a papír vagy 
az elektronikus dokumentum helyett.

− Az AS9 vállalatirányítási rendszerre való 
áttérésnél a kétlépcsős bevezetés mellett 
döntöttetek. Miért választottátok ezt?
− A projekt terjedelme hatalmas. Olyan 
nagymértékű változásokat okoz az új folya-
matirányítási rendszer bevezetése, amit a 
nemzetközi tapasztalatok alapján is fokoza-
tosan célszerű megtenni. Az egy lépcsőre 
eső változás mennyisége így jelentősen 
kezelhetőbb lesz, valamint az első lépcső 
tapasztalatainak a visszacsatolása meg tud 
történni a második lépcső megkezdése előtt. 
Illetve az első lépcsőben már megvalósuló 
adatgyűjtés megteremti a lehetőségét annak, 
hogy a második lépcsőben bevezetésre kerü-
lő folyamatok ne üres bázisokkal induljanak.

FEKETE ZOLTÁN – MVM PAKSI 
ATOMERŐMŰ ZRT., TAMF  
PROJEKTVEZETŐ

− Műszaki szempontból milyen területek 
együttműködése szükséges az AS9 el-
indulásához?
− Műszaki szempontból a fejlesztésnek 
négy lába van. Az első az AS-en belüli 
fejlesztések, melyek nagyon jól haladnak; 
valójában már majdnem minden fejlesztés 
készen van. A másik három területen azért 
vannak nehézségeink, mert sok szereplő- 
nek kell együtt dolgoznia, és rengeteg 
a változás is. Az egyik nehéz terület az 
adatmigráció, azok az adatok, amelyeket 
az AS mostani verziójából át kell forgatni 
az újba. A nehézséget az okozza, hogy sok 
esetben nem alkalmazhatók egyértelmű 
megfeleltetési szabályok, ezek az esetek 
manuális közreműködést igényelnek.  
A második nehéz terület az üzleti intelli-
gencia (BI), adattárház, amelynek helyes 
működése alapvetően szükséges az AS9 
indulásához. Tudatos döntés eredménye-
képpen a BI-ba „kihelyezett” riportok és  
a standard AS9 működés együtt tudja meg-
felelően támogatni az erőmű műszaki folya-
matait. A harmadik, legnehezebb terület  
a rendszerintegráció. Az SAP rendszere-
ink hangsúlyos IT alkalmazások az MVM 
Csoportban, központosított működési modell 
szerint funkcionálnak. Ezekhez a rendszerek-
hez szeretnénk a korábbinál szorosabban 
hozzákötni az AS-t. Ennek az integrációnak 
nagyon nehéz megtalálni az optimális mér-
tékét. Úgy gondoljuk, hogy sikerült a kap-
csolódást a megfelelő pontokon kialakítani  
a folyamatok szempontjából is, de ez nagyon 
komplex fejlesztési feladatokkal jár. Komoly 
változások lesznek, és a fejlesztések sok 
külsős erőforrást is mozgatnak. 
Nagyon jó döntésnek tartom, hogy a projekt 
elején törekedtünk a standard működésre. 

ASSET SUITE (AS) RENDSZER

Az atomerőmű műszaki vállalatirányítási 
rendszere, ami integrált módon biztosítja  
a felhasználók számára a műszaki alap-
adatokat és tranzakciókat az üzemeltetés 
főfolyamatai mentén. A TAMF kiemelt 
projekt egyik részeredményeként 2021. 
július 3-tól bevezetésre kerültek a nemzet-
közi standard nukleáris működési modell 
(SNPM) AP-928 Munkairányítási folyamat  
alapján kidolgozott TMI eljárásrendek és  
a folyamatokhoz igazított AS6 informatikai 
alkalmazás (AS6+). A működésfejlesztés 
átalakítás következő lépcsőjében történik 
meg az AS rendszer verzióváltása a 9-es 
főverzióra (AS9), valamint közel 30 további 
IT rendszer integrációja, amivel egyidejűleg 
további jelentős folyamatváltozások való-
sulnak meg az ellátási lánc, a berendezés-
megbízhatóság, az erőmű-üzemeltetés és  
a konfigurációmenedzsment területeken.

FEKETE ZOLTÁN  Fotó: saját archívum
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− Az alapvető tesztelést azok végezték, 
akik a folyamatokat elkészítették?
− A folyamatok elkészítését elsősorban 
folyamatszerkesztők fogták össze. Az IT 
működés kialakítása legfőképp a funkció-
gazdák és a kiemelt kulcsfelhasználók 
feladata volt, ők teszteltek most. Jelentős 
eltérés volt aközött, ahogy az erőmű olda-
lán elképzeltük a működést, és amire való-
jában képes az informatikai rendszer. Ennek 
az eltérésnek az áthidalására született meg 
a prototípusépítési módszertan, ami az opti-
mális kapcsolatot hivatott megteremteni  
az üzleti és az IT működés között. Jól látszik 
a kollégák fejlődése is az eltelt időszakban 
a projekt megvalósulásához szükséges fon-
tos készségek elsajátításában. Ezek közül 
csak az egyik a dobozos szoftver ismerete. 

A működési modellt a kollégák dolgozták 
ki, ők határozták meg az AS9 beállításait.  
Az IT szolgáltató konfigurálja ennek meg-
felelően a szoftvert, de az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. határozta meg a működés 
részleteit. Fontos kiemelni, hogy a kollégák 
sokszor a napi rendes üzletmenet feladatai 
mellett dolgoznak a projektben. A munka 
a projekt kezdetéhez képest sokkal haté-
konyabb, gördülékenyebben tudunk együtt 
dolgozni. Figyelemre méltó eredmény, hogy 
képesek vagyunk ebben a hosszú távra szó-
ló projektben jelentős saját teljesítményt  
is elvégezni, valamint a beszállítók IT kom- 
petenciái mellé IT rendszerszervezői ered-
ményeket tenni.

másképp kell majd használni a rendszert,  
de alapvetően ugyanazokat a képernyőket 
és funkciókat fogjuk alkalmazni az átalakított 
folyamatok mentén. Az eljárások módosítá-
sa azzal jár, hogy másképpen, új szerepkö-
rökben fognak dolgozni a munkatársak.
Az elmúlt években az IT szolgáltatónknak 
standard gyártói támogatás nélkül kellett 
üzemeltetnie, működőképesen tartania az 
AS rendszert. A verzióváltásnak két fontos 
eredménye lesz. Az AS a legfejlettebb rend-
szerverzión fog működni, illetve mivel azt a 
standard nukleáris modellt valósítjuk meg 
a TAMF keretében, amire a szoftvert prog-
ramozták, a lehető legkevesebb egyedi fej-
lesztésre lesz szükség. Ez fenntarthatóbb és 
olcsóbb szoftverüzemeltetést jelent. Innen-
től kezdve követni tudjuk a gyártó által kért 
szoftver upgrade menetrendet. Ha az AS 
gyártója új funkcionalitásokat épít be, akkor 
nem lesz akadálya annak, hogy ezeket az 
erőműben alkalmazni tudjuk. Ilyen elérhető, 
logikus továbblépési irány a digitalizáció 
is. A projekt talán legnagyobb eredménye 
az lesz, hogy szinkronban tud mozogni az 
üzlet és az informatika. Nem fogadtunk be 
olyan IT igényt, amit az üzleti folyamatból 
nem lehet levezetni. A prototípus-modelle-
zés esszenciája, hogy minden informatikai 
igényt és fejlesztést azért hajtunk végre, 
mert a folyamati szabályozásunkban leírt 
működéshez arra szükség van.

kezdve a továbblépésért keményen kell 
dolgozni. Sajnos még nem értük el az élesin-
duláshoz szükséges állapotot, sok feladat áll 
még előttünk. Adattisztításban a kollégák-
nak hatékonyan kell dolgozniuk, ez az egyik 
sikerkritérium a végeredmény szempontjá-
ból. A migrációs fejlesztés előre haladásával 
egyre több adatot töltünk be az új rend-
szerbe, aminek a tisztítását az atomerőmű 
szakterületei végzik el. Ezen a területen is 
jelentős feladatokat kell még elvégezni. 

− Az AS9 elindításának mi lesz a legfőbb 
haszna?
− Az AS-ben az ellátási lánc folyamatok 
átalakítása hoz nagymértékű technikai új-
donságokat a készletgazdálkodási modul 
bevezetésével. Ezzel máshol húzzuk meg  
az SAP ERP és az AS rendszerek között  
a határt, mint azt korábban tettük. A kész-
lettervezés átkerül az AS-be, és így közvet-
lenül tervezett a karbantartások adatai 
alapján, valamint standard módon lehet 
majd generálni anyag- és szolgáltatásigé-
nyeket. Úgy gondolom, hogy a többi terü-
leten pusztán az, hogy AS9-et használunk 
majd AS6 helyett, a kollégák napi munka-
végzési rutinjára kevésbé lesz hatással. 
Ezeken a területeken is lesznek átalakítások 
az IT működésben, de a nagy változtatások 
jelen állás szerint nem az AS-hez kötődnek. 
Természetesen sok olyan folyamat van, ahol 

− Az informatikai átállás első lépcsőjét 
AS6+ névvel illetitek. A koncepció célja  
az volt, hogy a működésfejlesztés eredmé-
nyeképpen változó üzleti folyamatok egy 
jelentős részét még a verzióváltás előtt  
az AS6 rendszeren vezessétek be. Az AS6+ 
elindítása milyen tapasztalatokkal szol-
gált? Miért hasznos ez a köztes állapot?
− A fokozatos bevezetésnek elsősorban 
folyamati haszna van, mert így a munkairá-
nyítás területén folyamatilag nem lesz már 
éles váltás az AS9 bevezetése. A műveleti 
változások nagy része megvalósult már. Ezen 
kívül történt technológiai váltás is, a folya-
matokat támogató riportok tekintetében még 
szűkebb körben, de elkezdtük alkalmazni az 
új rendszert, ami az AS9-cel is működni fog. 
Azt gondolom, hogy akik eddig használták az 
AS-t, azoknak nem lesz nagy váltás már az 
új AS9-es verzió. Viszont nagyon sok olyan 
kollégának kell megismerkednie a rendszer-
rel, akik nem dolgoztak eddig vele.

− Milyenek a visszajelzések az AS6+  
működéséről?
− Vegyesek. A visszajelzésekből, amik hoz-
zám eljutottak, azt látom, hogy pozitív és 
előremutató az új folyamat eredményeinek 
fogadtatása. Az új BI rendszer bevezetése IT 
oldalról tanulságos volt, és ezek a tanulsá-
gok felértékelik az oktatás szerepét. A jövő-
ben ekkora mérvű IT átalakítások során arról 
is meg kell győződnünk, hogy a változáso-
kat a kollégák mennyire hatékonyan építik 
be a napi munkájukba. A kulcsfelhasználók 
szerepe felértékelődik ilyen változásoknál. 
Ők azok, akik jól ismerik az eddigi működést, 
és segítenek az új üzemelés napi gyakorlatba 
építésében is.

− Az AS9 indulásához az adattisztítási és 
migrációs munkákkal hogyan haladtok?
− A migrációs hibákkal dolgozó csapat a 
hibák egyre nagyobb hányadát tudja meg-
oldani. Márciusra értük el azt az adatminő-
séget, amikor már a könnyen javítható hibák 
nagy részére született megoldás, mostantól 

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Az AS6-verzióváltásnak talán  
a legnagyobb eredménye az lesz, 
hogy szinkronban tud mozogni 
az üzlet és az informatika, 
fenntarthatóbb és olcsóbb 
szoftverüzemeltetéssel.
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MOSOLYGÓ SÁNDOR – MVM  
INFORMATIKA ZRT., ALKALMAZÁS  
ÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI 
IGAZGATÓSÁG, SENIOR MŰSZAKI 
PROJEKTMENEDZSER

− 2021. nyár derekáig az AS6+ elindításán 
dolgoztatok, most a fókusz az AS9-re 
került. Jelenleg mi jelenti a nagy kihívást 
számotokra?
− Az részben igaz csak, hogy az AS6+ rend-
szerhez kapcsolódó feladatok befejeződtek, 
mert vannak még ehhez köthető üzleti 
igények. Ezek természetesen nem olyan 
horderejű IT funkciók, mint az induláshoz 
szükségesek, de még ezeket is menedzsel- 
ni kell. Ami kihívást jelent, hogy a változó 
körülmények miatti visszahatást is kezel-
nünk  kell az AS6-ra vonatkozóan, vagy 
akár más területek tekintetében is. Ilyen  
pl. a WANO vizsgálatokból eredő változ - 
ta tások vagy akár az egyik fő tennivaló,  
az AS9-hez kapcsolódó adattisztítási- és 
transzformációs feladatok. Stratégiai dön-
tésünk volt a projektben, hogy lehetőség 
szerint a forrás rendszerekben kell ezeket  
a módosításokat megtenni. Az AS verzió-
váltás projekt maga is egy összetett feladat-
halmaz. Az MVMI oldaláról jelenleg 53 
munkatársammal dolgozunk ezen a külde-
tésen, és ezen felül még több alvállalkozónk 
is segíti a projekt előrehaladását. A feladat 
végzése nagyon feszes ütemterv szerint 
zajlik, és próbáljuk a rendelkezésre álló fej-
lesztői, illetve alvállalkozói kapacitást minél 
jobban kihasználni.

− Az AS rendszer működéséhez ti bizto-
sítjátok az alapot? Nálatok futnak össze  
a szálak?
− Azt jól érzékeled, hogy összetett csapat-
munkát kell megvalósítanunk – több szin- 
ten is. A projekt végrehajtása során az üzleti 
folyamatok változtatását az atomerőmű  

− Az MVMI-nél komoly AS tudás halmozó-
dott fel?
− Igen, és Magyarországon egyedüliek va-
gyunk. A termék alapvetően angol nyelvű,  
a honosítás IT technológiai kezelése az MVMI 
szakembereinek a munkája.

− Az AS9 milyen újdonságokat hoz nektek 
szakmai szemmel?
− Technológiájában óriási változás van. Jelen-
tősen átalakították a termék architektúráját, 
más fejlesztő eszközök szükségesek. A gyári 
kódokhoz nem tudunk közvetlenül hozzáférni, 
úgynevezett kiterjesztésekkel tudjuk finom-
hangolni a rendszert. Az alapterméknek jóval 
gyorsabb frissítése válik így lehetővé, emiatt 
a jövőben gyakrabban fogunk ezzel élni. Tel-
jesen más kihívásokat hoz ez az üzemeltető 
csapat számára, már látszik, hogy meg kell 
jobban támogatnunk a tesztelést. Egészen 
más megközelítésben kell gondolkoznunk, 
ennek a kidolgozása már folyamatban van.

elengedhetetlen, hogy a projektvezető  
körül megfelelő szakértők legyenek, akik  
a kapcsolódó területekkel kölcsönösen 
segítő viszonyt ápolnak.

− Az AS rendszer ismereteket hogyan, 
honnan lehet megszerezni? Képzésekre 
jártok időnként?
− Az Amerikai Egyesült Államokban hasz-
nálják jelentős mértékben ezt a terméket, 
így a gyártó (Hitachi ABB Power Grid – 
HAPG) oktatási központja is ott van. Ezt 
természetesen a nagy távolság miatt nem 
tudjuk igénybe venni. A projekt során igyek- 
 szünk beilleszteni a termék részletes meg-
ismerésére vonatkozó képzéseket. Ezen felül 
a gyártó rendszeres időközönként felhasz-
nálói konferenciákat szervez az európai 
ügyfelei számára. Itt szóba kerülnek az új - 
donságok, és a felhasználók is megosztják 
tapasztalataikat egymással.

TAMF projektje határozza meg. Ennek tá-
mogatása IT rendszerekkel történik, illetve 
a megvalósítás már a mi feladatunk. 

− Úgy érzem, a munkádhoz jelentős mű-
szaki ismeretre is szükség van. Nem kér-
deztem még, de kíváncsi vagyok, hogy 
milyen végzettséged van.
− Villamosmérnökként kerültem anno az 
erőműhöz, emellett műszaki informatikus 
végzettséget is szereztem a kétezres évek 
elején.

− A tudásod melyik részére van szükség 
leginkább ehhez az összetett feladathoz? 
Az AS rendszerrel kapcsolatos tudásod 
hogyan épült be?
− Az a helyzet, hogy a közvetlen progra-
mozást egyre kevésbé gyakorlom, ez egy 
kicsit el is szomorít, mert a projektvezetés 
nem erről szól. Ütemterv, műszaki tartalom 
és határidők határozzák meg a mindenna-
pokat, ezek körül forognak a gondolatok.  
Ebben a történetben én inkább azzal fog - 
lalkozom, hogy milyen műszaki megvalósí-
tások vannak és voltak. A műszaki terület-
ről jőve nem egyszerű menedzserré válni, 
mert a projektirányítás már leginkább erről 
szól. Úgy gondolom, ehhez a munkához 

MOSOLYGÓ SÁNDOR  Fotó: Bodajki Ákos

SCHONER ZSOLT – MVM  
INFORMATIKA ZRT., MŰSZAKI 
RENDSZEREK OSZTÁLY,  
OSZTÁLYVEZETŐ

− Technológiai oldalról melyek a lényeges 
különbségek az AS6 és az AS9 között?
− Érdekes kérdés, ez attól függ, hogy mit 
értünk lényeges különbségen. Ha pl. egy 
microservices architektúrát hasonlítunk egy 
rétegezettel, akkor más lesz a lényeges kü-
lönbség, mint amikor egy termék két viszony-
lag nagy távolságú verziójáról beszélünk.  
Az első, minden felhasználó számára szem-
betűnő különbség a felhasználói felület meg-
változása, mely sokkal inkább igazodik a  
mai kor elvárásaihoz, és egy klasszikus MV* 
architektúrára épül extJs keretrendszerben. 
Ennek előnye a korábbihoz képest, hogy az 
üzleti logika és a felhasználói felület kódja 

elválasztott, lehetővé teszi a funkcionalitás 
kiterjesztést, mely egy sokkal biztonságosabb 
és hatékonyabb fejlesztési modellhez járul 
hozzá. Ami kevésbé látszik, de szintén ko-
moly változás, az a COBOL réteg kivezetése. 

SCHONER ZSOLT  Fotó: Boglari Orsolya
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Ennek előnye, hogy a COBOL sajátosságai-
ból eredő nehézségek eltűntek, gondolok itt 
pl. a kevés hozzáértő szakemberre, a vál-
toztatások mai megítélés szerinti körülmé-
nyes élesítésére stb. Helyette egy fejlesztői 
szemmel sokkal barátságosabb Java réteg 
került bevezetésre annak minden előnyével 
és hátrányával. Ennek szintén eredménye a 
már említett alaprendszeri kód hozzáférhe-
tőségének hiánya, mely kötöttséget jelent 
a fejlesztők számára. Ahogy eddig láttam, 
javult az AS9 automatizálhatósága is, azaz 
egy-egy funkció kiterjesztése jobban illeszt-
hető a ma általánosan elfogadott fejlesztési 
modellekhez. Emellett számos alaprendszeri 
funkció átszabásra került, mint pl. a nyomta-
tás és az EDMS csatolófelület is, hogy csak 
néhányat említsek. Ezen új funkciók kiteszte-
lése, egyeztetése mind az üzleti, mind pedig 
a gyártói oldallal jelentős többlet feladatot 
jelentett és jelent az osztály számára.

− Az osztályod számára milyen változáso-
kat okoz az új technológiára való átállás?
− Azt gondolom, hogy egy innovatív csapat 
számára az új technológia mindenképp pozi-
tív változás. Szerintem mindig az adott szer-
vezet vagy kultúra határozza meg, hogy mi 
a határ. A folyamat közepén csatlakoztam 
a projekthez, amikor a fejlesztési feladatok 
még folyamatban voltak, így azóta követem 
és természetesen néha terelem is az átál-
lást, amely többlépcsős folyamat. Először 
a fejlesztési feladatokban, folyamatban kell 
értelmezni a szükséges változtatásokat, pl. 
környezet kialakítás, közös kódszerkesztés, 
a telepítések folyamatának változásai stb. 
El kellett sajátítani az új IT eszközök hasz-
nálatát, a megváltozott fejlesztési/tesztelési 
módszertant, a tesztelés módját is hozzá 
kellett igazítani az új modellhez. Másodszor 
a megváltozott technológia megváltozott 
üzemeltetési feladatokat is jelent. Az ezek-
hez való alkalmazkodás hosszadalmas és 
folyamatos visszamérési-fejlesztési tevé-
kenység lesz a jövőben is. Meg kell tanul-
nunk a kornak megfelelő szoftverfejlesztési 

a csapat számára nem jelent gondot. Össze-
gezve azt mondhatom, hogy az AS6 üzemel-
tetési folyamatai jól dokumentáltak és haté-
konyak, az AS9 kapcsán pedig ezt az alapot 
felhasználva tudunk még hatékonyabbak, 
hibatűrőbbek és megbízhatóbbak lenni.

− Közeledve az AS9 indulásához, mi jelenti 
a feladataitokban a legfőbb kihívást?
− Az osztályt nézve egyértelműen a moti-
váció és a fókusz megtartása. Mint minden 
projekten, ahogy közeledünk az élesindu-
láshoz, egyre teljesebb a rendszer, egyre 
jobban látszik, hogy mi az a feladat halmaz, 
amit még el kell végezni. Ilyenkor mindenki 
egy picit feszített tempóban, feszültebben 
próbálja elvégezni a saját feladatát, és ez 
a helyzet általában erőforrás-idő-prioritás 
ellentmondásokban csúcsosodik ki. A kihívás 
ebben a közös nevező megtalálása, a felada-
tok egymástól függésének megszüntetése 
vagy újra priorizálása úgy, hogy a különböző 
célok ne sérüljenek. Az osztályunk adja az 
AS9 projekt fejlesztés-, adat- és üzem mun-
kacsoportját, melyek mindegyikére jelentős 
nyomás nehezedik mind időben, mind pedig 
a feladatok számosságában, sokrétűségében.  
A hatékonyság növelése és a kockázatok 
csökkentése érdekében bevezetett egy-egy 
új módszer alkalmazása – mint pl. az auto-
matizált adattöltés – gyorsítja és megbíz-
hatóbbá teszi a folyamatot, mindemellett 
extra erőfeszítést és más gondolkodásmó-
dot kíván. Szerencsére a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a csapat felkészült, és néhány 
újabb nehézség leküzdése után egy-egy 
lépéssel közelebb érünk a célhoz.

szolgálnak ki. Üzemeltetés szempontjából  
a feladatunk, hogy a támogatott üzleti folya-
matok alacsony hibaszázalékkal, fenntart-
hatóan, a szabályoknak megfelelően mű-
ködjenek. Ha a felhasználói bejelentéseket 
veszem figyelembe, akkor nagyon különböző 
és sokkal jobb a helyzet itt, az atomerőmű-
ben. Képzeljünk el egy alkalmazást, amely 
a felhasználók rendszerbe való belépését 
támogatja, három földrészen található, re-
dundáns szerver infrastruktúrával! Ebben az 
esetben pl. a felhasználókkal történő telefo-
nos egyeztetés nem feltétlenül lehetséges 
egy-egy hiba kapcsán, a hibás fejlesztés/te-
lepítés a felhasználók jóval nagyobb számát 
érinti, és az üzemeltetői kontroll is sokkal ki-
sebb. Egy ilyen rendszer esetén a hibajelzés, 
a reakcióidő és a hibaelhárítás sebessége 
kulcsfontosságú. A fontos kérdés szerintem, 
hogy mik azok a szempontok, amelyeket 
itt, az erőműben is érdemes megvalósítani, 
mert egy kiegyensúlyozottabb üzemeltetési 
modellt eredményez. Ilyen szempontok pl. 
az üzemeltetési követelmények (tesztelhető-
ség, automatizálhatóság, monitorozhatóság) 
figyelembe vétele a szoftveréletciklus ele-
jétől fogva. Az alkalmazás-monitorozás pl. 
egy tipikusan – szerintem helytelenül – alul- 
értékelt és általában részben megvalósított 
feladat, a mai korban ezzel szemben nagyon 
széles a spektruma azoknak az eszközöknek, 
amelyek segítségével az esetleges hibák 
hatása minimalizálható, vagy a további rend-
szerfejlesztések tervezhetőbbekké válnak.  
A visszajelzések (pl. SM, monitoring, felhasz-
náló kérdőívek stb.) követése, értelmezése 
és az úgynevezett ”root cause” analízis rá-
világíthat rejtett problémákra, melyek segít-
ségével egy-egy problémakör oldható meg. 
Ennek az AS6 esetén is van hagyománya, 
amit tovább tudunk fejleszteni. Szerintem az 
automatizálás is egy olyan témakör, amely 
sokkal szélesebb körben alkalmazott, mint 
amit az AS-el kapcsolatban tapasztaltam, 
és ahol érdemes tovább fejlődni. Természe-
tesen a létrehozott automatizmusok szintén 
üzemeltetési feladatokat generálnak, de ez 

életciklus megvalósítását, itt leginkább  
az automatizálási és a környezetek építési/ 
karbantartási mechanizmusaira gondolok, 
amelyeket másképp végeztem a korábbiak - 
ban. Ennek hatása egyrészt a hatékony-
ságban, másrészt a fejlesztések/rendszer-
módo sítások, „patch”-elések biztonságos-
ságában lenne jelentős. Az is látszik, hogy 
bár az erőműben minden fejlesztésnél 
körül tekintő az elemzés-tesztelés-telepítés 
folyamata, a szükséges új funkcionalitások 
számossága miatt egyre hangsúlyosabb az 
optimális feladatvégzés, és egyre összetet-
teb feladat az ütemezés, e terület fejlődésé-
ben szintén jelentős potenciált látok.

− Miben különbözik az atomerőmű műszaki 
irányítási rendszerének üzemeltetése pl.  
a versenyszféra rendszereitől, ahol koráb-
ban szereztél tapasztalatokat?
− Attól függ. Ha az AS-t mint folyamattámo-
gató eszköz üzemeltetését értékelem, akkor 
azt gondolom, hogy nincs nagy különbség, 
mert az üzleti folyamat bizonyos mélységig 
történő megismerése alapvető fontosságú 
azzal, hogy az erőműben felhalmozott folya-
mati tudás megszerzése az egyediségéből 
adódóan nehezebb. Ha magát a szűk AS 
környezetet vizsgálom, akkor itt is elmond-
ható, hogy adott egy hardver, ami szoft-
vereket futtat, melyek üzleti folyamatokat 

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Egy innovatív csapat számára 
az új technológia mindenképp 
pozitív változás, az adott 
szervezet vagy kultúra határozza 
meg, hogy mi ennek a határa.
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SZPONZORÁCIÓ VAGY  
TÁMOGATÁS
Az MVM a sport területén jellemzően szpon-
zorációs, ritkábban támogatási formában mű-
ködik együtt partnereivel. A két forma közötti 
alapvető különbség az, hogy szponzoráció 
esetében a partner egy közösen meghatá-
rozott és részletesen kitárgyalt szolgáltatás-
csomagot nyújt a vállalatnak a szponzorációs 
díjért cserébe, így egy szoros együttműködés 
valósul meg mindkét fél számára tisztán át-
látható vállalásokkal. Nagy előnye, hogy  
a kreatív, „személyre szabott” megoldások 
csak ebben a formában bontakozhatnak ki.

Támogatás esetében a megállapodás jóval 
lazább, a fő célokra ugyan jól fókuszáló 
szerződés köthető, de ez a forma a rész-
letekre sokkal kevésbé terjed ki, a partner 
nem köteles szolgáltatásokat, ellentétele-
zéseket biztosítani, így a támogató sokkal 
inkább a háttérben marad.
A márkaépítés szempontjából mindenképp 
kedvezőbb a szponzorációs szerződések 
kötése. 

360 FOKOS TEVÉKENYSÉG  
A sport mint támogatási terület több év-
tizede jelen van az MVM életében. Nem 
túlzás azt állítani, hogy mára 360 fokos 
sportági reprezentációt alakított ki a cég-
csoport. És hogy mit is jelent ez pontosan? 
A szponzoráltak/támogatottak köre a lehető 
legszélesebb skálán mozog: a tömegsport-
tól az elitsportig; a nagy (országos) egye-
sületektől, kluboktól az egyéni sportolókig;  
az élsporttól az utánpótlás-nevelésig; a nagy 
múltú, hagyományos sportágaktól az inno-
vatív, Magyarországon újdonságnak számító 
sportágakig.

ÍZELÍTŐ SZPONZORÁLTJAINKBÓL
Az MVM legszélesebb sportági jelenlétét 
jelzi, hogy együttműködő partnereink kö-
zött megtalálható például tömegsportként 
a fut ball, elitsportként pedig a verseny-
vitorlázás; több országos sportegyesület  
(pl. a Magyar Úszó Szövetség, a Magyar 
Röplabda Szövetség, a Magyar Sí Szövetség)  
és kiváló egyéni versenyzők (pl. Érdi Mária 
versenyvitorlázó olimpikon, Marosi Ádám 

GYAKORLATORIENTÁLT 
CSR-TEVÉKENYSÉG  
A SPORT TERÜLETÉN
A CSR, vagyis a társadalmi felelősségvállalást célzó programok mára  
minden jelentős nagyvállalat életében jelen vannak. Mostanra már  
az sem kérdés, hogy valóban hatékonyan szolgálja egy márka építését;  
és ez az eredmény kézzel fogható, mérhető. Az MVM több évtizedes, 
CSR-területen szerzett tapasztalata és legfrissebb kutatása egyértel-
műen azt mutatja, hogy a CSR marketingeszközként kiválóan és  
eredményesen járult hozzá a brand népszerűsítéséhez. A területbe 
fektetett források tehát megtérülnek, de a professzionális működéshez 
gondos tervezés, jó gyakorlatok és valós elkötelezettség szükséges. 
A téma bemutatá sával ez alkalommal a sport terület támogatási 
gyakorlatában ásunk kissé mélyebbre, a vállalat gyakorlatait és 
legfrissebb imázskutatási eredményeit állítva a középpontba.

Szerző:
Gyóni Marianna
senior kommunikációs szakértő,  
MVM Zrt.

FRADI – FUTBALLCSAPAT

ÉRDI MÁRIA – VERSENYVITORLÁZÓ OLIMPIKON
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hétszeres világbajnok öttusázó). Az élspor - 
tot képviseli a portfólióban a Magyar Olimpiai  
Csapat, amelynek stratégiai partnere a vál-
lalatcsoport energiaszolgáltató társasága, 
emellett kimagasló volumenben ott állnak  
az utánpótlásnevelést végző partnerek  
(pl. a kecskeméti Kosárlabda Akadémia vagy 
az MVM-OSE Lions Oroszlányi Sportegylet). 
A nagy múltú, hagyományos sportágak so-
rában a futball, a kajak-kenu, a kosárlabda,  
a röplabda, a sí, a futás is megtalálható, illet-
ve mellettük 2021-től a darts magyarországi, 
versenysportként történő bemutatkozása és 
jelenléte, vagy a Magyar Nemzeti E-sport 
Bajnokság megvalósítása szintén az MVM 
Csoport szponzorációihoz köthető.   

folyamatosan figyeljük, hogy adódnak-e új 
lehetőségek! A sportág, a partner helyszí-
neinek, kommunikációs felületeinek egyre 
jobb megismerése gyakran ad ötletet, és a 
szponzoráltak által megkötött új megállapo-
dások – például egy médiummal megkötött, 
televíziós közvetítésre szóló megállapodás – 
is új megjelenéseket hozhat.
Az együttműködéseink során az induláskor 
meghatározott eszköztár, szolgáltatási kör 
módosítása gyakran megtörténik. Az újra-
tárgyalás és szerződésmódosítás azonban 
sokszorosan megtérül. 

Példaként említjük a Hungarian Darts 
Show rendezvényt. A hónapokkal koráb-
ban tartott, első közös darts versenyen 
egy kiváló, hirdetésekben, free PR-ban és 
helyszíni megjelenésekben nagyon gazdag 
szolgáltatáscsomagban állapodtunk meg 
partnerünkkel. Az első esemény tapasztala-
tai után, a második rendezvény előtt közös 
ötletelést tartottunk. Ennek eredménye 
egy rendkívül sokszínű megjelenéscsomag 
lett, ami egy még nívósabb helyszínt, élő 
televíziós közvetítést és rengeteg kreatív 
elemet tartalmazott (például egy jelmez- és 

magasabb szintű, névadó szponzori együtt-
működés megkötése alatt a helyszínbejárás 
adott a kezünkbe néhány kiváló megjelenési 
formát és megoldást. A „székhelyként” mű-
ködő sportcsarnokot látva, a sportegylet 
által eredetileg kínált szolgáltatáscsomag 
mellé több kreatív megjelenési formára ta-
láltunk rá. Így kerültek be a vállalások közé 
többek között a közvetítéseken a legjobban 
érvényesülő padlómatricák, kiforrott a digi-
tális és nyomtatott megjelenések végleges 
formája és elhelyezése, illetve ugyanekkor 
találtunk rá egy ötletes italtartó kartonra is, 

amit szintén logóztunk és szlogennel lát-
tunk el, így a szurkolók nem csak a pályán 
vagy az épületen elhelyezve találkoznak 
az MVM-mel, hanem – az italok szállítása 
közben – maguk is szó szerint reklámhordo-
zókká válnak. 

ÉLJ EGYÜTT A SZPONZORÁLTTAL!
A közös munka elindítása után próbáljunk 
meg minél inkább „együtt élni” a szpon-
zorálttal! A szerződések megkötése után 
ne ragaszkodjunk a megállapodásban 
lefektetett szolgáltatásokhoz, helyette 

A GYAKORLAT FONTOSSÁGA
A sport-együttműködések kapcsán az első 
említendő tapasztalat, hogy ezt a munkát 
valóban nem érdemes az „íróasztal mögül” 
végezni. A helyszínbejárás szinte elenged-
hetetlen egy komplexebb partneri viszony 
esetén, például egy sportegyesületnél, 
nagyobb sportcsapatnál vagy versenyren-
dezvénynél. A szerződéses szolgáltatások 
tárgyalásánál a sablon megoldások mellé 
csakis akkor kerülnek „személyre szabott”, 
kreatív eszközök, ha a helyszíni bejárások, 
és több alkalommal történő egyeztetések 
során a gyakorlat, a helyszín szinte „kiveti 
magából” a legjobb megoldásokat. Ugyan-
ilyen fontos eleme a jól funkcionáló, mindkét 
fél szempontjait szolgáló együttműködés 
létrejöttének a szponzorált sportág ismerete. 
Ennek kapcsán érdemes időt szánni a part-
nerekkel történő alapos, hosszabb egyezte-
tésre, amely során lehetőségünk van meg-
ismerni, megérteni a sportág, a szövetség, 
a csapat vagy az adott bajnokság, verseny 
működését, logikáját. Tapasztalatunk szerint 
ilyenkor születnek a leglátványosabb, leg-
jobban „működő” megjelenések.
Példaként említjük az MVM-OSE Lions 
csapattal kötött megállapodásunkat. A leg-

KECSKEMÉTI KOSÁRLABDA AKADÉMIA  
UTÁNPÓTLÁS-KOROSZTÁLY

SPECIÁLIS OLIMPIAI SZÖVETSÉG – ÚSZÁS MVM-OSE LIONS – FELNŐTT KOROSZTÁLY
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hasonmásversenyt, színpadi megjelenést, 
hostess aktivitást szurkolói eszközökkel, 
mini darts versennyel, és nem utolsó sorban 
employer branding célú programelemet is 
bevontunk a szolgáltatások körébe stb.).

ÖSZTÖNÖZZÜNK KREATIVITÁSRA!
Mindig arra törekszünk, hogy partnereink is 
kreatívan gondolkodjanak velünk, ugyanis  
sok esetben tapasztaltuk, hogy a már meg-
szokott, plusz energiát nem igénylő szolgál-
tatástípusok kiajánlására hajlanak. Az MVM 
minden alkalommal jelzi a szponzorációs 

de minden típusú felületre más kreatívot 
terveztet. Az ötletek közös nevezője az 
egységes képi világ, valamint a minden 
egyes kreatívon visszaköszönő „gag”, azaz 
humoros elem. Az alábbi képek magukért 
beszélnek.

ISMÉTLŐDŐ KIHÍVÁSOK
A legnagyobb volumenű szponzorációk sok 
kihívást rejtenek magukban, és ezzel együtt 
a leggazdagabb és legszínesebb projektje-
inkké válnak.
Közülük most egy tipikusnak mondható fe l  - 
adatkört és az MVM arra készített megol-
dását szeretnénk bemutatni. Az MVM neve 
2018 óta szinte összeforrt a „zöld sasokkal”, 
mivel vállalatcsoportunk a Fradi kiemelt 
támogatója. A legismertebb sportág,  
a futball mellett egy sok szakosztályra 
kiterjedő, komplex és hosszú távú megál-
lapodásról van szó. A Fradi szponzoráció-
ja során a helyszíni megjelenések óriási 
lehetőségeket és ezzel együtt kihívást is 
jelentettek a vállalat szakemberei számára. 
Az FTC-MVM Sportközpontban, ahol az 
edzések és az utánpótlás-nevelés zajlik, 
tucatnyi felületet lehet és kell is kiemelt 
szponzorként tartalommal, illetve márka-
megjelenéssel kitölteni. A feladat az volt 
tehát, hogy ezeket a felületeket egységesen 
és mégis különböző módon töltsük meg, 
illeszkedve az adott felület stadionon belüli 
elhelyezkedéséhez és funkciójához.  
Az MVM azt a megoldást választotta, hogy 
egy közös koncepcióval köti őket össze, 

szerződések tárgyalása során, hogy a meg-
szokott szolgáltatások mellett egyéni meg-
oldásokat is várunk, ilyenkor rendre előke-
rülnek a támogatottak által még vállalható, 
rendhagyóbb és értékesebb szolgáltatások. 
Egy dologra azonban érdemes figyelni és 
jól egyensúlyozni: semmiképp nem szabad 
olyat erőltetni és a partnert „rábeszélni”, 
amit nehezen vagy nem szívesen vállal. 
A teljesítés során – a plusz kapacitásigény 
vagy a tapasztalat hiánya miatt  – könnyen 
keletkezhetnek hiányosságok, amik veszé-
lyeztethetik az együttműködést (hiányos  
teljesítéskor nem tudunk elszámolni, szer-
ződésmódosítást vagy kötbérezést vonhat 
maga után), amik rombolják az addig gon-
dosan felépített kapcsolatot. 
Jó példa erre a Magyar Röplabda Szövetség-
gel (MRSZ) kötött szponzorációs megálla-
podásunk. A tárgyalásakor a standardnak 
mondható szolgáltatáselemek mellé – közös 
ötletelés alapján – született meg egy után-
pótlás-nevelést támogató ösztöndíjprogram 
megalapításának gondolata, amely egyaránt 
szolgálja a Szövetség és az MVM szponzo-
rációtól várt céljait. 

MAGYAR RÖPLABDA SZÖVETSÉG – MÉRKŐZÉS

HUNGARIAN DARTS TROPHY – BUDAPEST 2021

VÁLTOZATOS MVM-ILLUSZTRÁCIÓK A SPORTTELEP KÜLÖNBÖZŐ ÉPÜLETEIN

/ PROJEKTEK/ PROJEKTEK



86  87

A HOSSZÚ TÁVÚ EGYÜTT- 
MŰKÖDÉSEK ELŐNYEI
A hosszabb távú – minimum egy, de még 
inkább a több éves – együttműködések azt 
az előnyt hozzák magukkal, hogy a korábbi 
hónapok, évek tapasztalataira építkezhetünk 
a közös jövő megtervezésekor. Az együttmű-
ködések meghosszabbítására nem minden 
esetben van szándék vagy lehetőség; de ami-
kor igen, az egyértelműen előnyös mindkét 
fél számára. A márka és egy sportcsapat vagy 
szövetség neve is természetesen hosszabb 
együttműködés után kapcsolódik össze a 
fejekben.
Példaként az Atomerőmű SE-t említenénk, 
amely kapcsán mely szurkoló ne tudná, 
hogy ki a csapat szponzora már 1979 óta?!

TÁMOGATÁSI TERÜLETEK  
ÖSSZEKAPCSOLÁSA
Nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, 
hogy a sport szponzoráció/támogatás 
mennyire könnyen és szívet melengetően 
kapcsolható össze az MVM Csoport másik 
nagy támogatási területével, a rászoruló 
vagy beteg gyermekek segítésével. Szívesen 

ismert meg Magyarország, hogy elsőként 
hozta be a „Yoga for the Special Child” 
metodikát, a speciálisan fogyatékkal élő 
gyermekek és felnőttek igényeire szabott 
és fejlesztésüket szolgáló jóga módszertant. 

A különleges szponzorációk és motiváló 
célok sorát még hosszan folytathatnánk.

AZ IMÁZSKUTATÁS IGAZOLTA  
A CSR HATÉKONYSÁGÁT
A gyakorlat megismerése után egy gon - 
dolat erejéig térjünk vissza az elmélethez!  
Az MVM rendszeresen végzett imázsku- 
tatásainak legfrissebb eredményét 2022 
januárjában ismertük meg. A márkaismert-
séget és a márkaértéket vizsgáló felmérés a 
CSR-terület vizsgálatát is magában foglalta.  

számot tartó sporteseményének része-
sévé válunk.

nn A 2021-es tokiói olimpián a magyar  
csapat 20 érmet szerzett; 25 éve  
– az 1996-os, atlantai olimpia óta –  
ez volt a legsikeresebb ötkarikás játék  
a magyarok számára. A 2022-es pekingi 
olimpiát a „legek” olimpiájaként tartják 
számon, ahol Magyarország először 
szerzett egynél több érmet a téli olimpiai 
játékok történetében. Mindkét olimpián 
az MVM a Magyar Olimpiai Szövetség 
stratégiai partnereként volt jelen.

nn Két kosárlabda-utánpótlást végző  
partnerünk, a kecskeméti Kosárlabda 
Akadémia és az MVM-OSE Lions ne- 
veli a legfiatalabb sportolókat immár 
MVM-es kötelékben, akik 4, illetve  
5 évesek.

nn A Magyarországon újszerűnek számító 
sportágak közül a darts (mint verseny-
sportág), a footgolf, a baseball, a soft- 
ball és az e-sport is jelen van portfó- 
liónkban.

nn A Magyar Diákolimpia a legtöbb diákot 
megmozgató versenyrendezvény volt.

nn A sajtó által legszívesebben bemutatott 
egyéni támogatottunk Mayer Nikoletta 
jógaoktató volt, akit 2021-ben arról  

állunk olyan kezdeményezések mellé, ame-
lyek a sport népszerűsítésén túl egy nemes 
ügyet is szolgálnak.
Több éve segítjük a speciális igényű gyerme-
kek és felnőttek jógaoktatását, támogatjuk a 
Csillagfutást, amely a nevezésekből befolyt 
összeggel a daganatos gyermekeket segíti.

A „LEGEK” KÖZÜL NÉHÁNYAN
Együttműködéseink köréből néhány „leg”-et 
szeretnénk bemutatni, még egy oldalról meg-
világítva sokszínűségüket:
nn Az MVM DOME – sportesemények hely-

színeként – országosan a legújabb és 
legmodernebb rendezvényhelyszín.

nn 2021-ben kötöttük a legtöbb, szám sze-
rint 94 megállapodást sport területen. 

nn A Ferencvárosi Torna Club az a part- 
nerünk, akinek legtöbb szakágát  
szponzoráljuk, nevezetesen 17 szak-
osztályt.

nn A Magyar Úszó Szövetség 2022-ben 
elnyerte a FINA Világbajnokság rende-
zési jogát, ezzel az év világszerte egyik 
legnézettebb, legnagyobb érdeklődésre 

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG – 2021 FINA ÚSZÓ VILÁGKUPA

MVM-ES AKTIVITÁSOK A 2021-ES, BUDAPESTI ÚSZÓ VILÁGKUPÁN

Az MVM a Magyar Olimpiai Szövetség 
stratégiai partnere volt a 2021-es  
tokiói olimpián és a 2022-es pekingi 
olimpián. A tokiói eredmény 20 
magyar érem, Pekingben pedig 
először szerzett egynél több érmet  
a magyar csapat téli olimpián.
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A kutatás mindkét tekintetben markáns fej-
lődést mutatott, és többek között egyértel-
műen igazolta a CSR mint marketingeszköz 
hatékonyságát a márkaépítésben. Konkré-
tumokat említve, az MVM-hez köthető 
programok azonosítása során a válaszadók 
egyértelműen meg tudták nevezni a követ-
kező támogatástípusokat: sportcsapatok, 
sportprogramok és rendezvények, zenei 
programok, alapítványok, tehetséggondo-
zás, környezetvédelem különböző módokon; 

és általánosságban a támogatás/segítség-
nyújtás fogalmak is megjelentek a vála-
szokban. A hosszú évek tapasztalatát tehát 
a kutatás ismét vissza igazolta. A 2021-es 
évvel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy  
a korábbi évekkel összehasonlítva a CSR- 
programok ismertsége valamelyest csök-
kent. Véleményünk szerint a COVID-hely-
zettel összefüggő korlátozások miatt, 

hiszen a rendezvények az év nagy részében 
elmaradtak vagy online platformra kerültek 
át, az élő produkciókhoz képest alacsonyabb  
részvétellel. Az online felületekre átkerülő  
megjelenések pedig nem tudták az élő, 
helyszíni megjelenések eredményeit hozni. 
Ez a tendencia – minden bizonnyal – nem-
csak az MVM-et, hanem bármely más válla-
lat CSR-tevékenységét érintette, és várha-
tóan a 2022-es év „nyitott kapus” működése 
kompenzálni fogja.

JÖVŐBENI TERVEK
Felelős nagyvállalatként társadalmi köte-
lezettségünknek érezzük a CSR-tevékeny-
ség folytatását, amely egyre dominánsabb 
helyet foglal el az MVM életében, külső és 
belső kommunikációjában egyre aktívabban, 
sokoldalúbban jelenik meg. A gyakorlat és  
a kutatások által bizonyított hatékonysága  
– mint marketingeszköz – megerősíti a vál-
lalatcsoportban azt, hogy erre a területre 
érdemes forrásokat áldozni. Hosszú távú 
célunk a CSR-szemlélet szervezeti integrá-
lása a vállalati folyamatokba; és a már meg-
született jó gyakorlatok további fejlesztése, 
a lehető legértékesebb és legkreatívabb 
együttműködések megvalósítása.

***

További információ: 
www.mvm.hu/Elkotelezodeseink/Tarsadalmi-
Felelossegvallalas

SAJÁT STANDDAL JELENTÜNK MEG A VILÁGKUPA 
HELYSZÍNÉN

A CSR-tevékenység a gyakor  lat  
és a kutatások által bizonyított 
hatékony  sága – mint marketing   - 
eszköz – megerősíti a vállalat-
csoport ban azt, hogy erre a 
területre érdemes forrásokat 
áldozni.
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A fenntartható fejlődés napjaink egyik 
hangsúlyos témája. A mindennapi sajtó-
orgánumok hasábjain, a közösségi médiá-
ban, az interneten folyamatosan jelennek 
meg írások ebben a témában. Szűkebb szak - 
területemen, az energetikában sincs ez 
másképp. Bármilyen kommunikációs közeg-
ben is beszélünk az energetikáról, a fenn-
tarthatóságot, az innovációt, a környezet-
védelmi kérdéseket ugyanolyan hangsúllyal 
kell tárgyalnunk.
A fenntarthatóság biztosításának a mérnö-
ki munkánk során prioritást kell élveznie. 
Azonban energetikai szempontból látszólag 
két ellentétes kihívást kell összeegyeztet-
nünk. Egyrészt a tudomány területein a 
technológiai fejlesztéseknek folyamatosnak 
kell lenniük, másrészt azonban a biodiver-
zitás egyensúlyát, a bioszféra természeti 
örökségét meg kell őriznünk. 
Városaink energiaellátásáról gondoskod-
nunk kell. Amennyiben a fenntartható táv-
hőellátással kapcsolatos mérnöki, műszaki 
szempontokat vizsgálunk, akkor komplex 
mérnöki szemléletet szükséges alkalmaz-
nunk. Figyelembe kell vennünk:
nn a termodinamikai törvényeket, mivel  

a villamos- és hőenergia kombinált  
energia-átalakító folyamataiból kell  
kiindulnunk,

nn a gazdasági vonatkozásokat, mert  
a távfűtés gazdasági kihatásaival is  
foglalkozni kell,

nn a társadalmi követelményeket,  
mert a távhőellátás – az energetikai  
szerepe mellett – a termelékenység  
és az életszínvonal emeléséhez is  
hozzájárul.[1]

MÚLT
A tűz alkalmazása az ember egyedi meg-
különböztető tevékenysége. Energetikai 
célokra már több ezer évvel ezelőtt hasz-
náltuk a tüzet, mely alkalmazásával egy- 
időben a környezet terhelése is megjelent.  
A tüzelőanyag által kémiailag kötött ener - 
giának a felszabadítását és az ebből szár-

mazó hőenergia főzésre, illetve fűtésre 
történő hasznosítását már évezredekkel 
ezelőtt alkalmazta az emberiség. 
A fűtésre használt első technológiai beren-
dezéseket – korai fűtőberendezéseket – már 
a történelem előtti időkben is alkalmazták. 
A neolitikum idején élt (ős)ember a mara-
dékanyagainak jelentős részét a meleget 
adó tábor tűzébe vetette. Tehát hozzávető-
leg 10 000 évvel ezelőtt már megkezdődött 
a hulladékok tüzelése, vagyis energetikai 
hasznosítása.

Hosszú idő telt el, míg a szabad tűztől elju-
tott odáig az emberiség, hogy kővel kirakott 
gödörben rakjon tüzet. További mérföldkő 
volt a tűz belső terek fűtésére való alkalma-
zásában, hogy az épületek gyakorlatilag  
a „kővel kirakott tűztér” fölé épültek. 
Ezekben az épületekben volt kialakított 
tűztér, de a tűz szabadon égett. A felszaba-
duló füstgáz az ajtón vagy az épület lazán 
befedett tetőfedésén keresztüli filtrációval 
távozott. Az emberiség korai éveiben egyes 
források szerint a tüzelés során felszaba-
duló füstöt a belső terekben szándékosan 
tartották bent, így védekeztek a zavaró bo-
garaktól. Erre mutat bizonyítékot a mumifi-
kálódott testek elfeketedett tüdeje.[2]

Természetesen ezen megoldások igen káro-
sak voltak az egészségre, gyakran okozhat-
tak mérgezéseket. A fejlődés azonban nem 
állt meg. A tűztereket fokozatosan körbe 
vették, felül folyamatosan szűkítették, és 
létrehozták a mai kandalló és kémény előd-
jét. Ezen módozattal viszonylag alacsony, 
mindössze 10-15% körüli hatásfokú tüzelés 
volt megvalósítható.[3]

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS  
TÁVHŐELLÁTÁSSAL

Szerző:
Molnár Szabolcs
vezérigazgató-helyettesi tanácsadó,  
MVM Zrt.

Az energetika ma az egyik 
legösszetettebb tudományág. 
Számos szakterület ismereteire 
épülő, komplex diszciplína. 
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Az első központi fűtések valószínűsíthe- 
tően már a római korban működtek, de  
egyes szakirodalmak szerint ugyanebben  
az időben, Koreában is megtalálhatók vol-
tak. Az ókori Rómában alkalmazott központi 
fűtési rendszereket (idegen kifejezéssel: 
hypocaust), elsősorban középületekben, 
fürdőkben, illetve a vagyonos arisztokraták 
otthonaiban alkalmazták. Ezek a fűtések  
a mai sugárzó fűtések elődjei voltak. Műkö-
désük szerint felületfűtésként működtek,  
a hőhordozó közeg füstgáz volt, mely a  
padló alatt és a falakban készített cserép-
csöveken keresztül áramolt, felmelegítve 
ezzel a határoló felületeket (1. ábra).
A fűtőberendezések kialakításának fejlő-
dése mellett a hőhordozó közegek is fej-
lődtek. Az 1650-es évek közepén mérnö- 
kök már javasolták a gőz mint hőhordozó 
közeg alkalmazását növényházak fűtésé-
re. Egy svéd mérnök, – Marten Triewald 
(1691–1747) – 1716-ban kezdetleges 
melegvíz-fűtést alkalmazott, ugyancsak 
mezőgazdasági célokat szolgáló központi 
fűtési rendszerben.

A fűtési rendszerek paramétereinek fej-
lődésére a nagynyomású melegvíz-fűtés 
feltalálójának Perkins-fűtési rendszeréből 
láthatunk példát. A hőmérséklet a Perkins 
rendszerben a 200 °C-ot is elérte, és hozzá-
vetőleg 1,6 MPa nyomás párosult vele.[3]

Az energetikai és környezetvédelmi kér-
dések összefüggéseivel már a római jog is 
foglalkozott: az egyes ipari tevékenysége-
ket folytató üzemek telepítését lokalizálta. 
Előírás volt például, hogy a sajtkészítő 
műhelyeket úgy kellett elhelyezni, hogy 
azok a füstjük kibocsátásával a többi házat 
ne szennyezzék. Sőt a Római Köztársaság 
idején, amikor a szenátus a legfőbb törvény-
hozó szerv volt, törvény mondta ki, hogy 
„Aerem corrumpere non licet”, vagyis  
„a levegőt szennyezni nem szabad”.
Napjaink túlnépesedési problémái mellett, 
a városok fokozódó területhiányai miatt a 
levegőszennyeződés elleni védekezésben ma 
már nem teszik lehetővé csupán a területren-
dezési eszközöket alkalmazó megoldásokat.

JELEN
A környezetvédelmi kérdések előtérbe ke-
rültek. Pár évszázaddal ezelőtt a környezet-
védelem szót sem ismerték, helyette vallási 
köntösbe öltöztették azokat a tevékeny-
ségeket, amelyek terhelték a környezetün- 
ket. A környezetszennyezés szó helyett  
gyakran a „bűnös módon bepiszkol” vagy a  
„megszentelésének elvesztése” fogalmakat  

használták a környezetet terhelő tevékeny-
ségek jellemzésére.[5]

Energetikai és környezetvédelmi szempont-
ból is fontos a világ népességének a válto-
zása, mely átalakulásnak további két aspek-
tusát is vizsgálnunk kell. Egyfelől a világ 
népessége abszolút értékben is növekszik, 
másfelől egyre több és több ember lakik 
városokban (2. ábra). Ez utóbbit nevezzük 
urbanizációs hatásnak. A vidéki régiókból 
a városokba tartó folyamatos beköltözés 
állandó kihívások és megoldandó feladatok 
elé állítja a mérnököket.

A fenti ábrán lila vonallal láthatjuk a világ 
primer energiájának felhasználását, illetve 
annak növekedését (2. ábra). A lakosság 
gyarapodása és az energiaigény közötti 
összefüggés egyértelmű: egyre több ember, 
egyre nagyobb „energiaéhséggel” bír!  
Megállapíthatjuk tehát, hogy mennyiségi 
szempontból igény jelentkezik a hő- és 
villamos energiára egyaránt. Ráadásul  
a fogyasztói energiaigények koncentráltan 
jelentkeznek, vagyis a sűrűn lakott városok 
energiaellátására kiemelt figyelmet kell 
fordítanunk. 

A fenntartható távhőellátás alappillére 
a városok fogyasztóinak és a hőforrások 
egyensúlyának a fenntartása, a legjobb el-
érhető technika kialakítása. 
A távfűtés a távhőellátás egyik fő alkalma-
zási területe. Ha definíciószerűen fogalmaz-
zuk meg a távhőellátást, akkor az valamely 
hőhordozó közeg szétosztása egy centrális 
vagy központi hőfejlesztő helyről úgy, hogy 
a fogyasztók belőle saját céljukra hőenergiát 
vonnak el. Az elvont hőenergiával – elsősor-
ban – fűtési és használati melegvíz-terme-
lési igényeket szolgálunk ki, de technológiai, 

kommunális, mezőgazdasági célokat is 
kielégíthetünk. 
A fenntartható fejlődés lehetővé tételére 
potenciális megoldás lehet egyrészt az al-
ternatív, innovatív tüzelőanyagok biztosítása 
a hőtermelő és átalakító művek számára. 
Elsősorban olyan másodtüzelő anyagok 
alkalmazásának van alternatívája, amelyek 
gazdaságos, folyamatosan rendelkezésre álló, 
megfelelő hatásfokú és környezetbarát ener-
giaátalakítást biztosítanak az erőműveknek.
A fenntartható városi energetika megvaló-
sításának másik hatalmas potenciállal bíró 

1. ÁBRA: A RÓMAI HYPOCAUST MŰKÖDÉSI VÁZLATA ÉS FELTÁRT ROMJAI[4]

2. ÁBRA: A FÖLD NÉPESSÉGÉNEK, A VIDÉKI ÉS VÁROSI LAKOSSÁG ARÁNYÁNAK ÉS ENERGIAFELHASZ- 
NÁLÁSÁNAK ALAKULÁSA 1960-2020[6]

A tűz feletti uralom univerzális 
és egyben kizárólagos 
jellemzője az emberiségnek. 

Fotó: Ad Meskens
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területe az épületenergetika, mely közvet-
lenül hat a távhőellátás gazdaságosságára. 
Az épületek energetikai fejlesztéseinek 
célja olyan épületek, illetve épületszerke- 
zetek kialakítása, amelyek az épületgépé-
szeti berendezésekkel összhangban minél 
gazdaságosabban biztosítják az épület 
funkciójának és komfortigényének megfe-
lelő belső hőmérsékletet, valamint az épü-
let állagvédelmét is. Az épület szerkezeti 
elemeinek megóvásáról is gondoskodnunk 
kell, hiszen például a nem megfelelően 
megtervezett épületfizikai felújítások az 
épületekben penészesedéseket okozhatnak.  

Az utóbbi évtizedekben jelentős átalakulá-
son ment keresztül az építőipar. Új techno-
lógiák jelentek meg mind az építőanyagok 
piacán, mind pedig az építési technológiák-
ban, amelyek új hőtechnikai problémákat 
vetettek fel. Ráadásul a komfortigényeink  
is megnövekedtek. Előtérbe került, és foko-
zódó igénybevételként jelentkezik a nyári 
túlmelegedés elleni védelem. A „távenergia- 
ellátás” erre is megoldást biztosít: távhű-
téssel a nyári forró napokban biztosítani 
tudjuk a kellemes hőmérsékletet belső 
tereinkben.

JÖVŐ
Kenneth E. Boulding (1910–1993) a kör-
nyezetgazdaságtan neves tudósa volt. 
Az energiarendszereket tanulmányozta, és 
arra a megállapításra jutott, hogy a jövőben 
a zárt Földön új elvek válnak szükségessé. 
A szemléletesség kedvéért a nyílt gazda-
ságot „cowboy gazdaságnak” nevezte el. 
A cowboy a határtalan sík jelképe, melyhez 
társul a vakmerő, kizsákmányoló, roman-
tikus, heves magatartás, amely a nyílt  
társadalmak jelképe. A jövőbeli zárt gaz-
daságot „űrhajós gazdaságnak” nevezte.  
A Föld egyedül haladó űrhajóvá válik:  

sem alapanyagokból, sem szennyezés 
számára nem rendelkezik korlátlan méretű 
„gyűjtőbázisokkal”. Meg kell találnia az em-
bernek a helyét ama ciklikus ökorendszer-
ben, amely képes az anyagok folyamatos 
reprodukálására, de nem tudja elkerülni  
az energiainputot.[7]

Sokak szerint az egyik cél, hogy minden 
energiát megújuló energiaforrásból állítsunk 
elő. Az emberiség történelmét nézve, nem is 
olyan régen volt erre példa. A tradicionális  
biomasszák égetése (például tűzifa), a táp - 
lálékból származó energiák (például emberi- 

és állati izomerő) és a közlekedésben a szél 
energiája hajtotta vitorlák biztosították az 
emberiségnek az energiát több ezer éven 
keresztül (3. ábra). 
A mennyiségi és minőségi igények, az ener-
giával szembeni rendelkezésre állási köve-
telmények, az ellátásbiztonság, a kiszámít-
hatóság, vagy a villamos energia esetében 
a menetrendtartási követelmények alap-
vetően határozzák meg az egyes nemzetek 
energiapolitikáját. Ezt erősíti meg a kínai 
Kaifeng városának a példája, mely már  
a 11. század végén hozzávetőleg egymillió 
lakosú város volt. Az említett város olyan 
koncentrált hőenergia igénnyel rendelke-
zett, hogy a fáról a szénre helyezte át az 
energiaellátásának súlypontját, s ezzel  
az első város lehetett a világon, ahol a szén 
volt az első számú fűtési energiahordozó.[2]

Városi távfűtés esetében, vagyis központi 
fűtőerőművek létesítésével környezetvé-
delmi előnyök is járulnak, amelyek jelentő-
sége egyre nagyobb, mert a városok kényel-
mi berendezései folyamatosan fejlődnek. 
A központi fűtőerőművek létesítésével a 
városok levegőminősége sokat javul, mert 
kedvezőbben alakulhat a füstgázok terhelő 
hatása egy központi kibocsátó pontforrás 
esetén, mint a sok kis helyi tüzelőberende-
zés (decentrális energia átalakító) üzemel-

tetése során. Ennek magyarázata összetett. 
Egy központi kibocsátó (kémény) megfelelő 
monitorozással van ellátva, vagyis pontos 
és archiválható adat áll rendelkezésünkre 
arról, hogy milyen anyagok jutnak ki a leve-
gőbe. Az erőművek létesítése szigorú kör-
nyezetvédelmi szabályokat követ, megfelelő 

füstgáztisztító technológia áll rendelkezé-
sükre. További előnyként jelentkezik, hogy 
az erőművek ellenőrzött, jogszabályi köve-
telményekben előírt minőségű tüzelőanya-
gokat égetnek, szemben az egyedi égető 
berendezésekkel, ahol az üzembentartó 
felelős magatartásán múlik a tüzelőanyag 
minősége. A mérnöki munka sokszínűsé- 
gére ad lehetőséget az erőművi kémények  
pontosan megtervezett elhelyezése is.  

3. ÁBRA: AZ ENERGIAHORDOZÓK ÖSSZETÉTELE[8]

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A tisztaenergia-rendszerekbe 
való átmenet során egy nagyon  
mély átalakulás fog végbe- 
menni, melynek egyik pillére  
az épületállomány energia- 
hatékonyságának a javítása. 
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Egy centrális kibocsátó megfelelően meg-
tervezett és megválasztott helye biztosítja, 
hogy a lakott területeket minimálisan ter-
helje a kibocsátott füstgáz (4. ábra). 
Építészeti előnye is van a távhőellátásnak.  
Az épületekben az önálló fűtő- vagy meleg 
vizet szolgáltató berendezések által elfoglalt 
terek más célra is hasznosíthatók. Növekszik a 
lakások komfortigénye, hiszen folyamatosan 
rendelkezésre áll fűtés és melegvíz-ellátás.

Pontos és egyedi elemzést igényel, de  
akár előnyként jelentkezhet a tüzelőanyag- 
forgalom csökkenése az erőművek esetén. 
Az egyedi tüzelőberendezések alkalmazá-
sánál minden egyes fogyasztóhoz oda kell 
szállítani a tüzelőanyagot, melyet jelenleg 
Magyarországon nagy többségben fosszilis 

forrásból származó üzemanyaggal meghaj-
tott teherautók végeznek, hozzájárulva a 
városok levegőminőségének romlásához. 

FENNTARTHATÓSÁG = RENDSZER - 
SZEMLÉLET
A városokba történő beköltözés mindig is 
jellemezte az emberiséget. Az urbanizáció 
egyik hajtóereje a gazdasági „jólétre” való tö-
rekvés. Az emberek a jobb élet reményében  

beköltöztek a nagyvárosokba. Az egyre nö-
vekvő települések energiaigényeit ki kellett 
elégíteni. Az városok népességszámának 
növekedésével az energiaigények is koncent -
ráltan jelentek meg. Az ókori civilizációk 
virágzásának köszönhetően megjelentek  
az első milliós várostérségek is. Történészek 
szerint i.e. 100-ban Alexandria lakossága 
elérte az egymillió főt, sőt az ókori Róma 
fővárosa i.sz. 200 körül az 1,2 millió főt is 
meghaladhatta. 
Az energiaigények folyamatos növekedését 
több hatás egyszerre generálta. Az iparosodás 
fejlődésének következtében növekedésnek 
indult energiaéhség és a lakótereink fűtési 
igényei is mennyiségi és minőségi változáso-
kat generáltak a tüzelőanyagokkal szemben. 

A mai értelemben vett klasszikus távhő-
rendszerek az 1800-as évek végén alakul-
tak ki. A távhőszolgáltatást a megjelenésé-
től kezdve a folyamatos fejlődés jellemezte, 
mely fejlődési szakaszokat öt generációra 
oszthatjuk fel (5. ábra).
A fejlődést mindvégig a komplexitás jelle - 
mezte. A modernizációt generálták a társa-
dalmi motivációk. Az idő előrehaladtával 
folyamatosan szélesedett a felhasznált 
tüzelőanyagok köre, csökkent a hőleadók 
hőmérsékletszintje, nőtt a rendszerek 
szabályozhatósága és a méréssel történő 
adatinformációs lehetőségek tárháza. 
Generációkról generációkra csökkent a  
primer hőmérsékletszint, és növekedett  
az energetikai hatékonyság. 
A távhőszolgáltatással kapcsolatos cél-
kitűzéseket megfogalmazó definíciókat is 

kellő gondosággal és szakmai precizitással 
kell megfogalmazni. A távhőszolgáltatás 
fenntarthatóságának a biztosítását sem 
csak az jelenti, hogy a termelői oldalon a 
tüzelő anyagokat kiváltjuk megújuló energia- 
forrásokra. Rendszerszemléletű megközelí-
tést alkalmazva az is a feladataink közé kell 
tartozzon, hogy a „nem hatékony” távhő-
rendszereket, hogyan tudjuk „hatékonnyá” 
tenni. A „hatékony” szavak alkalmazása 
szándékolt az előző mondatban, hiszen a 
2021/27/EU irányelve 2. cikkének 41. pont-
ja is a „hatékony távfűtés és távhűtés” 
fogal mát alkalmazza. Az említett irányelv 
értelmében az olyan távfűtési vagy távhű-
tési rendszert, amely legalább 50%-ban 
megújuló energia, 50%-ban hulladékhő, 
75%-ban kapcsolt energiatermelésből 
származó hő vagy 50%-ban ilyen energiák 

5. ÁBRA: A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS ÖT GENERÁCIÓJA

4. ÁBRA: AZ EGYEDI ÉS KÖZPONTI KIBOCSÁTÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA[9]

Települések energiaigényeit 
háromvezetékes energia- 
rendszerrel elégíthetjük ki:  
villamos hálózat, földgáz- 
hálózat, távhőhálózat.
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és hők kombinációjának felhasználásával 
működik, azt hatékony távfűtésnek és/vagy 
távhűtésnek nevezzük.
Hazai viszonylatban a Nemzeti Energia- és 
Klímaterv 60% feletti megújuló arányt céloz 
meg a távhőszektorban. A Nemzeti Energia-
stratégiában pedig szintén a hatékonyság 

javítása fogalmazódik meg: „a távhőszolgál
tatást energiahatékonyabb (alacsony hőfokú), 
a többi vezetékes energiahálózattal együtt-
működő, a villamos rendszerszabályozásban 
meghatározó szerepet betöltő, ügyfélköz-
pontú, okos költségmegosztással elszámolt, 
hatékony távhőszolgáltatássá kívánjuk 
átalakítani.”
A stratégiai dokumentumainkban megfogal-
mazott célkitűzések kielégítésére, a szigorú 
realitásokat nézve, hazánkban az alábbi 
négy energiahordozó alkalmazhatóságát 
érdemes mélyebben vizsgálni, illetve lehe-
tőség szerint fokozni:
1. hulladék mint energiahordozó,
2. biomassza,
3. geotermália,
4. nukleáris hőkiadás.
A felsorolt energiaforrások főbb energetikai 
tulajdonságait a lenti táblázatban foglaltuk 
össze (1. táblázat).

KONKLÚZIÓK
Az energetika komplex tudományág. Rend-
szerszintű gondolkodást követel meg. 
Az energetikát és ezen belül a távhőszolgál-
tatást is, a gazdaság-társadalom-környezet- 

védelem szempontrendszerei szerint kell 
vizsgálni, minden energetikai fejlesztést, 
beruházást ezen aspektusok által kijelölt út 
mentén kell megvalósítani.

Összességében elmondható, hogy a távhő-
ellátásnak a városok energiaellátásában  
a jövőben is kiemelkedő szerepe kell, hogy 
legyen. A távhőszolgáltatással kapcsolatos 
energetikai fejlesztések függnek a közigaz-
gatási szerkezettől, a fogyasztás szintjétől,  
a vállalatok törekvéseitől, a gazdasági mo-
delltől, az életszínvonaltól. Befolyásolja még 
az előnyben részesített szállítási eszközök 
megválasztása, illetve az épületeink belső 
tereiben megkívánt komfort fokozatok is. 
A fenntartható távhőszolgáltatás és a ha - 
tékony távfűtés és távhűtés kialakításában  
számos szempont játszik szerepet. Az ellá-
tásbiztonság, a versenyképesség, a gazdasá- 
gosság megteremtése, a szükséges tartalék-
kapacitások biztosítása, a rugalmas termelő- 
rendszer kiépítése, a smart technológiák, 
az okos megoldások nyújtotta lehetőségek 
kiaknázása, a vegyes energiamix kialakítása 

és a környezetvédelmi kérdések rendszer-
szintű és rendszerszemléletű kezelése fogja 
a fenntartható fejlődést biztosítani a távhő-
szolgáltatásban (6. ábra).

6. ÁBRA: A TÁVHŐFEJLESZTÉSEK KOMPLEXITÁSA
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Hulladék Biomassza Geotermália Nukleáris hőkiadás

Tüzelőanyag típusa
települési szilárd 

hulladék, RDF/SRF 
másodtüzelőanyag

első-, másod-,  
harmadlagos  

biomassza
földhő urán, nukleáris 

fűtőanyag

Teljesítmény- 
tartomány 15-50 MW

0,3-5 MW
10-50 MW  

(kapcsolt energia- 
kiadás esetén [CHP])

0-15 MW kutanként

akár 100 MW  
nagyságú, a gőz 

elvétel maximális 
lehető ségétől függ

Hőmérséklet-  
tartomány 80-140 °C 80-140 °C 80-85 °C 80-140 °C

Rendelkezésre állás ~90% 90-98% enyhe szezonalitási 
függőség csak >90%

Amortizációs idő (20)-25 év (20)-25 év 20-25 év >60 év

1. TÁBLÁZAT: A HATÉKONY TÁVFŰTÉS ÉS TÁVHŰTÉST KIELÉGÍTŐ ENERGIAFORRÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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BIOMETÁN MINT ALTERNATÍV 
ENERGIAFORRÁS 
A pandémiás helyzet enyhülése és az ezzel 
együtt járó globális gazdasági élénkítés rég 
nem látott energiaéhínséget okozott a világ-
ban, de főképp a nyersanyagimport-függő 
Európában. Jelen energetikai (illetőleg  
az azt befolyásoló politikai és gazdasági)  
környezet adja aktualitását a földgázt he-
lyettesítő energiaforrások vizsgálatának, 
különös tekintettel a dekarbonizációt támo-
gató gázok felhasználására. 
A fentiek fényében fontos megemlíteni, hogy 
a biogáz az energiabiztonság, energiastabi-
litás, azaz a felmerülő energiaigény és az azt 
kiszolgáló energiatermelés egyensúlyban 
tartásához fontos kiegyenlítőenergia szere-
pet tud vállalni, amennyiben villamosener-
gia-termelésre fordítjuk azt. Mivel a jövőben 
ez európai országok energiamixének egyre 
jelentősebb hányada származik megújuló, 
azaz ciklikus, nem zsinórtermelést nyújtó 
energiaforrásokból, így a biometán kiegyen-
lítő energiapiaci szerepe várhatóan meg-
határozó(bb) tényező lesz a közeljövőben is. 

HOGYAN LESZ A BIOMETÁN?
A biomassza fogalmába minden olyan  
szervesanyag-tartalommal rendelkező 
anyag beletartozik, amely energiaterme-
lésre alkalmas lehet. Biogáznak nevezzük  
a biomasszából, baktériumok által anaerob, 
vagyis oxigéntől elzárt körülmények között 
történő lebomlás során keletkező gázelegyet. 
Az így keletkezett biogázok legnagyobb ré-
sze metánt (CH4), kisebb része szén-dioxid-
ot (CO2) és nitrogént (N2), valamint telített 

vízgőzt (H2O) tartalmaz. Ha a biogáz a tisz-
títási technológiák alkalmazása után eléri 
a szolgáltatott földgáz minőségét, abban  
az esetben már biometánnak nevezhető.[1][2]  
A közszolgáltatásokra vonatkozó földgáz 
mindenkori minőségét a Magyar Szabvány-
ügyi Testület határozza meg ( jelenleg az 
MSZ 1648:2016-ban).[3] 

FELHASZNÁLÁSI MÓDOK
A biometán felhasználásának számos módja 
létezik – nem említve a biometán termelés 
során előállt melléktermékeket, vagy a bio-
metán termelést megelőző fázisba tartozó 
biomasszát és biogázt, amelyet leginkább 
hő- és villamosenergia előállítására hasz-
nosítanak. Azonban a biometán mint a 
körforgásos energiagazdálkodás része, jól 
hasznosítható az ipar, a közszolgáltatások, 
a fuvarozás és a lakosság számára is.  
Vizsgáljuk meg ezeket!
A biometán alkalmas a földgázhálózatba 
való bekeverésre, extrém esetekben akár 
tisztán biometán formájában való szállítás-
ra, tárolásra és különböző célú felhaszná-
lásra, pontosan úgy, ahogy a mindennap-
jainkban használt földgázzal is tesszük ezt. 
A tisztított biogáz, azaz a biometán nem 
igényel további átalakítást, keverést vagy 
hígítást, azonnal hasznosítható erőművek 
gázmotorjaiban vagy a lakossági felhasz-
nálásban, például bojlerek felfűtésére vagy 
otthonaink hőigényének kielégítésére. 
Ahogyan a hagyományos földgázt, úgy  
a biogázt is lehetőség van kompresszálni, 
cseppfolyósítani, LNG-ként forgalmazni. 
Előnye lehet a hagyományos földgáz LNG-
vel szemben, hogy míg az földgáz alapú 
LNG-t rendre hatalmas méretű tartályhajók 
szállítják, addig a bioLNG alapvetően kis-
méretű, azaz small-scale LNG (bioSSLNG) 
formájában is el tud jutni a töltőállomásokra, 
illetőleg az egyéb végfelhasználókhoz.  
A földgázhálózathoz nem, vagy (fél) sziget-
üzem formájában csak korlátozottan kap-
csolódó felhasználók számára ez különösen 
fontos előnyt jelenthet. 

BIOMETÁN MINT  
ALTERNATÍV LEHETŐSÉG

Szerző:
Dr. Babicz Tamás
ügyfélkapcsolati szakértő,  
MVM CEEnergy Zrt.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A biometán alkalmas  
a földgázhálózatba való 
bekeverésre, akár tiszta 
formájában való szállításra, 
tárolásra és felhasználásra.
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Közlekedési felhasználása versengő lehet 
a jövőben a CNG (compressed natural gas) 
meghajtású járművekkel (városi buszok, 
kamionok, targoncák, egyéb kis haszon-
járművek, akár vízitaxik, sétahajók stb.), 
azonban azzal az előnnyel, hogy a biometán 
környezeti hatásai jelentősen kedvezőbbek 
a földgázénál.

Az ipari gázmotorok működtetésére kiváló 
energiahordozó, azokat akár gázerőművek, 
de szükség esetén szenesek – úgymint a  
lignit alapú Mátrai Erőmű – is tudják hasz-
nosítani tartógáz formájában. Azonban 
egyéb ipari komplexumok mint acél, fém 
vagy beton feldolgozásával foglalkozó 
energiaigényes termelőkapacitások kiszol-
gálására is alkalmas. 

TANÚSÍTVÁNY RENDSZER
Sem világszinten, de egyelőre az Európai 
Unióban sincs egységes rendszer a bio metán 
gázok tőzsdei kereskedelmére. Mindazonáltal 
ökölszabályként elmondható, hogy fél lépés 
hátrányban a villamosener gia-iparhoz képest 
– ahol már létezik kereskedhető rendszer[4] – 

a közeljövőben várható az uniós szinten 
tőzsdei kínálatban megjelenő, konvertibilis  
biometán mole kula. Azonban addig is alap-
vetően két biometán kereskedési típust 
használnak az energiapiaci szereplők:  
a származás szerinti meghatározást (Guar-
antee of Origin – GoO) vagy fenntarthatósági 
igazolást (Proof of Sustainability – POS).[5] 

Az imént említett tanúsítványok birtokában 
a véghasználók szabadon vásárolhatnak 
megújuló/körforgásos gazdálkodásból szár-
mazó energiát vállalataik és akár otthonaik 
számára is. Külön érdekesség, hogy a fizikai 
biometán molekula és az annak előállítá- 
sát igazoló tanúsítvány elválik egymástól, 
azok külön kereskedhető jószágok az ener-
giapiacon.

A MEGÚJULÓ GÁZOK JÖVŐJE,  
DEKARBONIZÁCIÓ
A biometán egyéb, a körforgásos energia-
gazdaság elemeit képező energiaforrások 
mellett remekül hasznosítható a dekarboni-
zációs céljaink elérésében, mivel lényegesen 
környezetkímélőbb, mint a hagyományos 

földgázfelhasználás. Ezért az uniós tagál-
lamok számára irányadó számos dekarbo-
nizációs vállalás teljesítéséhez – úgymint 
a Fit for 55, Renewable Energy Directive II 
(RED II) vagy a Paris Agreement (Párizsi 
éghajlatvédelmi egyezmény) – elengedhe-
tetlen lesz a közeljövőben, hogy az európai 
országok energiamixében tovább növeked-
jen a biogázok, különös tekintettel a bio-
metán aránya.
A biometán mellett az energiamix másik 
körforgásos energiahordozója a közép- 
távoli jövőben egy másik zöld (esetleg 
fekete, barna, szürke, kék, sárga, lila vagy 
türkiz) gáz lesz, ez pedig a hidrogén. Azon-
ban míg a hidrogén technológia robusztus 
felhasználása egyelőre várat magára, addig 
a biometán már egy kulcsrakész technológia 
Európa-szerte jelentős felhasználással. 
Példaként említhető az ENGIE Group ENIGE 
Bioz[6] nevű kezdeményezése, amely 17 bio-
metán erőművet üzemeltet, illetve táplál 
be biometánt a francia földgázhálózatba, 
vagy az innogy Group csehországi (bio)
CNG töltőállomásai[7], amelyek már 43%-
ban biometánt tartalmaznak, ezzel jelentős 
piaci előnyt realizálva napjainkban. Továbbá 
a biometán egy stabilabb, kiszámíthatóbb, 
„zsinór” felhasználást biztosító energiaforrás, 
míg ez nem mondható el maradéktalanul az 
időjárásfüggő megújulókról.  
A biometán gáz előállítása lényegesen drá-
gább azonban a hagyományos földgázétól, 
ez azt jelenti, hogy a biometán előállításának 
költsége alapanyag, üzemméret, biokémiai 
folyamatok választása, tisztítás és egyéb 
termelési tényezők függvényében akár több-
szörösére is rúghat a földgázénak. Azonban 
jelen piaci helyzetben a jelentősen megnö-
vekedett földgázárak mellett lehetőség van 
bármilyen addicionális támogatás nélkül is 
gazdaságosan biometánt előállítani. 
Összegzésképpen kijelenthető, hogy a 
jelenlegi energiapiaci trendeket alapul véve, 
úgymint decentralizált energiatermelés, 
háztartási méretű erőművek (HMKE) és 
aggregátorok elterjedése, a klímavédelmi 

célok mind kormányzati, szupranacionális  
és lakossági szintű széles körű támogatása,  
a keresleti oldalon jelentkező immenz méretű 
igény a fenntartható energiára, valamint  

a fosszilis energiahordozók jelenlegi démo-
nizálása, illetőleg a megújuló forrásból 
származó energia előállítási költségek 
folyamatos erodálódása lehetővé teszik 
a biometán számára a közeljövőben való 
erőteljes felfutást.
Az MVM egy integrált energetikai vállalat, 
az értékesítési lánc minden szegmensét 
lefedi. A biometán a jövő olyan körforgásos 
energiája, amely ma is elérhető számunkra, 
ezért az MVM Csoportnak elemi érdekében 
áll az energiaforrás hasznosíthatóságának 
górcső alatt tartása.
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Míg a hidrogén technológia  
robusztus felhasználása egyelőre  
várat magára, addig a biometán már 
egy kulcsrakész technológia Európa-  
szerte jelentős felhasználással.
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– Mi motiválta az energetikai szakma  
választásában?
– 1938-ban vezették be az áramot a falu-
ban, amit csak szürkületkor lehetett be-
kapcsolni, így mindig ott álltam a nővérem 
mellett, nehogy megelőzzön, és én kapcsol-
hassam be. Ekkor 6 éves voltam, és annyira 
felkeltette az érdeklődésemet az elektro-
mosság, hogy elmentem inasnak Gyálon, 
ahol mérnökök tanították a szakmát. Ere- 
detileg kohómérnök szerettem volna lenni, 
de egyik barátom az elektromérnök szak- 
mát választotta, így én is emellett dön- 
töttem, mert tetszett maga a mesterség 
neve is. A BME Villamosmérnöki Karán 
gyengeáram, műszerész, villamos gép-
tervező, erőműves hálózat szakok voltak  
– én az utóbbihoz tartoztam, villamosmér-
nökként végeztem 1957-ben, így onnan-
tól vagyok az iparágban, ahol fokonként 
lépegettem felfelé a ranglétrán. 300 ember 
indult a villamoskaron 1952-ben, akik még 
élnek közülünk, azokkal a mai napig tart- 
juk a kapcsolatot. Az egyetem után Tata-
bányán a szénerőműben kezdtem dolgoz-
ni. Tudtam, hogy az energetika örökéletű 
szakma, és ez nagyban befolyásolta a 
választásomat.
Két évig voltam kezdő mérnök Tatabányán, 
fiatal főnököm volt, aki korán, 33 évesen 
meghalt; helyette lettem osztályvezető. 
Utána négy évig voltam főmérnök, ahol  
már az egész szénerőműre kiterjedt a 
feladatköröm, majd műszaki vezérigaz-
gató-helyettes, és hamarosan – miután 
a korábbi vezérigazgató-jelöltet, Szabó 
Benjamint kinevezték kormánybiztosnak – 
vezérigazgató lettem Pakson. 18 évig 
dolgoztam aktívan, így a Paksi Atomerő- 
mű építkezésének első kapavágásától a 
végső beüzemelésig jelen voltam. 1992-
ben mentem nyugdíjba, így immár 30 éve 
vagyok nyugdíjas, előtte igazgatósági  
tag voltam az MVM-ben és a MAVIR-nál, 
valamint igazgatósági elnök Pakson, de 
78 éves koromban már soknak találtam 
mindezt. 

– Hogyan került kapcsolatba az MVM-mel?
– A villamosmérnökök abban az időben 
előbb-utóbb az MVM-hez kerültek. Még a  
– szintén a Tröszthöz tartozó – tatabányai 
erőműben dolgoztam, amikor kirendeltek 
a teherelosztóba, a mostani MAVIR-ba, 

ami a budai várban volt, és ott volt az 
egész ország vezérlőterme – ez volt az első 
kapcsolatom az MVM-mel. Az MVM erős 
volt, a szervezeti felépítése teljesen lemá-
solta a magyar villamos energia rendszerét; 
vegyészeti, villamososztályi vezetők vol-
tak, mindegyikük gyakorlati tapasztalattal 
rendelkezett, erőművekből jöttek át, így az 
MVM szakembereivel már a Paksi Atom-
erőmű beruházását előkészítő tervtárgya-
lásoknál is szót értettünk. Összefoglalva, 
az MVM szerepe elsősorban az volt, hogy 
képviselte a villamosenergetikai kérdéseket 
a minisztereknél, mi pedig csak az MVM-
mel álltunk kapcsolatban, az ott dolgozó jó 
szakemberekkel. Egy időben felmerült, hogy 
a Paksi Atomerőmű szakadjon el az MVM-
től, amit nem pártoltam, teljesen értelmet-
lennek tartottam, hiszen a maguk szakmá-
jában szaktekintélyeknek számító emberek 
dolgoztak ott. 

– A Paksi Atomerőműben mi volt a leg-
nagyobb kihívás?
– 1070 helység van az erőműben, mind-
egyik berendezve. 6000 mérés és 2600 tár-
működtetés van blokkonként. Anno semmit 
nem tudtunk a működéséről, ezért fel kellett 
állítani egy csapatot, amelyik az erőmű min-
den részletét megtanulta, hogy egyetlen 

INTERJÚ PÓNYA JÓZSEFFEL
Pónya József elektromérnökkel készítettünk interjút, aki a Paksi 
Atomerőmű vezérigazgatójaként szerezte renoméját a szakmában. 
Mesélt nekünk pályafutásának kezdetéről, a nehézségekről, a szak- 
ma szépségéről, és a magánéletébe is betekintést nyerhettünk.

Szerző:
Zsóka Krisztián
szerkesztő

Az egyetem után Tatabányán a 
szénerőműben kezdtem dolgozni. 
Tudtam, hogy az energetika 
örökéletű szakma, és ez nagyban 
befolyásolta a választásomat.
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csavar se legyen, amihez nem értünk. 
Elkezdtük járni az atomerőműveket, főleg 
az oroszokat. Először oda mentünk külföldi 
gyakorlatra, aztán Bulgáriába, Csehszlo-
vákiába. A miénk teljesen biztonságos, az 
eredeti elgondolásokhoz képest jelentős 
áttervezéseket sikerült alkalmaznunk.  

A legnagyobb kihívást az okozta, hogy ide-
gen helyen tanultuk be, amit hazai pályán 
kellett alkalmazni, hiszen külföldön csak  
az elméletet sajátítottuk el. Mi helyeztük 
üzembe az erőművet, az első blokk 356  
napig, tehát pár nap híján egy évig tartott, 
és összesen 100 mérnök dolgozott rajta.  
A legkritikusabb rész ez volt, de az em-
bereink mindent megtanultak: szétszedni, 
összeszerelni, javítani, karbantartani, tehát 
az üzemeltetés minden részletéhez értet-
tünk. Mindenkinek megvolt a saját feladata, 
hisz végül egy óraművet kellett „összeállítani”. 
Komplexen össze kellett rakosgatnunk a 
kollégáink szaktudását, hogy minden egyes 
csavar, minden egyes alkatrész pontosan 
a helyére kerüljön. 192 osztály volt, 192 
titkárnő, 3600 ember, ebből 6-700 mérnök, 
2000 technikus, a többi fizikai munkás.  
A célunk az volt, hogy jól működjön az 
atomerőmű, hiszen egy ilyen volumenű do-
lognak nem átruházható felelőssége van.  

– Mit talált a legizgalmasabbnak a pálya-
futása során?
– Paks indításakor a kollégákat úgy kiképez-
ni, hogy minden területhez értsen legalább 
2-3 ember. Az építőipar és a beruházó ezt 
nem igazán értette. Nyugati atomerőműben 
a gyártó vállalja a karbantartást, itt senki 
nem akarta. A finneknél ekkor már kiala-
kult az a rendszer, hogy ha baj volt az egyik 
atomerőműben, akkor egyből ment valaki 
javítani. Mögöttünk olyan teljesítmény volt, 
ami minden követelménynek megfelelt, 
ráadásul az anyagi elvárásokat is bőven túl-
teljesítettük. Japánban azt sem tudták, hogy 
kik vagyunk, aztán találtak egy szaklapot, 
ahol a négy blokkunk közül három az első 
tízben volt a termelési rangsorban, utána 
már elkezdtek érdeklődni irántunk, pedig  
azelőtt mi mentünk oda tanulni. Nyugatot  
a teljesítmény érdekli csak, ami nálunk meg-

(A Paksi Atomerőmű építésekor – a szerk.). 
Volt egy többszáz köbméteres hermetikus 
helységünk, amit minden évben telepum-
páltunk levegővel, majd 24 óráig figyeltük, 
hogy enged-e. Minden nemesacélból ké-
szült, amihez szénacél nem érhetett hozzá  
a potenciálkülönbség miatt. Az előírás sze-
rint patika szintű tisztaságot kellett tarta-
nunk. Azt hittem, hogy ez rá van erőszakolva 
a mérnökökre, de kiderült, hogy nem. Olyan 
külső fal van, hogy még akkor sem menne 
szét, ha egy nagy repülő nekimenne. Ezek 
a biztonsági intézkedések hozták a legna-
gyobb újdonságokat nekem mint mérnök-
nek. Az atomerőműben mindenki átgon-
doltan végzi a munkáját, az alkalmazottak 
nincsenek túlterhelve, nem kell kapkodni, 
innen adódik a precizitás, hiszen 2000 milli-
árd forintnak megfelelő értéket képvisel ez 
az atomerőmű. 

Aki oda belép, a munkájáért felelős, ez 
törvénybe van foglalva. Akit bizonytalan-
nak találtam, ki is tehettem az erőműből, 
ami nagy felelősség, de óriási teher is. Volt, 
amit még pszichológus sem vette észre az 
alkalmazotton, amit szerencsére én igen. 
5 év alatt 600 embert vettünk fel évente, 
mindig két-háromszoros túljelentkezés 
volt, amit alaposan megszűrtünk. A BM 
megvizsgálta a jelölteket – már egy karam-
bolt követően sem engedték, hogy bárkit 
alkalmazzuk. 

– Ez a vezetői szerep milyen nehézségek 
elé állította a paksi évek alatt?
– Nagyon nehéz egyenletesen vezetni egy 
munkamenetet, mert ahány ember, annyi  
igazság létezik. Az emberek szeretik a ren-
det, a káoszba a tehetséges és szorgalmas 
kollégák belekeverednek, így olyanná vál-
nak, mint a legrosszabbak. A rendet szere-
tem, és ennek fenntartására törekedtem, 
de képtelenség mindenkinek megfelelni. 
Az emberek családostól költöztek Paksra  
a biztos munkahely miatt – mindenkinek 
próbáltunk lakást biztosítani, ezért sorra  
épültek a társasházak. Nagyon nehéz min-
denkinek az igényét kiszolgálni, de akár 
Paksról, akár a külföldi kapcsolatokról volt 
szó, igyekeztem megfelelni az elvárásoknak. 

– Mi az, ami kifejezetten lenyűgözte  
a szakmában?
– Villamosmérnökként azt hittem, hogy  
a beton nem engedi át a levegőt, pedig 
igen, így be kellett burkolni acéllal  

AZ 1. BLOKK INDULÁSA, PÓNYA JÓZSEF  
VEZÉRIGAZGATÓ GRATULÁL NAGY SÁNDOR 
BLOKK ÜGYELETESNEK (1982)

TELLER EDÉVEL A PAKSI ATOMERŐMŰBEN (1990)

A célunk az volt, hogy jól 
működjön az atomerőmű, 
hiszen egy ilyen volumenű 
dolognak nem átruházható 
felelőssége van.
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volt, így meg is kaptuk a tiszteletet. Az egyik 
londoni ellenőrző csoportnál nem értették, 
hogy mi miért vagyunk ennyien. Nem értet-
ték meg, hogy nálunk nincs szolgáltatás,  
így mindent nekünk kell megcsinálni. 

– Egy ilyen tartalmas, kiemelkedő karrier 
út után hogyan telnek a nyugdíjas évek  
a feleségével, akivel 63 éve élnek együtt?
– Van kertünk, gyümölcsösünk, szőlőnk, 
amiből bor is jut a családnak. Két gyermeket 
neveltünk fel, egy fiút és egy lányt. Négy 
unokánk van, közülük kettő mérnök, az egyik 
még iskolába jár, a negyedik pedig profi 
fényképész. Született egy dédunokánk is, 
így a családi összejöveteleken már 15-en 
gyűlünk össze. Ilyenkor sütünk, főzünk, és 
egyelőre nálunk van a központ. Természete-

sen segítenek a fiatalok, így volt húsvétkor 
is, mi pedig örülünk nekik. A feleségem és 
a gyerekek sem „kertesek”, még a virágokat 
is én gondozom. Azt tudom, hogyan lehet 
tönkretenni egy életet, de hogy megőrizni 

miként lehet, azt már kevésbé. Úgy kell 
felkelni, hogy legyen valami terv a nap 
folyamán – és már egy bevásárlás is prog-
ram. Többet pihenek, mint amennyit dolgo-
zom, de még létráról is tudok fát metszeni. 
Parasztgyerekként nőttem fel, így nagyon 
szeretek metszeni, kertészkedni, és mindig 
dühít, ha nem jó az időjárás, és nincs termés. 
Az önállóságot hoztam magammal, mindig 
csak annyi van, amennyi terem, és szeretek 
kint lenni. Szeretni kell, máshogy ez nem 
megy.

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA (MA ENERGETIKAI 
TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM) MEGNYITÁSÁNAK 10 ÉVES 
ÉVFORDULÓJÁN (1996)

Duális képzés

Kötelező gyakorlat

Gyakornoki program

Szakdolgozat

Ösztöndíj

Watt.s Up Közösség

Nyári gyakorlat

Pályaválasztás

MVM Watt.s Up 
gyakorlati programok

További információ: mvm.karrierportal.hu
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Az MVM CEEnergy Zrt. és leányvállalata,  
az MVM CEEnergy Croatia d.o.o. vette igény-
be elsőként a KRK LNG terminál ship to truck 
szolgáltatását.
A tavalyi év októberétől zajló előkészülete-
ket követően 2022 áprilisában történt meg 
az első ship to truck átfejtés a KRK LNG 
kikötőben, ami nagy előrelépés a terminál 
működésében és a régió ún. small scale LNG  
ellátásának szempontjából. Ami a szol gálta-
tást különlegessé teszi, hogy az FSRU-ról 
(Floating Storage & Regasification Unit) 
közvetlenül közúti fuvarozásra alkalmas 
tehergépkocsik tartályába fejtik át a csepp-
folyósított gázt. 
A bruttó 40 tonnás kamionok mintegy 
18 tonna szállítókapacitással rendelkeznek, 
ezzel lehetővé téve egyenként körülbelül 
275 MWh energiamennyiségű (≈42 m3)  

Az Akvamarin projekt keretében a Magyar 
Földgáztároló Zrt. egy megközelítőleg 
2,5 MW összteljesítményű elektrolizáló 
rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gáz-
előkészítő technológiát létesít a Kardoskúti 
Földalatti Gáztárolónál. 
A 2021-es év során már számos előkészítő 
munka, tervezés és beszerzés megvalósult 
az Akvamarin projekt kapcsán, melynek 
eredménye, hogy 2022 tavaszán meg-
kezdődtek a projekt kivitelezési munkái.  
Ezt a mérföldkövet Társaságunk 2022.  
március 18-án egy alapkőletétellel ünne-
pelte meg.
Kriston Ákos, a Magyar Földgáztároló Zrt. 
elnök-vezérigazgatója ünnepi beszédében 
elmondta, hogy a kardoskúti üzem sokéves 
fejlesztése során most egy újabb mérföld-
kőhöz érkezett ezzel az alapkőletétellel.  
A hidrogéntechnológiai rendszer kiépítése 
lehetőséget ad munkahelyek megtartására, 
továbbá a hidrogénalapú energiatárolásba 
belépve hosszú távú jövőképet kapunk.LNG közúti szállítását. Az elosztási rend-

szert jelentősen mobilissá teszi ez a lehető-
ség, amit az MVM CEEnergy Zrt. felismert, 
és elsőként kötött szerződést a horvátországi 
terminálban az LNG ilyen módon történő 
értékesítésére. 
Azzal, hogy a KRK szigetén található termi-
nál megteremtette a lehetőséget a ship to 
truck szolgáltatás igénybevételére, számos 
környező országban tevékenykedő társaság 
részére lehetőséget biztosít, hogy közeli 
terminálon, ezáltal rövidebb szállítási útvo-
nalakon szerezze be az LNG-t töltőállomá-
saihoz, üzemeihez és egyéb felhasználásra. 
Az MVM CEEnergy Zrt. és horvát leány-
vállalata sikerrel zárta az első kereskedést, 
és portfóliójában hosszú távon tervez az új 
területtel, jelenleg is folyamatban van a kö-
vetkező hónapok ügyleteinek előkészítése.

Szerző: MVM CEEnergy Zrt.

Ferencz I. Szabolcs, a Földgázszállító Zrt. 
elnök-vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy 
a cél az, hogy az ország földgázhálózatán 
szállíthassák a hidrogénnel kevert földgázt, 
ezzel is hozzájárulva az ország energetikai 
és klímacéljainak eléréséhez.
Bertalan Zsolt, az MVM csoportszintű tech-
nológiai innovációs igazgatója kiemelte, 
hogy az MVM Csoport 2030-ra a karbon-
mentes hidrogénelőállítás központi szerep-
lőjévé kíván válni.
Prof. Dr. Palkovics László innovációs és tech-
nológiai miniszter köszöntőjében elmondta, 
hogy Magyarország a hidrogéntárolásban 
kiemelkedő lehetőségekkel rendelkezik. 
Országunk energiaszükséglete folyamatosan 
nő, ezért is jelent mérföldkövet ez a projekt, 
mely komolyan meghatározhatja a jövőt.
2022 májusában indul az Akvamarin projekt 
kivitelezési szakasza, melyet követően a 
próbaüzem várhatóan a jövő év legelején 
kezdődhet meg.

Szerző: MFGT Zrt.

AZ MVM CSOPORT HÍREI 
2022. 1. félév

ÚTTÖRŐ INNOVÁCIÓ RÉSZESE  
AZ MVM CEENERGY ZRT. ÉS  
HORVÁT LEÁNYVÁLLALATA 

MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT.  
AKVAMARIN PROJEKT ALAPKŐLETÉTEL

DR. KÁLDI ZOLTÁN, SZABÁLYOZOTT TEVÉKENYSÉGEK FELÜGYELETI HATÓSÁGA – ORSZÁGOS 
BÁNYAKAPITÁNY, KRISTON ÁKOS, A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA, 
BERTALAN ZSOLT, AZ MVM ZRT. CSOPORTSZINTŰ TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS IGAZGATÓJA, 
DR. PALKOVICS LÁSZLÓ, INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER

SIKERESEN ELINDULT A MVM CEENERGY CROATIA SMALL SCALE LNG ÜZLETÁGA
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MVM GO E-AUTÓ TARTÓS  
BÉRLET – EGYEDÜLÁLLÓ MEG-
OLDÁS A LAKOSSÁGI PIACON
Az MVM GO teljes körű szolgáltatáscso-
magot kínál a 36, 48, 60 vagy 72 hónapos 
futam idővel választható tartós bérleti konst-
rukcióban. Aki az MVM GO-t választja, egy 
havi fix összeget fizet, amely a jármű hasz-
nálatán túl a gépjármű teljes karbantartási 
költségét, a téli és nyári gumiabroncsokat, 
azok cseréjét, a biztosítási díjakat, igény  
szerint pedig a csereautó, illetve a hozom- 
viszem szolgáltatások díját is tartalmazza. 

Az MVM Csoport és a Magyar Olimpiai 
Bizottság újabb hároméves együttműködési 
megállapodást kötött. A egyezmény értel-
mében az MVM Next stratégiai partnerként 
támogatja a MOB, valamint a magyar csapat 
felkészülését és részvételét a pekingi téli és 
a 2024-es párizsi nyári olimpián, sőt nem 
feledkezik meg a jövő feltörekvő sportolóiról 
sem, akik számos ifjúsági eseményen állnak 
rajthoz. Az MVM Csoport évek óta támogató 
partnerként járul hozzá a MOB munkájához, 
ezzel jelentős részt vállalva abban, hogy  
a magyar sportolók méltóképpen képvisel-

Emellett az MVM GO minden ügyfelének 
ajándék 4 órás vezetéstechnikai tréninget 
ajánl fel a Drivingcampen, ahol megismer-
hetik az új elektromos autójuk tulajdonságait. 
Jelenleg két készleten lévő modellre (Kia 
e-Niro, CUPRA Born) érhető el standardizált 
ajánlat, de ügyféligények alapján bármelyik 
elektromos autóra is kérhető egyéni MVM 
GO ajánlat.
Az MVM GO e-autó tartós bérletről a  
www.mvmotthonplusz.hu/mvmgo oldalon 
található bővebb információ.

Szerző: MVM Services Zrt.

hessék hazánkat, többek között az ötkarikás 
játékokon is. 
A 2022-es téli olimpiai játékokon a magyar 
csapat minden idők legjobb eredményét 
érte el, hiszen Liu Shaoang egy aranyérmet 
és hozzá még egy bronzérmet is hazahozott 
Pekingből, a gyorskorcsolya vegyes váltó 
pedig szintén egy bronzéremmel gazdagí-
totta a magyar sporttörténelmet. Ezekre  
a kimagasló eredményekre pedig a Magyar 
Olimpiai Csapat stratégiai partnereként 
rendkívül büszkék vagyunk.

Szerző: MVM Services Zrt.

Az ingyenes vezetéstechnikai tréninget is 
magába foglaló, akár 72 hónapos futam-
időre is igénybe vehető MVM GO-t a  
zsámbéki Drivingcampben mutatta be  
a két vállalat. 

DINAMIKUS NÖVEKEDÉS  
AZ ELEKTROMOS AUTÓK PIACÁN
A növekvő akkumulátorkapacitásnak és 
ezáltal a hatótáv növekedésének, valamint  
a dinamikusan bővülő országos töltő infra-
struktúrának köszönhetően az elektromos 
meghajtású autók már nem csak a városi 
közlekedés környezetkímélőbb alternatívái. 
Egyre többen cserélik hagyományos meghaj-
tású autóikat hibrid vagy teljesen elektromos 
meghajtású járművekre, amelyekkel ma már 
éppúgy vállalható egy nyári családi utazás, 
mint a mindennapos ingázás a munkahelyre. 

ÚJ KIHÍVÁSOK
Az egyre népszerűbb kategória azonban 
meghibásodáskor vagy káresemény bekövet-
kezésekor új probléma elé állíthatja a tulaj-
donosokat. A teljesen elektromos motorral 

szerelt autók szervize ugyanis specialistát 
igényelhet, de már az időszakos karbantartás 
elvégzésekor is szükség lehet képesítéssel 
rendelkező szerelőre. Emiatt a tulajdono-
soknak sokszor hosszú várakozási időre 
kell számítaniuk, és előfordulhat, hogy igen 
borsos ára van egy ilyen javításnak. Többek 
között erre jelent megoldást az MVM Csoport 
és a Mercarius Flottakezelő által közösen 
kidolgozott MVM GO e-autó tartós bérleti 
konstrukció, amely a vállalati flották nyújtotta 
kényelmet, kiszámíthatóságot és biztonságot 
teszi lehetővé a lakossági szegmensben.

A MAGYAR PIACON ELSŐKÉNT BIZTOSÍT 
E-AUTÓ TARTÓS BÉRLETET A LAKOSSÁG-
NAK AZ MVM CSOPORT

AZ MVM NEXT 2024-IG A MOB  
STRATÉGAI PARTNERE 

MVM GO néven mutatkozott be 2022 elején az MVM Csoport és a Mercarius Flotta-
kezelő e-autó tartós bérlet konstrukciója, amely a vállalati lízingek esetében megszokott 
komplex szolgáltatási csomagot és kényelmet nyújtja a lakossági ügyfeleknek. 

RÓNAI-HORST LÁSZLÓ, A MERCARIUS FLOTTAKEZELŐ ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA, ALKÉR 
ZOLTÁN, AZ MVM CSOPORT INFRASTRUKTÚRA VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTESE ÉS DR. TOMAJ 
BALÁZS, AZ MVM CSOPORT KERESKEDELMI ÉS ÜGYFÉLKAPCSOLATI VEZÉRIGAZGATÓ- 
HELYETTESE AZ MVM CSOPORT ÉS A MERCARIUS FLOTTAKEZELŐ SAJTÓESEMÉNYÉN
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Rendkívüli időjárási körülményekkel nézett 
szembe az ország, illetve munkatársaink is  
2022 januárjában, a vihar leginkább az MVM 
Démász területén okozott jelentős károkat. 
Az országban számos helyen 100 km/h-t 
meghaladó orkán erejű szél hatására hó- és 
porviharok alakultak ki, a viharban a villa-
mos hálózatra dőlő fák és a leszakadt ágak 
or szágszerte több helyen vezetékszakadást, 
Kecskemét és Albertirsa környékén pedig  

Az MVM Csoport stabil gazdálkodással 
zárta a 2021-es évet, ezzel nagymértékben 
hozzájárult Magyarország ellátásbiztonsá-
gához. Az energetika világpiaci helyzete és 
a járványhelyzet ellenére a társaságcsoport 
folyamatosan biztosította a villamos energiát 
és a földgázt a lakosság, illetve a vállalko-
zások számára. 
A társaságcsoport árbevétele részben külső 
hatásoknak köszönhetően 2851 milliárd fo  -
rintra nőtt, míg adózott eredménye 3 milliárd  
forinttal javult az egy évvel ezelőttihez ké  pest.  
Az MVM Csoport diverzifikált portfó lió jának, 
sokrétű energiatermelő-, energia beszerzési-, 
illetve kereskedelmi tevékenységének kö-
szönhetően az IFRS szerinti EBITDA értéke 
2021. év végén elérte a 262 milliárd forintot, 
ami 58 milliárd forinttal több, mint 2020-ban. 
A társaságcsoport EBITDA értéke többek 
között az elmúlt időszak sikeres akvizíciói 
miatt növekedett, ami a 2020 októberében  

a szolgáltatásban is kimaradást okoztak. 
A viharban az országos gerinchálózathoz 
kapcsolódó optikai internetkábel is megsé-
rült, emiatt a Démász telefonos központjá-
ban átmenetileg nem tudtak hibabejelenté-
seket fogadni. A kialakult időjárási helyzet 
miatt az MVM Démász munkatársai minden 
régióban megkettőzték a készenlétet, míg 
Kecskeméten négyszeres kapacitással dol-
goztak a szerelők. 

Szerző: MVM Services Zrt.

megvásárolt innogy Ceska Republika 2021-  
es teljesítményének, illetve az ÉMÁSZ 
Hálózati Kft. ( jelenlegi nevén MVM ÉMÁSZ 
Áramhálózati Kft.) 2021. szeptemberi meg-
vásárlásának köszönhető. 
Az MVM Csoport 2021 szeptemberében 
sikeresen végrehajtotta első, 55 milliárd 
forint névértékű kötvényaukcióját, amelyet 
novemberben egy 500 millió eurós nemzet-
közi kötvénykibocsátás követett. A kötvény-
kibocsátások sikeréhez hozzájárult, hogy 
az MVM Zrt. 2021 júniusában a 100%-ban 
állami tulajdonú vállalatok közül elsőként 
szerzett (befektetési kategóriájú) nemzetközi 
hitelminősítést.
A társaságcsoport 2021-ben tért át az IFRS-
re, azóta nemzetközi szabályok szerint készíti 
az éves beszámolóját, amelynek köszönhe-
tően nemzetközi szinten is összehasonlítha-
tóvá váltak az MVM eredményei. 

Forrás: mvm.hu

RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁSI HELYZET  
2022. JANUÁRBAN

STABIL GAZDÁLKODÁS JELLEMEZTE  
AZ MVM CSOPORTOT 2021-BEN

az érintett vállalatok egy elektromos buszon 
tartottak sajtótájékoztatót, amelynek videós 
összefoglalója az MVM OVIT Zrt. honlapján, 
a „Hírek” menüpontban érhető el.

Szerző: MVM OVIT Zrt.

Keszthely városa is csatlakozott a Zöld Busz 
Programhoz, így az elektromos buszok for-
galomba helyezése mellett egy MVM OVIT 
Zrt. által gyártott és üzembe helyezett busz-
töltővel „zöldült” a város. Ennek apropóján 

ELEKTROMOS BUSZON TARTOTT  
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN VETT RÉSZT  
AZ MVM OVIT ZRT.
Az MVM OVIT Zrt. kiemelt szerepet játszik a kormányzati Zöld Busz Programban, amely-
nek célja az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése. Az elektromos buszok 
működtetésének egyik elengedhetetlen feltétele a megfelelő töltőinfrastruktúra megléte: 
a program keretén belül az MVM OVIT Zrt. 52 darab 100 százalékban magyar fejlesztésű 
120 kW teljesítményű DC töltőt gyártott le.

/// 2022. 04. 29.

A ZÖLD BUSZ PROGRAMBAN ÉRINTETT VÁLLALATOK VEZETŐI AZ ELEKTROMOS BUSZON TAR-
TOTT SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN: DR. UGRON GÁSPÁR GÁBOR, AZ MVM OVIT ZRT. VEZÉRIGAZGATÓJA, 
DR. PAFFÉRI ZOLTÁN, A VOLÁNBUSZ ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA, NAGY BÁLINT, KESZTHELY 
POLGÁRMESTERE,  SÁRINGER-KENYERES MARCELL, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ, WEINGARTNER 
BALÁZS, A HUMDA ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJA  Fotó: Forró Gábor, MVM OVIT Zrt.

AZ MVM OVIT ZRT. 120 KW DC TÖLTŐJE
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valamint számos neves nemzetközi cég is, 
például több német és osztrák rendszerirá-
nyító-áramszolgáltató és szerelő vállalat. 
A gödi gyár évek óta gyártja számukra a 
duplex kivitelű nagyfeszültségű távvezeték- 
oszlopokat, amelynek minőségét a közel-
múltban az egyik német partner kiemelt 
beszállítói pozícióval ismert el.
A nemzetközi jelenlétre is tekintettel, a je-
lenlegi világgazdasági környezetben nagy 

hangsúlyt kell fordítani a piac felől begyű-
rűző kockázatokra, különösen az árfolyam-  
és az alapanyagár-változások, valamint  
az alapanyaghiány következményeinek  
kezelésére.
A működés során a profitmaximalizálás 
mellett a cél többek között a lehető legki-
sebb ökológiai lábnyommal történő haté-
kony termelés. Ennek jegyében a közelmúlt-
ban már több beruházás is megvalósult:
nn a festő üzemek levegőszellőztető rend-

szerei esetében 100%-ban kiépítésre  
került a levegő hőcserélő és visszafor-
gató rendszer,

nn 2 db elektromos villás emelő targonca 
került beszerzésre,

nn telephely szinten a hagyományos vilá-
gítási rendszerek helyett energiataka-
rékos led világítási rendszerek kerültek 
kiépítésre,

nn korszerűsödött a homoszóró berendezés 
elszívó rendszere,

nn a festő kapuknál hővédő szalagfüggöny-
rendszer kiépítése történt meg.

Ahogy ezen beruházások is bizonyítják, az 
OVIT menedzsmentje kiemelt fontosságú 
témaként kezeli a fenntartható fejlődést, 
a környezetvédelmet. A gyár idei éves 
célkitűzései között további olyan lépések 
szerepelnek, amelyek azt támogatják, hogy 
a gyár minél kisebb ökológiai lábnyomot 
hagyjon maga után. A címben foglalt zász  lós-
hajó példánál maradva: ugyanazt a hala dást 
kisebb gőzzel – kisebb energiafelhasználás-
sal – megtenni, illetve ugyanannyi energia-
felhasználás mellett minél nagyobb ered-
ményt elérni.     

Szerző: MVM OVIT Zrt.

Immáron több mint 20 éve töretlen sikerek-
nek örvend az MVM OVIT Zrt. acélszerkezet-
gyára. A több mint 350 főt foglalkoztató 
gödi székhelyű üzem az iparágon belül 
hazánkban és nemzetközi szinten is kiemel-
kedő szerepet tölt be az acélszerkezet-gyár-
tásban. Évente csaknem 13 000 tonna acél 
kerül megmunkálásra kiváló minőségben a 
13 hektár alapterületű telephely 22 819 m² 
összterületű termelőcsarnokában. 
A gyár már minden kolléga számára ismerős 
lehet a Rakéta című online edukációs film-
ből, hiszen az MVM saját gyártású produk-
ciójához a forgatási helyszínt az OVIT Acél-

szerkezeti Igazgatósága (ACIG) biztosította. 
Ez nem véletlen, hisz valós a párhuzam a 
film üzenete és az ACIG működése között. 
Példaértékű mind a filmben, mind a gyár 
valóságában, hogy akármilyen rögös az út 

egy megrendelés teljesítéséig, a munkatár-
sak együttműködése és felelősségvállalása 
mindig sikerre viszi a projekteket.
Ennek legutóbbi példája az, hogy a közel-
múltban egy tavaly kezdődött, több hóna-
pos tárgyalássorozat zárult sikerrel: a gödi 
acélszerkezeti üzem fogja gyártani a Buda-
pest–Belgrád vasútvonal magyarországi 
szakaszának villamos felsővezeték tartóosz-
lopait és gerendáit. A kínai partnerrel kötött 
szerződés keretében több mint 2300 tonna 
anyag megmunkálásával vasúti felsőveze-
ték-tartó oszlopok és gerendák készülnek 
Gödön. 

Nem ez lesz az első ilyen jellegű megbí-
zatás, hiszen az ACIG fő tevékenysége a 
hasonló kompetenciákat igénylő villamos 
távvezeték oszlopgyártás. Eddigi fő meg-
rendelői közé tartozik a MAVIR, a MÁV, 

ÁLLAMI CÉGKÉNT A NEMZETKÖZI  
VERSENYPIACON – AZ MVM OVIT ZRT. 
ZÁSZLÓSHAJÓJA: A GÖDI ACÉL- 
SZERKEZETGYÁR

1. ÁBRA: A MÁV 150-ES VONALA BUDAPEST ÉS KELEBIA KÖZÖTT

HEGESZTÉSI MUNKÁLAT AZ MVM OVIT ZRT. 
ACÉLSZERKEZETGYÁRÁBAN  Fotó: Olasz Zsolt

ACÉLEMBER A GÖDI ACIG TERÜLETÉN   
Fotó: Olasz Zsolt
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2021. december 15-én lezárult az E.ON 
Hungária Zrt. kisebbségi tulajdoni hánya-
dát érintő részvényadásvétel, amellyel az 
MVM Zrt. 25%-os közvetlen részesedést 
szerez az E.ON Hungária Zrt.-ben. Ez az 
ügylet a 2019. október 3-án az MVM Zrt. 
és az E.ON Beteiligungen GmbH által aláírt 
átfogó keretmegállapodás utolsó lépése.
Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. korábbi megvásár-
lásával erősödött az MVM Csoport lakossági 
ellátáshoz kapcsolódó stratégiai eszköz-
állománya, az ELMŰ-ÉMÁSZ egyetemes 
szolgáltatási ügyfeleinek átvételével pedig 
tovább bővült az MVM lakossági portfóliója. 
Az E.ON Hungária Zrt. 25%-os részesedé-
sének megvásárlása kiemelkedő mérföldkő 
az MVM számára, amellyel pénzügyi befek-
tetővé válik az E.ON Hungária Csoportban. 
A keretmegállapodás alapján létrejött tranz-
akciók hozzájárultak az MVM és az E.ON 

Az MVM Zrt. megvásárolja az E.ON Áram-
szolgáltató Kft.-t. A tranzakció zárása után az 
MVM Csoport nyújtja a teljes hazai egyetemes 
szolgáltatást a földgáz- és villamos energia 
területén valamennyi lakossági ügyfélnek. 
Az érintett ügyfeleknek semmilyen teendője 
nincs, a villamosenergia-ellátás folyamatosan 
garantált, a változásról az ügyfelek a megszo-
kott kommunikációs csatornákon teljes körű 

Hungária Csoport portfólióinak optimalizá-
lásához, illetve támogatják a vállalatcsopor-
tok hosszú távú stratégiáját is.
Az E.ON Hungária Csoport a 2019-ben kez-
dődött tranzakciósorozat részeként az ELMŰ 
Hálózati Kft. integrációjával optimalizálta 
villamos hálózati elosztói portfólióját, és 
a korábbiakhoz képest hasonlóan jelentős 
piaci szereplőként, fókuszáltabb területen 
működik. A vállalatcsoport előremutató há-
lózati- és ügyfélmegoldásokat nyújtva kíván 
ügyfelei partnere lenni a jelenleg zajló ener-
giaátmenetben. Az E.ON Hungária Csoport 
célja ügyfelei minél magasabb szín vonalon 
történő kiszolgálása és a magyar gazda-
ság sikeréhez való hozzájárulás. Az MVM 
Csoport a következő években pénzügyi 
befektetőként erősíti az E.ON Hungária 
Csoportot elképzelései megvalósításában.

Forrás: mvm.hu

tájékoztatást kapnak majd. A tranzakció zárá-
sára a szerződésben meghatározott feltételek 
teljesülését követően kerül sor.
Az MVM Zrt. és az E.ON Hungária Zrt.  
2022. február 23-án írt alá megállapodást 
arról, hogy az MVM Zrt. megvásárolja az 
E.ON Áramszolgáltató Kft.-t, ezzel az MVM 
Csoport válik a hazai egyetemes földgáz-  
és villamosenergia-szolgáltatásra jogosult  

AZ MVM 25%-OS KÖZVETLEN RÉSZESE-
DÉST SZEREZ AZ E.ON HUNGÁRIÁBAN

/// 2021. 12. 15.

ORSZÁGOS EGYETEMES VILLAMOS-
ENERGIA-SZOLGÁLTATÓVÁ VÁLIK  
AZ MVM CSOPORT

/// 2022. 02. 24.

felhasználók kereskedő partnerévé. A tranz-
akció zárását, a szükséges engedélyek meg-
szerzése és hasonló tranzakciókban szoká-
sos zárási feltételek teljesítését követően 
2022 tavaszára tervezik a felek.
A tranzakció a Dunántúlon, illetve a Tiszán-
túlon csaknem 2,5 millió ügyfelet érint, 
akik jelenleg egyetemes szolgáltatásként 
vásárolják a villamos energiát az E.ON 
Áramszolgáltató Kft.-től. Az érintett ügyfe-
leknek egyelőre semmilyen teendője nincs, 
a megszokott módon intézhetik ügyeiket, 
a változásokról pedig folyamatos tájékoz-
tatást kapnak. Az értékesítés nem érinti 
az E.ON Hungária Csoporttal versenypiaci 
szerződésben álló ügyfeleket, számukra a 
vállalatcsoport a jövőben is változatlanul 
biztosítja a villamosenergia-szolgáltatást. 
„Stratégiai kérdésnek tartjuk, hogy ennek 
a tranzakciónak a következményeként az 
MVM Csoport végzi a teljes egyetemes 
földgáz és villamosenergiaszolgáltatást 
Magyarországon. Ennek a történelminek is 
mondható portfólióbővülésnek köszön
hetően az MVM már közel 10 millió lakos-
sági és üzleti ügyfélnek szolgáltat energiát 
országszerte és a határainkon túl” – mondta 
Dr. Czepek Gábor, az MVM Csoport elnök- 
vezérigazgatója.
„Az E.ON Hungária Csoport több mint két 
évtizede van jelen Magyarországon. A magyar 
energetikai piac meghatározó szereplő je 
ként a jövőben is azért dolgozunk, hogy több  
millió ügyfelünk számára biztosítsuk a meg-
bízható villamos- és gázhálózati szolgálta-
tást, kiszolgáljuk versenypiaci ügyfeleinket, 
és fenntartható energetikai szolgáltatásaink-
kal partnereik legyünk a most zajló energia-
átmenetben” – közölte Kiss Attila, az E.ON 
Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója. 
Magyarország energetikai vállalatai kulcs-
fontosságú szerepet töltenek be az ország 
működtetésében és a jövő nemzedékek 
életfeltételeinek biztosításában. Alapvető 
nemzeti érdek ezért, hogy ezek a vállalatok 
sikeresek legyenek a saját üzleti stratégiájuk 
megvalósításában, és hatékonyan támogas-

sák az ország, sőt a régió energiastratégiai 
céljait. 
Az elmúlt évtized sikeres építkezésének 
eredményeként az állami tulajdonú MVM 
Csoport jelentős regionális jelenléttel bíró, 
modern nagyvállalattá fejlődött. A vállalat-
csoport az energetikai értéklánc minden 
szegmensében jelen van, fókuszában a hazai 
fogyasztók villamosenergia- és földgázellá-
tásának biztosítása áll, ugyanakkor aktívan 
részt vesz a szektor innovációs projektjeiben. 
A hazai energiahatékonysági szolgáltatások 
meghatározó szereplőjeként az MVM a fenn-
tartható jövőt szem előtt tartva elkötelezett 
a karbonsemleges technológiák fejlesztése 
és a személyre szabott megoldások iránt, 
amelyeket már közel tízmillió lakossági és 
üzleti ügyfél számára tesz elérhetővé.
Az E.ON Hungária Csoport a 2000-es 
évek ben a magyar energiapiac kiemelkedő 
szereplőjévé vált. A vállalatcsoport Magyar-
országon a jövőben a villamos- és földgáz 
hálózatok fej  leszté sére és üzemeltetésére, 
illetve a versenypiaci energiakereskedelemre 
koncentrál, valamint olyan energetikai meg-
oldásokat kínál ügyfeleinek országszerte,  
amelyekkel maguk is költséghatékonyabbá és  
környe zet tudatosabbá válhatnak. A magyar 
gaz   da ság jelentős energiavállalataként az 
E.ON Hungária Csoport fő céljai a fenntart-
hatósági törekvések támogatása, ügyfelei 
minél magasabb színvonalú kiszolgálása, 
valamint Magyarország és a magyar gazda-
ság sikeré hez való hozzájárulás. Az E.ON 
Áramszolgál tató Kft. értékesítése illeszkedik 
a nemzet közi E.ON csoport és az E.ON  
Hungária Csoport növekedési stratégiájába.
A következő másfél évben a két vállalat 
megosztja egymás között az átvételre kerülő 
szolgáltatás technikai feltételeinek biztosí-
tását annak érdekében, hogy az átállás jól 
szervezett módon, gördülékenyen történjen.
Az MVM az E.ON Hungária 25%-os tulajdo-
nosa. A mostani megállapodás támogatja  
a vállalatcsoportok hosszú távú stratégiáját, 
és hozzájárul portfólióik optimalizálásához.

Forrás: mvm.hu
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Az MVM Zrt. 2022. március 17-én üzletrész- 
adásvételi szerződést írt alá a szerb Maneks 
Csoporttal az Energotehnika Južna Bačka 
és az Elektromontaža Kraljevo társaságok 
33,4%-os részesedésének megvásárlása 
kapcsán.
A két társaság Szerbia vezető energetikai 
kivitelező vállalata, sok évtizedes energia-
piaci tapasztalattal és kiváló referenciákkal. 

A tulajdonszerzés a két kivitelező cégben 
remek lehetőséget jelent az MVM Csoport 
számára, hogy regionális terjeszkedési stra-
tégiájával összhangban fokozatosan növel- 
ni tudja jelenlétét Szerbiában és a nyugat- 
balkáni régióban.
A tranzakció zárása 2022 májusában való-
sult meg.

Forrás: mvm.hu

AZ MVM CSOPORT RÉSZESEDÉST  
VÁSÁROLT SZERBIA VEZETŐ  
ENERGETIKAI KIVITELEZŐ CÉGEIBEN

/// 2022. 03. 17.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatal (MEKH) adatai szerint 2021 
végén összesen 134 449 darab háztartási 
méretű fotovoltaikus kiserőmű üzemelt 
mintegy 1124,732 megawatt (MW) be-
épített kapacitással (BT).
Az elmúlt évben is gyorsuló ütemben  
növekedett a háztartási méretű kiserőmű- 
vek (HMKE) beépített kapacitása és darab-
száma, melynek több mint 99%-át gyakor- 
latilag a fotovoltaikus termelőegységek 
képezték. A 2020-as év végéhez képest  
a növekmény mértéke meghaladta a  
406 megawattot.
Hasonló nagyságrendű növekmény  
– 422,335 MW – volt tapasz talható  
az 50 kW és az a feletti méretű PV-kate-

góriában is; melyeknek jelenlegi beépített 
teljesítőképességük 1839,669 megawatt 
2737 darabszámmal, míg a teljes országos 
summa PV BT eléri a 2964,4 megawattot  
és a 137 186-os darabszámot.
Ez a summa beépített PV kapacitás jelen-
leg kb. másfélszer haladja már meg a Paksi 
Atomerőmű beépített teljesítőképességét 
(2026,6 MW).
Az 50 kW és az a feletti PV-termelők egy- 
idejű negyedórás átlag teljesíténye 2022 
márci usában országos rekord magasságú 
volt, melynek hitelesített értéke elérte az 
1725,5 megawattot, míg beépített teljesítő-
képesség részarányuk a VER BT-hez képest 
17,82%.

Forrás: mavir.hu

2021 VÉGÉRE MEGHALADTA AZ 1100  
MW-OT A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ NAP-
ERŐMŰVEK BEÉPÍTETT TELJESÍTMÉNYE

1. ÁBRA: A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ (50 KW ALATTI), AZ ENGEDÉLYKÖTELES ÉS A NEM ENGEDÉLYKÖTELES  
FOTOVOLTAIKUS (50 KW ÉS AZ A FELETTI) KISERŐMŰVEK BEÉPÍTETT TELJESÍTŐKÉPESSÉGÉNEK ÉS ANNAK 
A VER BT.-HEZ KÉPESTI RÉSZARÁNY VÁLTOZÁSA 2010–2022. 03. 25-IG

Részletes adatok:
http://www.mekh.hu/2021-vegere-1127-mw-ra-nott-a-haztartasi-meretu-kiseromuvek-beepitett-teljesitmenye
https://www.mavir.hu/web/mavir/energia-mix-eromuvi-beepitett-teljesitokepesseg-adatok

Készítette: MAVIR ZRt. 2022. 03. 25.; HMKE forrás adatok: MEKH

/// 2022. 03. 26.

DR. CSEH TAMÁS ZOLTÁN, AZ MVM ZRT. JOGI ÉS COMPLIANCE IGAZGATÓJA, TOKAI MAGDOLNA, 
AZ MVM ZRT. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI TANÁCSADÓJA, DRAGOLJUB ZBILJIĆ, A MENEKS CSOPORT 
ELNÖKE ÉS MIROSLAV ZBILJIĆ, A MENEKS CSOPORT VEZÉRIGAZGATÓJA
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Immáron hatéves múltra tekint vissza az 
MVM Edison startup verseny, amelynek 
mindenkori célja, hogy az újító ötletek meg-
valósulásához szakértői segítséget és akár 
befektetést is nyújtson, felkutatva a jövő 
legígéretesebb, kreatív, piacképes fejleszté-
seit. A régió innovatív ötleteinek teret adó 
kihívás eddigi története során több mint 
ezer beérkezett pályamunka, közel ötven 
döntős csapat és számos izgalmas nyertes 
megoldás mellett kommunikációs aktivitá-
sainak köszönhetően már számos rangos 
elismeréssel is büszkélkedhet. 
A nemzetközi díjak sorát az idei évben a 
Muse Creative Awards versenyen elnyert 

Az egyetem képviseletében Dr. habil. Sterbenz  
Tamás rektor és Dr. Genzwein Ferenc kancel-
lár, míg az MVM részéről Gál Katalin elnök- 
vezérigazgatói kormányzati tanácsadó és 
Bertalan Zsolt csoportszintű technológiai és 
innovációs igazgató írta alá az egyezményt.
„A szemben lévő épületben, a Sportkórház
ban születtem, ezért kiemelten fontos a hely, 
ahol éppen ülök – kezdte személyes hang-
vételű köszöntőjét Gál Katalin. – Ahhoz, hogy  
valaki sportolni tudjon, energiára van szük-
sége, és ahhoz, hogy legyen energia, az 
MVMnek dolgoznia kell. Kötelességünk 
megfelelő módon eljárni az energiabizton ság 
érdekében, továbbá felelősséget vállalunk 
az ifjúságért és a felnövekvő nemzedékekért 
is. Főként azokért, akik mindennapjaik során 
megőrzik és hasznosítják testi épségüket és 
egészségüket, s ezzel hasznos tagjaivá vál-
nak a társadalomnak. Közülük is kiemelked-
nek a sportolni vágyó és a magas szinten 
sportoló fiatalok, az MVM pedig igyekszik 
mindent megadni nekik és a Magyar Testne-

három platina trófea is tovább bővíti, ahol  
a 37 tagú nemzetközi szakértőkből álló zsűri  
olyan kreatív szakembereket keresett, akik 
képesek kreatív megoldásaik és ötleteik révén  
másokat is motiválni és alkotásra inspirálni. 
A legjobbak között végzett az IBM, a Mercedes- 
Benz, a Nissan, vagy éppen a Warner Bros 
megoldásai mellett az MVM Csoport meg-
bízásából, a Lounge Group gondozásában 
készített MVM Edison egyperces reklámfilm 
is, amely a beérkezett több mint 6000 pálya-
munka között a tv-reklám, a technológia és 
tudomány kategóriában, valamint az operatőri 
munka szempontjából is a legjobbnak bizonyult. 

Forrás: mvm.hu

velési és Sporttudományi Egyetemnek, ezzel 
is elősegítve, hogy a különböző világverse
nyeken dobogóra állhassanak. Ha ez így lesz, 
megtöltik energiával lelkünket és szívünket.”
A megállapodás célja a kölcsönös előnyöket 
jelentő, értékteremtésre alapozott, stratégiai 
szintű hosszú távú együttműködés kialakí tá-
sa az MVM szakmai tevékenységével össze-
függő energetikai, valamint energiahatékony-
sági projektek közös létrehozása érdekében.
A stratégiai megállapodás egyik fontos  
eleme, hogy a két partner együttműködik  
a kutatás, a fejlesztés és az innováció terén, 
valamint támogatják egymást az innováció 
és az eredményorientált kutatásfejlesztési 
feladatok kidolgozásában és végrehajtá-
sában. A megállapodás azt is tartalmazza, 
hogy egymás pozícióinak erősítése érdeké-
ben a felek összehangolják kommunikációs 
stratégiájukat, aminek értelmében meghív-
ják egymást rendezvényeikre, igény szerint 
pedig közös eseményeket szerveznek.

Forrás: mvm.hu

MVM-KÖZÖSSÉG
2022. 1. félév

NEW YORKBÓL HOZOTT HAZA  
RANGOS DÍJAKAT AZ MVM EDISON

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEG-
ÁLLAPODÁST KÖTÖTT A TESTNEVELÉSI 
EGYETEM ÉS AZ MVM/// 2022. 03. 24.

/// 2022. 04. 01.

Platina díjjakkal ismerte el a New York-i Muse Creative Awards nemzetközi zsűrije  
az MVM Edison reklámfilmjét. Az alkotás több mint 6000 nevezés között, három  
kategóriában érdemelte ki a legjobbnak járó kitüntetést. 

2022. március 31-én a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Szenátusi termében 
stratégiai együttműködési megállapodást írt alá az MVM Zrt. és a Testnevelési Egyetem.

BERTALAN ZSOLT, GÁL KATALIN, DR. HABIL. STERBENZ TAMÁS ÉS  
DR. GENZWEIN FERENC AZ ALÁÍRÁSON
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Az MVM Csoport kiemelten kezeli a csalá-
dosok, illetve a nők helyzetét a munkaszer-
vezetben, ezzel kapcsolatban rendszeresen 
szervez a női munkavállalók részére külön-
böző edukatív és figyelemfelkeltő esemé-
nyeket, illetve a női mentoring program is 
elindult. A családosok számára pedig most 
már a bölcsőde projekt is a megvalósítás 
fázisába érkezett.

Egyedülálló módon az MVM Csoport munka-
társai a legnagyobb létszámú tagvállalatok-
nál és telephelyeken igénybe vehetik majd 
az MVM saját bölcsőde szolgáltatását, amely 
elsőként a II. János Pál pápa téren nyílt meg. 
Itt az életkori sajátosságokat figyelembe 
véve kialakított helyiségekben, modern és 
otthonos körülmények között, két csopor- 
tos egységekben, összesen cso por ton ként 
maximum 8 fős gyermeklétszámmal, gon- 
dos odafigyelés mellett tölthetik játékos  
és kreatív módon az időt a kisgyerekek.  

2022 májusában Pakson, ősszel az MVM 
ERBE III. kerületi csónakházában, később pedig 
Szegeden nyit az MVM további bölcsődéket.
Az eseményen részt vettek a Magyarországi 
Családi Bölcsődék Közhasznú Egyesület  
(MACSKE) vezetői, Budapest Főváros  
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi  
Főosztályának képviselői, valamint Dr. Sára  
Botond kormánymegbízott, aki az ünnepé lyes  

átadón elmondta: „Köszönet minden kinek, 
aki részt vett abban, hogy létrejö hessen egy 
ilyen bölcsőde, ami 16 kis  gyermeknek a napi  
nevelésére ad lehetőséget. Európa és Magyar 
ország megerősödését és a jövőt mi a gyer
mekekben látjuk. Országunkban minden 
megadatik ahhoz, hogy a gyermekek jó he-
lyen és biztonságban legyenek, és ha a nők  
a gyermekük nevelése mellett dolgozni 
szeretnének, akkor dolgozhatnak. A vállalat 
által elnyert támogatás és az MVM által biz-
tosított személyi és gazdasági ráfordítások 

MEGNYITOTT AZ MVM CSOPORT  
ELSŐ SAJÁT BÖLCSŐDÉJE

/// 2022. 03. 16.

Az MVM Csoport a II. János Pál pápa téren – az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
székhelyén – nyitotta meg első saját bölcsődéjét. A cég a modern és otthonos kialakítású 
bölcsődével segíti a kisgyermekesek munkába való visszaállását, megkönnyíti a családos 
munkavállalók számára a munka és magánélet megfelelő arányának fenntartását.

Az energetikai, oktatási, szőlészeti és bo-
rászati célú együttműködés alapján a Felek 
kijelentik, hogy egymás stratégiájának tá-
mogatásán túl közösen vesznek részt hazai 
és nemzetközi projektek megvalósításában.  
A Felek megállapodtak abban, hogy az 
MVM és leányvállalatai szakmai tevékeny-
ségével összefüggő energetikai, energia-
hatékonysági projekteket hoznak létre a 
Tokaj-Hegyalja Egyetem területén, illetve  

az Egyetem fenntartója és vagyonkezelője 
joggyakorlása alá eső és tulajdonában lévő 
társaságok és intézmények bevonásával.  
Továbbá közösen alakítja ki az Egyetem és 
az MVM azt a nemzetközileg is egyedülálló 
zöldborászat-koncepciót és az ahhoz kapcso-
lódó pilot projektet, amelynek célja a zéró 
emisszió elérése. A megállapodás céljai 
elérése érdekében a Felek együttműködnek 
a K+F+I területén is, különösen a környezet-

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI  
MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT A TOKAJ- 
HEGYALJA EGYETEM ÉS AZ MVM

/// 2022. 02. 04.

2022. február 4-én stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Tokaj-Hegyalja 
Egyetem az MVM Zrt.-vel, amelynek célja, hogy tovább erősítsék a modern kor követel-
ményeihez alkalmazkodó együttműködés kiépülését a gazdaság és a felsőoktatás között, 
beleértve az innovációt és a környezettudatosságot is.

DR. SÁRA BOTOND KORMÁNYMEGBÍZOTT  
NYITOTTA MEG AZ ESEMÉNYT

eredményeként jött létre a gyermekintéz-
mény. A támogató és az MVM számára fon-
tos célként jelent meg, hogy a cégcsoport-
ban dolgozó szülők minden szempontból 
optimális helyen, biztonságos körülmények 
között tudják elhelyezni gyermeküket.”

Az MVM képviseletében a projekt vezetője, 
Gál Katalin elnök-vezérigazgatói kormány-
zati tanácsadó a megnyitó eseményen  
elmondta: „Mi mindig a családok érdekeit 
tekintjük a legfontosabbnak. Van család- 
barát irodánk, ugyanakkor tudjuk, hogy  
az egész napos ellátásra a gyermekek ré-
szére a legjobb feltételeket a bölcsődében, 
majd az óvodában tudjuk megvalósítani, 
a számukra szakszerű gondozói ellátás 
biztosításával. Az MVM oktatási és nevelési 
támoga tása itt nem fejeződik be. Képző-
központot hoztunk létre, illetve egyetemi 
együttműködéseket teremtettünk és te-
remtünk meg a jövőben. Mi a bölcsődétől 
egészen az egyetemi diplomáig a fiatalok 
kal vagyunk. Ismerjük és magunkénak  
valljuk a mondást: a jövő már a bölcsődé 
ben kezdődik.”

Forrás: mvm.hu

MODERN ÉS OTTHONOS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT VÁRJÁK A KICSIKET
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barát zöldenergiához, a borászathoz és  
a turizmushoz kapcsolódó megvalósítható-
sági tanulmányok elkészítésében is.
A Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány 
képviseletében Prof. Dr. Stumpf István 
kuratóriumi elnök, az 1650-ben alapított 
felsőoktatási intézmény jogutódja, a Tokaj- 
Hegyalja Egyetem részéről Prof. Dr. Bolvári- 
Takács Gábor megbízott rektor, a Tokaj- 
Hegyalja Egyetemért Vagyonkezelő és 
Szolgáltató Zrt. nevében Dr. Seregi János 
vezérigazgató, valamint az MVM Zrt. részé-
ről Dr. Czepek Gábor elnök-vezérigazgató, 
Gál Katalin elnök-vezérigazgatói kormány-
zati tanácsadó és Alkér Zoltán infrastruktúra 
vezérigazgató-helyettes írták alá az együtt-
működési megállapodást.

„Rendkívüli lehetőség, hogy a világörökség 
részét képező TokajHegyalján születik újjá  
a hazai szőlészborász képzés. Ezért is 
dolgozunk elkötelezetten azon, hogy Tokaj 
Hegyalja tovább fejlődjön, és kiemelt okta tási 
és gazdasági szerephez jusson a jövőben. 
Nagy öröm számunkra, hogy egy olyan je-
lentős partnert tudhatunk magunk mellett, 
mint az MVM Csoport, amely egyedülálló 
hazai és nemzetközi energetikai, beruhá 
zási és innovációs tapasztalatokkal bír.  
Az MVM-re nem csak úgy tekintünk, mint 
egy energetikai társaságra, hanem úgy is, 
mint arra a partnerre, akivel képesek lehe-

tünk olyan határainkon átnyúló projekteket 
megvalósítani, amely a Tokaj-Hegyalja tér-
ség, az Egyetemünk és nem utolsó sorban 
az MVM hírnevét öregbíti” – mondta az 
együttműködés kapcsán Prof. Dr. Stumpf 
István, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapít-
vány elnöke, kormánybiztos.
„Büszkék vagyunk arra, hogy segíthetünk 
a Tokaj-Hegyalja Egyetem fejlesztésében, 
amely által az egész térség gyarapodhat 
szellemileg és gazdaságilag is. A mostani  
megállapodás egyedülálló és egyben izgal-
mas feladatokat rejt számunkra, hiszen már  
ismert és teljesen új területeken is kamatoz-
tathatjuk innovációs tudásunkat. A Tokaj- 
Hegyalja Egyetemmel karöltve azon fogunk 
dolgozni, hogy ne csak az infrastruktúra 

kialakításában és hatékony működtetésében 
vegyünk részt, hanem a nemzetközi viszony-
latban is unikális környezetbarát, fenntart-
ható szőlészetborászat kialakításában is.  
Mi az MVMben többek között azt várjuk 
ettől az együttműködéstől, hogy a jövő 
borászai egy olyan újfajta gondolkodásmó-
dot sajátítsanak el, amely alapján a mun-
kájukban a fenntarthatóság üzletileg és 
környezetileg is egyaránt kiemelten fontos 
szempont lesz” – nyilatkozta a szerződés 
aláírásakor Dr. Czepek Gábor, az MVM Zrt. 
elnök-vezérigazgatója.

Forrás: mvm.hu

Az iroda megnyitóján Mager Andrea nem-
zeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter elmondta: „Napjainkban egyre 
nagyobb hangsúlyt fektetünk az energia-
takarékosságra, a karbonlábnyomunk csök-
kentésére, a fenntartható életre. Fontosnak 
tartjuk azt, hogy minél szélesebb körben 
elterjedjen ez a szemléletmód. Azt pedig 
külön öröm látni, hogy az MVM Csoport 
ezért alkotta meg Otthon Pont tanácsadó 
irodáját, ahol bemutatja ügyfeleinek  
többek között a digitális megoldásokat,  
valamint a megújuló energiát hasznosító  
technológiákat.”
„Az MVM Csoport állandóan kutatja az új, 
innovatív lehetőségeket, ezért is vágtunk 
bele, hogy Otthon Pont irodává alakítsuk  
a leglátogatottabb ügyfélszolgálati irodán-
kat, amelynek célja, hogy a hagyományos 
közműszolgáltatói szerepkörünket kiegé 
szítve helyt adjunk ügyfeleink otthonaiban 
felmerülő igényeik kiszolgálásának, vala-
mint a fenntartható, energiahatékonyságot 
szolgáló megoldások bemutatásának. Fon-
tosnak tartom megteremteni azt a légkört, 
hogy az ügyfelek otthon érezzék magukat 
ügyfélszolgálati irodáinkban, ehhez pedig 
valódi ügyfélélményt kell nyújtanunk nekik”  
– húzta alá Dr. Czepek Gábor, az MVM  
Csoport elnök-vezérigazgatója.
Az MVM Next célja, hogy ügyfelei számára 
teljes körű, gyors ügyintézést biztosítson 

irodáiban, a lehető legkényelmesebb körül-
mények között. Az átadott Otthon Pontban 
az ügyfelek kipróbálhatják és tesztelhetik az  
MVM Csoport termékeit és szolgáltatásait:  
többek között megismerhetik az MVM 
Optimum napelemrendszereit, az MVM 
Mobiliti elektromos járműtöltési lehetősé-
geit, valamint az MVM Otthon Plusz bizto-
sításait. Ezen túl munkatársaink segítséget 
nyújtanak a fenntartható otthon megterem-
téséhez, az újdonságra fogékony ügyfelek 
pedig kipróbálhatják a Társaság videochat 
csatornáját, amelyen keresztül akár azokat 
az ügyeiket is elintézhetik az ügyfelek, amely 
miatt az irodába látogattak. 
Az átalakított ügyfélszolgálati térben tágas, 
kényelmes, az ügyintézéstől különálló ügyfél-
váróval; nyugalmas, teljes körű ügyintézéssel; 
látványos termékbemutatókkal és egyedi 
installációkkal; wifivel és mobiltelefon-töltés 
lehetőséggel; gyereksarokkal, sőt, az MVM 
Edison keretében még támogatott start-up 
cégekkel is találkozhatnak ügyfeleink, míg  
a falakat autista művészek alkotásai díszítik. 
A fenti szellemben készült a budapesti Béke 
téren álló ügyfélszolgálati iroda is, amelyet 
már korábban birtokba vehettek az MVM 
Next ügyfelei. A modern ügyfélszolgálati tér 
hozzájárul a kellemes ügyintézési élmény-
hez, ezt pedig az ügyfelek visszajelzései is 
alátámasztják.

Forrás. mvm.hu

AZ MVM NEXT IZGALMAS OTTHON 
PONTTÁ ALAKÍTOTTA ÁT LEGLÁTOGA-
TOTTABB ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁJÁT

/// 2022. 03. 25.

2022. március 24-én az MVM Next megnyitotta a Fiumei úton található új Otthon Pont 
irodáját, amely nemcsak esztétikailag újult meg, hanem a 21. századi igényeknek megfe-
lelően funkciójában is. Az ügyfeleket a megszokott helyszínen modern ügyfélszolgálati 
tér fogadja, ahol a hagyományos ügyintézési lehetőségeken túl innovatív digitális meg-
oldásokkal és személyes tanácsadással is találkozhatnak. Az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. 
munkatársai a felújítás teljes időszaka alatt fennakadás nélkül fogadták az ügyfeleket.

DR. SEREGI JÁNOS, DR. STUMPF ISTVÁN, DR. CZEPEK GÁBOR, GÁL KATALIN 
ÉS ALKÉR ZOLTÁN AZ ALÁÍRÁSON
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2022. január 1-jei hatállyal Orbán Viktor 
miniszterelnök kinevezte Kádár Andrea 
Beatrixet az Országos Atomenergia Hivatal 

Őszinte részvéttel tudatjuk, hogy 2022. 
január 5-én elhunyt dr. Rónaky József,  
az Országos Atomenergia Hivatal nyugal-

elnökévé kilencéves időtartamra. A kineve-
zésre az OAH január 1-től életbe lépő új 
jogállása miatt volt szükség.

Forrás: oah.hu

mazott főigazgatója, a hazai nukleáris szak-
ma kiemelkedő és meghatározó egyénisége. 
Mintegy másfél évtizedig, 1999-től 2013-ig 
állt az OAH élén, továbbá számos hazai és 
nemzetközi szakmai szervezetben töltött be 
különféle tisztségeket. 
Elnöke volt az atomenergia biztonságos 
felhasználásával kapcsolatos hatósági fel-
adatokat összefogó Atomenergia Koordiná-
ciós Tanácsnak, a kormányzati koordinációs 
bizottság elnökének szakmai helyetteseként 
irányította a nukleárisbaleset-elhárítási rend-
szert, valamint vezette a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alapot felügyelő szakbizottságot. 
Képviselte Magyarországot a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség kormányzótaná-
csában, illetve a Gazdasági Együttműködési 
és Fejlesztési Szervezet (OECD) Nukleáris 
Energia Ügynökségében.   
A hivatal Rónaky Józsefet saját halottjának 
tekinti.

Forrás: oah.hu

HÍREK AZ ENERGETIKÁRÓL
Mayer György
újságíró

KÁDÁR ANDREA BEATRIX  
AZ OAH ELNÖKE

ELHUNYT DR. RÓNAKY JÓZSEF,  
AZ OAH NYUGALMAZOTT FŐIGAZGATÓJA

DR. RÓNAKY JÓZSEF  Fotó: haea.gov.hu

Az elkövetkező hónapokban is folytatódik a 
hajó különböző rendszereinek üzemi tesztje. 
A tervek szerint a Murmanszkba érkezés 
után néhány nappal a Szibir máris megkezdi 
első szolgálati útját. A hajó az Északi-sark-
vidék nyugati részén, a Kara-tengeren az Ob 
és a Jenyiszej folyók torkolata között, illetve 
a folyótorkolatokban töri majd a jeget. 
A Szibir az első sorozatgyártású atomjég-
törő, amelynek építése 2015. május 26-án 
vette kezdetét. A hajótestet 2017. szeptember 
22-én bocsátották vízre, és a teljeskörű be-
üzemelés után 2021. december 24-én adták 
át a kész atomjégtörőt az Atomflotnak. 

A Szibir atomjégtörő főbb paraméterei:
nn Hossz: 173,3 méter 
nn Szélesség: 34 méter  

(a vízvonalnál mérve 33 méter) 
nn A fedélzet magassága: 15,2 méter 
nn A hajócsavarok tengelyén mért  

teljesítmény: 60 MW
nn Maximális sebessége jégmentes  

vízen: 22 csomó 

nn Merülése (változtatható): 10,5 és  
9,03 méter között

nn Legvastagabb leküzdhető  
jégtorlasz: 2,9 méter 

nn Vízkiszorítás: 33 540 tonna
nn Tervezett élettartam: 40 év 
nn Személyzet: 54 fő 

A Szibirt a forgalomból 1992-ben kivont 
azonos nevű atomjégtörő hajó tiszteletére  
nevezték el Szibériáról. Az előd Szibir 1978-
ban az első olyan atomjégtörő hajó volt, 
amely Murmanszk és Dugyinka kikötője kö-
zött egész évben folyamatosan biztosította 
a hajókaravánok áthaladását a jeges ten-
geren. Az elődhajó nevéhez fűződik, hogy 
1987 májusában felvette, illetve a hely-
színre juttatta az Északi-sark-27-es, illetve 
az Északi-sark-29-es, jégtáblán sodródó 
kutatóállomások személyzetét és felszere-
lését, miután a kritikus jégviszonyok miatt 
egyetlen más hajó sem tudta annak idején 
megközelíteni az Északi-sarkot. 

 Forrás: Roszatom közlemény

ÚTRA INDULT A SZIBIR, AZ ELSŐ SOROZAT - 
GYÁRTÁSÚ OROSZ ATOMJÉGTÖRŐ
2022. január 13-án a Szibir (magyarul: Szibéria), az orosz atomjégtörőflottát üzemeltető  
Atomflot első, sorozatgyártású univerzális atomjégtörője elhagyta a gyártóüzem, a szent - 
pétervári Balti hajógyár dokkját, és Murmanszkba tart. Az atomjégtörő készen áll az 
északi-tengeri hajózási útvonal vizein a hajók áthaladásának biztosítására. A Murmanszkba 
történő átkelés a Skandináv-félsziget megkerülésével nyolc-kilenc napot vesz igénybe.

SZIBIR  Fotó: Roszatom
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A biztonsági berendezés a passzív biztonsá-
gi rendszer eleme, amely kizárja, hogy egy 
hipotetikus, tervezési alapon túli súlyos, a 
reaktor aktív zónájának megolvadásával járó 
baleset esetén a zónaolvadék ne hatolhas-
son át a reaktor épület alaplemezén. A zóna-
olvadék-csapda beépítése után lehetővé 
válik a reaktorakna építésének folytatása.

A Huludao (Liaoning tartomány) városa 
mellett található Hszudabao Atomerőmű 
Oroszország és Kína atomenergetikai együtt-
működésének keretében, a 2019-ben kötött 
szerződések alapján valósul meg. E megálla-
podások alapján épül a majdani VVER-1200 
reaktorokkal üzemelő Hszudabao Atomerőmű 
3. és 4. blokkja. 
Az erre vonatkozó általános szerződés  
mellett nukleáris üzemanyag szállításáról 
szóló megállapodást is kötött a két fél.  
A kontraktusok értelmében az orosz fél 
tervezi meg a nukleáris szigetet, és gyártja 
le a nukleáris sziget kulcsfontosságú beren-
dezéseit mindkét erőművi blokk esetében, 
továbbá biztosítja a tervezés és szerelés 
felügyeletét. A blokkok várhatóan 2027-
2028-ban kezdik meg a termelést. 

Forrás: Roszatom közlemény

KÍNÁBAN IS ATOMERŐMŰVET ÉPÍT  
A ROSZATOM
A kínai Hszudabao Atomerőmű épülő 3. blokkján január közepén a helyére emelték  
a zónaolvadék-csapdát.

MEGSZÜLETETT A DÖNTÉS A CSEH 
ATOMERŐMŰ-BŐVÍTÉSI TERVRŐL
Kiírták a régen várt tendert a csehországi Dokovany városa mellett lévő atomerőmű 
bővítésére, aminek előfeltétele volt, hogy biztonsági kockázatokra hivatkozva kizárják 
orosz és kínai vállalatok indulását.

A csehországi áramszolgáltató, a ČEZ március 
közepén meghirdette a Dukovany atomerőmű 
új egységének felépítéséről szóló tendert 
– adta hírül a Radio Praha. A régóta várt pá-
lyázat a prágai Ipari és Kereskedelmi Miniszté-
rium hozzájárulásával jelent meg. A ČEZ azt 
tervezi, hogy a győztessel két éven belül aláírja 

a szerződést, és az építkezés 2029-ben elkez-
dődhet. Az új atomerőmű-egység 2036-tól 
kezdheti meg az elektromos áram termelését.
A biztonsági ellenőrzésen három lehetsé ges 
pályázó ment át: a francia EDF, a dél- koreai  
KHNP és az amerikai Westinghouse. Az orosz  
és a kínai cégeket kizárták a tenderből, mert 

a cseh kormány értékelése szerint bizton- 
sági kockázatot jelentett volna rájuk bízni  
a fejlesz tést. A tenderre jelentkező vállalatok 
és be szállítóik biztonsági kockázatait rend- 
szeresen ellenőrizni fogják a jövőben is  
– jelezték a csehek.
A Dukovanyban épülő új létesítmény becsült 
költsége 160 milliárd korona (mostani árfo-
lyamon 2400 milliárd forint), ám Petr Leyer,  
a Transparency International cseh szerveze-
tének vezetője szerint ez erősen alábecsli  

a valós várható kiadásokat. A szervezet bí rál-
ja a prágai kormányt azért is, mert a tender 
átláthatatlan, a vele kapcsolatos kommuni-
káció pedig homályos.
Csehországban a két atomerőműben állítják 
elő az ország elektromosenergia-szükségle-
tének harmadát. Tavaly a Dukovanyban és a 
Temelínben lévő reaktorok 30,73 terawattóra 
áramot tápláltak be az ország elektromos 
hálózatába, ami három százalékkal több az 
egy évvel korábbinál.

Forrás: napi.hu

Finnországban két atomerőmű működik, közü-
lük az egyik az Eurajokihoz tartozó Olkiluoto 
szigetén. Az itteni erőmű első két reaktorát 
még a hetvenes-nyolcvanas évek fordulóján  
építették, míg a harmadik reaktor éppen idén  
márciusban kezdett áramot termelni, és a nyár  
közepéig várják tőle, hogy elérje a maximális, 
1,6 gigawattos kapacitását. Ha ez megtör-
ténik, akkor az atomenergia teszi majd ki 
Finnország villamosenergia-termelésének 
több mint 40 százalékát.
A Posiva nevű vállalat már az 1990-es évek-
ben elkezdte keresni a megfelelő helyszínt 
egy nagy nukleárishulladék-tároló építé- 
séhez, és végül Olkiluotóra esett a válasz- 
tás, mert az két geológiai törésvonal kö- 
zött félúton helyezkedik el, vagyis védett  
a – környéken egyébként valószínűtlen –  

földrengésekkel szemben. Ráadásul az alap-
kőzet itt gneiszből áll, amelybe a víz nem 
tud behatolni – ez azért fontos, mert a mély 
tárolóból csak vízen keresztül tud a felszínre 
kerülni bármilyen káros anyag.
A kiégett fűtőelemeket robotok zárják majd 
öntöttvas tartályokba, amiket aztán rézhor-
dókba helyeznek, a két tartály közé pedig 
a gépek argongázt eresztenek, hogy inert 
atmoszférát biztosítsanak, majd lehegesztik 
a réz tartályt. Egyetlen óriási lyukba 30–40 
tartály kerülhet, amit ezután az agyag egyik 
fajtájával, bentonittal fednek be, mielőtt 
bebetonozzák. A 430 méter mélyen elhelye-
zett alagutakban így 100 ezer évig tárolha-
tóvá válik a radioaktív hulladék, ami ennyi 
idő alatt biztonságosan lebomlik.

Forrás: qubit.hu

2024-TŐL ÜZEMEL FINNORSZÁGBAN  
A VILÁG ELSŐ HOSSZÚ TÁVÚ  
RADIOAKTÍVHULLADÉK-TÁROLÓJA
Közel fél kilométer mélyen a délnyugat-finnországi kisváros, Eurajoki alatt építik azt  
a nukleáris hulladéktárolót, amely a tervek szerint 2024-es megnyitásától 100 ezer évig 
biztonságosan tudja majd tárolni a radioaktív hulladékot – a kiégett uránium fűtőele-
meket réz hordókba helyezik, majd újabb rétegekkel védik a külvilágot attól, hogy  
bármilyen káros anyag kiszabadulhasson belőlük.

HELYÉRE KERÜL A ZÓNAOLVADÉK-CSAPDA
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Alekszej Bannyik, a Roszatom-leányvállalat, 
az ASZE kínai atomerőművek építéséért fe-
lelős alelnöke közölte, hogy a blokk számára 
készülő, hosszú gyártási ciklusú berende-
zések, (mint például a reaktortartály vagy  
a gőzfejlesztő és a zónaolvadék-csapda) kö-
zül ez utóbbi volt az első olyan nagyméretű 
berendezés, amelyet a Tianwani Atomerőmű 
épülő 7. blokkjának készülő reaktorépületébe 
sze reltek be. 
A zónaolvadék-csapda egy olyan innova-
tív orosz fejlesztés, amely az atomerőművi 
passzív biztonsági rendszerek része. Célja, 
hogy a reaktortartály megolvadásával járó, 
rendkívül kis valószínűségű, 10-7/évnél 
(tízmillió évnél) kisebb gyakoriságú, terve-
zési alapon túli súlyos baleseti helyzetben is 
képes legyen megakadályozni a radioaktív 
anyagok környezetbe jutását. A zónaolvadék- 

csapda korlátlan ideig képes arra, hogy  
a kezdeti hűtés után megtartsa a reaktor-
tartály és az aktív zóna olvadékát. A zóna-
olvadék-csapda beemelése és tartozékainak 
beszerelése után a reaktorakna betonozásá-
val folytatódik a munka a blokkon. 
A zónaolvadék-csapdát először a Tianwani  
Atomerőmű 1. blokkjában állították rend-
szerbe. Ma a sorozatban készülő, VVER-
1200-as reaktorral szerelt orosz atomerő- 
művek mindegyikébe beépítik ezt a beren-
de  zést. Eddig a Novovoronyezs-2 Atom-
erőmű, a Leningrád-2 Atomerőmű, a Belorusz 
Atomerőmű, valamint az indiai Kudankulam 
Atomerőmű blokkjait szerelték fel vele, és 
ugyanígy a Paks II. Atomerőmű két VVER-
1200-as reaktora alá is beépítik majd ezt  
a berendezést.

Forrás: Roszatom közlemény

A TIANWANI ATOMERŐMŰ 7. BLOKK-
JÁNAK ÉPÍTÉSÉNÉL HELYÉRE EMELTÉK  
A ZÓNAOLVADÉK-CSAPDÁT
A Tianwani Atomerőmű 7. blokkján a kínai kivitelezők január közepén beemelték a helyére 
a zónaolvadék-csapdát, amely a rendkívül kis valószínűségű, tervezési alapon túli bal-
esetek esetére szolgál. A berendezés a reaktortartály alatt elhelyezkedő acélfalú tartály, 
amelynek tömege 156 tonna, a reagens anyaggal feltöltött kazettákkal együtt az össz-
tömege 800 tonna. 

Fichtinger Gyula egyetemi tanulmányai 
elvégzését követően már részt vett a Paksi 
Atomerőmű 1-4. blokkjainak üzembehe-
lyezési munkálataiban és a blokkok Bizton-
sági Jelentéseinek egyeztetésében, majd 
véglegesítésében. 1990-ben az Országos 
Atomenergia Hivatal elődjénél, az Állami 
Energetikai és Energiabiztonságtechnikai 
Felügyeletnél helyezkedett el, majd az  
OAH egy évvel későbbi megalapításakor  
a Felügyeletből kivált Nukleáris Biztonsági 
Igazgatóságon folytatta a munkát. A ’90-es 
évek első felétől már osztályvezetőként 
tevékenykedett, majd – végig járva a rang-
létrát – főigazgatóként távozott a hivataltól 
2021. április végén.
Az elmúlt 30 évben a hivatal jelentős válto-
záson ment át. A ’90-es évek elejétől fejlő-
dő hatóság mára elérte, hogy a nemzetközi 
elvárásoknak, ajánlásoknak és követelmé-
nyeknek megfelelő hatósági szabályozással 
és jelentős szakértői potenciállal rendelke-
zik. Fichtinger Gyula ennek a folyamatnak 
tevékeny részese volt. Több szakterülettel 
foglalkozott, pl. a nehéz terhek mozgatá-
sával, valamint az üzemanyaggal és annak 
viselkedésével, tulajdonságaival. Tevékeny 
részese volt a modern szabályozási rendszer 
kialakításának, például az első Nukleáris 

Biztonsági Szabályzat tervezési kötetének 
egyik szerzője volt. Nukleáris biztonsági 
felügyelőként részt vett, majd irányította a 
hatósági munkát az ún. AGNES-projektben 
és az alapján a Paksi Atomerőmű biztonság-
növelő intézkedéseinek kidolgozásában és 
megvalósításában.
Közreműködésével és irányításával számta-
lan felügyeleti ellenőrzés és engedélyezési 
eljárás zajlott a hatóságnál. Ezekből külön 
kiemelendő nagy munkák voltak többek 
között a Paksi Atomerőmű 1-4. blokkjai üze- 
meltetési engedélyeinek kiadása – a Végle ges 
Biztonsági Jelentés – nemzetközi követel-
ményeket kielégítő változatának hatósági 
értékelése, jóváhagyása, az üzemidő-hosz-
szabbítás engedélyezése, valamint a több 
alkalommal korszerűsített fűtőelemek, 
az üzem közbeni karbantartás és az ún. 
C15-kampányok bevezetésének engedé-
lyezése. Főigazgatóként vezényelte le az 
OAH történetének legnagyobb létszámfej-
lesztését, valamint a sugárvédelem teljes 
körű integrálását az Országos Atomenergia 
Hivatal felügyeleti rendszerébe. Pályafutása 
alatt számos alkalommal vett részt hazai és 
nemzetközi szakértői testületek munkáiban, 
továbbá ápolta és fejlesztette az OAH terje-
delmes nemzetközi kapcsolatait.

Forrás: mti.hu

FICHTINGER GYULA, AZ OAH KORÁBBI 
FŐIGAZGATÓJA KAPTA A GYIMESI  
ZOLTÁN-DÍJAT
A Gyimesi Zoltán-díjat 2005-ben alapították az atomenergia alkalmazásának bizton-
sága, a nukleáris biztonság fejlesztése érdekében kifejtett eredményes és kiemelkedő 
munka elismerésére. A szakmai díj adományozását az Országos Atomenergia Hivatal 
elnöke és az OAH Tudományos Tanácsának elnöke közösen kezdeményezte, és a Tanács 
egyhangú támogatása után az OAH elnöke terjesztette fel az innovációért és technoló-
giáért felelős miniszter számára.

156 TONNÁS BERENDEZÉST EMELNEK A HELYÉRE
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meg, hogy az üzemi körülmények miként ha-
tottak a csővezetékekre, és ellenőriztük azt is, 
hogy milyen állapotban van a szekunder kör 
több mint 700 hegesztett kötése. Ez óriási 
munka, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy 
meggyőződjünk a blokk berendezéseinek 
biztonságos működéséről és üzembiztos-
ságáról – közölte Ilja Filin, a BN-800 típusú 
blokk üzemeltetési főmérnök-helyettese.
A nagyjavítást követően a reaktor aktív zóná-
jába behelyezték az innovációs urán-plutó-
nium (nitrid) MOX-üzemanyagot tartalmazó 
kazettákat, amelyeket a Krasznojarszki terü-
leten található zseleznogorszki Bányászati- 
vegyipari Üzemben gyártottak. 
A MOX-üzemanyag lehetővé teszi, hogy az 
urán korábban fel nem használt izotópját is 

alkalmazzák a gyártás során, ennek köszön-
hetően az atomipar uránkészlete sokszorosá-
ra növekszik, és gyakorlatilag nem keletkezik 
radioaktív hulladék. Ezen az elven alapul a 
zárt üzemanyagciklus. Ellentétben az atom-
erőművekben hagyományosan használt dúsí-
tott uránnal, a MOX-üzemanyag-tabletták 
nyersanyaga az atomerőművekben keletkező 
plutónium-oxid és az urán-oxid keveréke.  
Ez utóbbit a szegényített urán-hexafluorid 
(UF6) átalakításával nyerik ki, ez az urándúsító 
létesítmények mellékterméke. 
A Belojarszki Atomerőmű két gyorsneutronos 
blokkja 1485 MW beépített kapacitást képvi-
sel, amely a Szverdlovszki régió áramterme-
lésének mintegy 16 százalékát biztosítja.  

Forrás: Roszatom közlemény

A szakemberek kicserélték a fő keringtető-
szivattyú járókerekét, elvégezték a turbina 
és a gőzfejlesztő esedékes javításait. A leg- 
 kiterjedtebb feladatot a nátrium hűtőközeget 
továbbító csővezetékek állapotellenőrzése 
jelentette.

A BN-800 típusú gyorsneutronos atomerő-
művi blokk a világ egyetlen kereskedelmi 
üzemben termelő, ilyen technológiát hasz-
náló atomerőműve. A blokkhoz számos új 
berendezést és anyagot használtak fel. Hat 
évvel az üzemkezdet után azt vizsgáltuk 

A BELOJARSZKI ATOMERŐMŰ  
BN-800 TÍPUSÚ REAKTORA MÁR  
60 SZÁZALÉKBAN ÚJRAHASZNOSÍTOTT 
ÜZEMANYAGGAL MŰKÖDIK
A Belojarszki Atomerőmű BN-800 típusú blokkjának reaktora 60 százalékban már 
MOX-üzemanyaggal termel, miután elvégezték a blokkon a tervezett nagyjavítást,  
és az ismételten elérte a névleges teljesítményét – közölte január végén a Roszatom.

Az urán-diszilicidet (USi2) tartalmazó üzem-
anyag számos előnyös tulajdonsággal ren-
del  kezik. Ezek a nagy sűrűség és az urán-
kapacitás, ami a hosszabb üzemanyagciklusra 
való átállást teszi lehetővé anélkül, hogy 
növelni kellene az Urán-235 koncentrációját. 
A magas hővezető képesség és az alacsony 
hőtároló kapacitás együttesének köszönhe-
tően csökken a maradványhő a reaktor aktív 
zónájában, és a fűtőelemek burkolatának 
hőmérséklete is jóval alacsonyabb marad 
egy esetleges üzemzavar során. További 

előny az urán-dioxiddal szemben az, hogy  
az urán-diszilicid üzemanyagnak alacsonyabb 
az üzemi hőmérséklete, aminek köszönhetően 
javulnak az üzemanyag üzemeltetési mutatói. 
A Bocsvar-intézet által kifejlesztett techno-
lógiát a Moszkva közelében lévő Elektrosztal 
városában üzemelő  MSZZ Rt. (Elemas) nuk-
leáris üzemanyaggyártó vállalat vezette be. 
Az urán-diszilicidből készült üzemanyagtab-
lettákból kísérleti fűtőelemeket gyártanak, 
amelyeket kutatóreaktorban tesztelnek majd. 

Forrás: Roszatom közlemény

MÉG BIZTONSÁGOSABB ÜZEMANYAG- 
TECHNOLÓGIÁT FEJLESZTETTEK KI
A Roszatom nukleáris üzemanyaggyártó vállalatához, a TVEL Rt.-hez tartozó Bocsvar- 
intézet, a VNIIM Rt. a toleráns (balesetálló) atomerőművi üzemanyag új generációját 
fejlesztette ki. Ennek részeként új technológiát hoztak létre, és elkészültek az első 
urán-diszilicid kísérleti üzemanyag-tabletták a könnyűvizes orosz (VVER) és a nyugati 
(PWR) típusú nyomott vizes reaktorok számára – közölte február közepén a Roszatom.

A jelentés összeállítására létrehozott prog - 
ram 2013 végén indult el nemzetközi szer-
ve zetek szoros együttműködésével (NAÜ, 
Európai Bizottság, OECD-NEA, World 
Nuclear Association) – amiben az Országos 
Atomenergia Hivatal (OAH) is kezdetektől 
aktívan részt vállal. Elsődleges célja, hogy 
globális helyzetelemzés és értékelés segít-
ségével bemutassa a nemzetközi közösség-
nek, hogy a radioaktív hulladékok és kiégett 
fűtőelemek mennyisége és minőségi para-

méterei ismertek, és ezen anyagok hosszú 
távú, biztonságos kezelésére a nemzetközi-
leg elismert technikai megoldások már ren-
delkezésre állnak.
A 2018-as első jelentés után most 2022 
januárjában megjelent a második összefog-
laló beszámoló is, amelynek jelentősége, 
hogy a frissített információk összefoglalása 
mellett már tartalmaz bizonyos trendeket, 
értékeléseket is.

Forrás: oah.hu

NEMZETKÖZI JELENTÉS A KIÉGETT  
FŰTŐELEMEKRŐL ÉS RADIOAKTÍV  
HULLADÉKOKRÓL
A Nemzetközti Atomenergia Ügynökség honlapján elérhető az a jelentés, amely az egyes 
nemzeti jelentések alapján globális áttekintést nyújt a kiégett fűtőelemek és radioaktív 
hulladékok kezelésére vonatkozó programok, leltárak, jelenlegi gyakorlatok, technoló-
giák és trendek helyzetéről, továbbá információkat tartalmaz a kiégett fűtőelemek és  
a radioaktív hulladékok kezelésére vonatkozó nemzeti intézkedésekről. A dokumentum  
a hulladékok és kiégett fűtőelemek jelenlegi mennyiségének rögzítése mellett számot ad 
azok jövőbeli becsült értékeiről is.
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A belga kormány, korábbi határozatával 
ellentétben (amely szerint 2025-ig foko-
zatosan lekapcsolták volna az országban 
működő atomerőműveket) két atomreaktora, 
a Doel 4 és a Tihange 3 élettartamának 
tízéves meghosszabbítása mellett döntött 
– tájékoztatott az MTI a belga sajtó hírére 
hivatkozva március közepén.
A 2003-ban hozott eredeti kormánydöntés  
értelmében 2025-ig bezárták volna az 
öszszes nukleáris reaktort az országban. 
A jogszabály szerint 40 évi használat után 
minden reaktort végleg le kell állítani, újakat 
pedig tilos építeni. A friss kormánydöntés 
értelmében, tekintettel a geopolitikai feszült- 
ségekre és az erős függésre a fosszilis tüzelő- 
anyagoktól (amelyek, mint írták, az energia-
árak jelenlegi, jelentős ingadozását okozzák), 
a két reaktor 2 gigawatt kapacitással tíz évig 
működik tovább.
Az MTI közlése szerint a holland parlament 
alsóháza a kormány által építeni tervezett 
két új atomerőművel kapcsolatos mihama-
rabbi döntésre szólította fel a holland Gaz-
dasági Minisztériumot az ország fosszilis 
tüzelőanyagoktól függésének csökkentése 
érdekében – közölte az NL Times című, angol 
nyelvű holland hírportál március végén. 
A beszámoló szerint a holland parlament 
alsóháza, a Tweede Kamer hétfőn arra szó-
lította fel Rob Jetten holland gazdasági és 
éghajlatügyi minisztert, hogy a kormány 
gyorsítsa fel a hollandiai atomerőművek 
megépítését lehetővé tevő döntéshozatali 
folyamatot, mivel – véleményük szerint –  
az ukrajnai háború megmutatta, mennyi-
re sérülékeny a fosszilis tüzelőanyagok 
ellátása.

A Világgazdaság pedig arról írt, hogy az ener-
giabiztonság felértékelődött, a britek állami 
beruházással építenek új atomerőművet.  
A brit kormány 20 százalékos részesedést kí - 
ván szerezni a Sizewell C nevet viselő, nagy- 
szabású atomerőműben – írta a BBC. A Suffolk- 
ban tervezett erőműben a francia fejlesztő is  
20 százalékos részesedésre tart igényt.
A kormány azt reméli, hogy a két nagy tulaj-
donos belépése felkelti az érdeklődést a 
nyugdíjalapok és az infrastrukturális befekte-
téseket kedvelők körében, így azok elviszik  
a maradék 60 százalékot. Kormánytisztviselők 
szerint az új nukleáris létesítmények – mint 
Wylfa vagy Sizewell – azoknak a nagy tétek-
nek lehetnek a részei, mellyel az ország az 
atomenergiára fogad. Azt azonban egyelőre 
nem tudni, hogy ezt nagy erőművekkel vagy 
éppen az atomtengeralattjárók technológiáját 
hasznosító kisebb létesítményekkel kívánják  
elérni. Az erőmű teljes költsége 20 milliárd 
font lehet, ami valamivel kisebb, mint a Hinkley 
Pointban épülő reaktor ára.
A Napi.hu szerint meglepő eredményt hozott 
a Nikkei közvéleménykutatása, amely a japán 
lakosságot azügyben szondázta, hogy újra-
indítanák-e a szigetország atomerőműveit. 
A többség már úgy gondolja, hogy a nukleáris 

ATOMRENESZÁNSZ AZ OROSZ–UKRÁN 
HÁBORÚ TÜKRÉBEN 
Úgy tűnik, hogy az orosz–ukrán háború és a kirobbant energiaválság ismét előtérbe  
helyezi az atomenergiát. A konfliktus kitörését követően egyre több országban jelentik be, 
hogy ismét az atomenergia felé fordulnak.

reaktorokat újra kellene indítani. Fukusima 
2011 márciusában bekövetkezett tragédiája  
óta Japánban az üzemkész, de akkor leállí tott 
atomerőművek kétharmada offline állapot  ban 
van. A Nikkei viszont évek óta méri a lakos-
sági közvélekedést arról, hogy az emberek mit 
gondolnak a leállított nukleáris erőművekről, 
illetve az emiatt szükséges változásokról. 
A friss felmérés szerint az emberek 53 szá-
zaléka már úgy gondolja, hogy a reaktorokat 
ismét üzembe kellene állítani.
Ugyancsak a Napi.hu jelezte, hogy új atom-
erőmű blokkot építene Horvátország és 
Szlovénia. „Horvátország részt venne a közös  
szlovénhorvát tulajdonban lévő, 664 mega
wattos atomerőműben új reaktor építésében 
a szlovéniai Krskóban” – jelentette ki Andrej 

Plenkovic horvát kormányfő március végén 
Zágrábban Janez Jansa szlovén kormányfő-
vel tartott közös sajtótájékoztatóján. „Horvát-
ország teljes mértékben a szlovéniai döntés-
hozatal dinamikájától függ. Ha Szlovénia azt 
az utat választja, hogy kiépít egy új blokkot, 
Zágráb tartja magát a kezdeti megállapo-
dáshoz, és 50 százalékban vállalja a költsé-
geket” – idézte az MTI tudósítója Plenkovicot, 
aki szerint ez nagyon fontos energiaforrás 
Horvátország számára.
Az erőmű tulajdonosai 50-50 százalékban  
a szlovén Gen Energija és a horvát Hrvatska 
Elektroprivreda (HEP). Az erőmű évente  
5,5 milliárd kilowattóra (kWh) áramot termel, 
a szlovén villamosáram-igény mintegy negye- 
dét, és a horváténak mintegy ötödét fedezi.

Forrás: mti.hu  

Az ülés első, teljes jogú tagok részére fenn-
tartott szakaszában megvitatták a WENRA- 
tagsággal kapcsolatos kérdéseket, ahol 
döntés született korlátozott számú megfi- 
gyelővel való bővítésről, valamint a tagság 
rendszeres felülvizsgálatáról. A továbbiakban 
üdvözölték az Egyesült Államok újdon sült 
megfigyelői státuszát. Részletesen tárgyal- 
ták az ukrán helyzettel kapcsolatos eddigi 
WENRA-tevékenységeket, amelyeket a tagok  
megfelelőnek és elegendőnek tartottak, vala-
mint a WENRA megváltozott geopolitikai 
helyzetben betöltött szerepét. A kis modulá-

ris reaktorok témakörében a WENRA folytat-
ja a szabályozási gyakorlatok összegyűjtését, 
hogy a későbbiekben egységes szabályozási 
elvárásokat fogalmazhasson meg.
A plenáris ülés meghallgatta a WENRA 
egyes munkacsoportjainak elmúlt időszak-
ban végzett tevékenységeiről és a hatósá-
gok fontosabb, nukleáris biztonságot érintő 
kérdésekről szóló beszámolóit, majd a tagok 
döntöttek arról, hogy a következő plenáris 
ülésre 2022. november 9-10-én kerül sor 
Liverpoolban.

Forrás: oah.hu   

LEZAJLOTT A WENRA 2022. ÉVI  
TAVASZI ÜLÉSE
Április 5-6. között részben személyes jelenléttel Bonnban, részben online csatlakozással  
került sor a Nyugat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetségének (WENRA) tavaszi 
plenáris ülésére. Az ülésen tárgyaltak az ukrán helyzethez kapcsolódó WENRA tevé-
kenységekről, áttekintették a WENRA kis moduláris reaktorokkal kapcsolatos munkáját, 
valamint a szervezet előtt álló kihívásokat, az európai uniós országok 2. tematikus szak-
értői felülvizsgálata (TPR) folyamatában a WENRA feladatait, valamint meghallgatták 
és elfogadták a munkacsoportok beszámolóit.

Fotó: saját archívum
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A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
(NAÜ) szakértői csoportja arra a megállapí-
tásra jutott, hogy Magyarország elkötelezett 
a kiégett fűtőelemek és a radioaktív hulladé- 
kok biztonságos és hatékony kezelése mel-
lett, és egyben megjelölte a tovább fejleszt-
hető területeket. 

Az ARTEMIS (Integrated Review Service for 
Radioactive Waste and Spent Fuel Manage-
ment, Decommissioning and Remediation) 
szakértői csoport március 29-én fejezte be 
tíznapos magyarországi küldetését. A misz-
sziót, amely Magyarország Kormányának 
kérésére érkezett, az ország nukleáris biz - 
ton sági és sugárvédelmi szabályozásáért  
felelős Országos Atomenergia Hivatal (OAH)  
fogadta. A dán, finn, francia, litván és svéd 
szakértőkből, valamint a NAÜ három mun-

katársából álló csoport megbeszéléseket 
folytatott az Innovációs és Technológiai  
Minisztérium, a Radioaktív Hulladékokat  
Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Fele-
lősségű Társaság (RHK Kft.), a Paksi Atom-
erőmű, valamint az OAH tisztviselőivel. 
A misszióban megfigyelőként részt vettek  
az Európai Unió (EU) és Szlovénia képvi- 
selői is (ahol idén szintén fogadják majd  
az ARTEMIS-missziót). 
Az ARTEMIS-missziók során a NAÜ által 
felállított nemzetközi szakértői csoport 
független szakértői véleményt ad. A NAÜ 
biztonsági előírásai és műszaki útmutatásai, 
valamint a nemzetközi jó gyakorlatok képezik 
a felülvizsgálatok alapját. A magyarországi 
misszió célja az volt, hogy segítse az orszá-
got az EU által támasztott azon kötelezett-
ségek teljesítésében, amelyek megkövetelik 
a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladék 
kezelésére vonatkozó nemzeti keretrendszer 
és programok független felülvizsgálatát.
Az ARTEMIS a radioaktív hulladékok és 
a kiégett fűtőelemek kezelésével, a le-
szereléssel és remediációval kapcsolatos 
programokra vonatkozó integrált szakértői 
felülvizsgálati szolgáltatás. Ez a szolgáltatás 
a létesítmények üzemeltetői, a radioaktív 
hulladékok kezeléséért felelős szervezetek, 
valamint a hatóságok, a politikai és egyéb 
döntéshozók számára érhető el.
A NAÜ sajtóközleménye itt található: 
https://www.iaea.org/newscenter/pressrelea-
ses/iaea-mission-says-hungary- committed-
to-safe-management-of-radioactive-waste-
sees-opportunities-for-further-enhancement 

Forrás: oah.hu

BEFEJEZŐDÖTT AZ ARTEMIS-MISSZIÓ
Az Országos Atomenergia Hivatal tájékoztatása szerint 2022. április 4-én a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség közzétette a magyarországi ARTEMIS-misszióról szóló sajtó-
közleményét. „A magyar rendszer fejlett infrastruktúrát biztosít ahhoz, hogy a kiégett 
fűtőelemek és a radioaktív hulladékok kezelése jelenleg és a jövőben is biztonságos és 
hatékony legyen” – mondta David Ulfbeck, az ARTEMIS szakértői csoport vezetője, a Dán 
Egészségügyi Hatóság vezető tanácsadója.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Az 1,6 gigawattos (GW) reaktort eredetileg 
2009-ben kellett volna hálózatra kapcsolni, 
de technológiai problémák miatt peres ügyek 
tárgyává vált. Az Olkiluoto 3 reaktor kapaci-
tása töredékén, alig több mint 0,1 gigawatton 
termel a próbaüzem alatt. A teljes kapacitásra 
való felfuttatást július végére tervezik.
Az OL3 jelentősen javítja Finnország villamos- 
 energia-önellátását, és hozzájárul a szén- 
dioxid-semlegességi célok eléréséhez – áll 
az üzemeltető Teollisuuden Voima (TVO) köz- 
leményében. „Az erőmű várhatóan Finnország 
villamosenergiaszükségletének 14 százalé-
kát fedezi majd, csökkentve az Oroszország-
ból, Svédországból és Norvégiából származó 
importigényt, azaz mérsékelni fogja Finn-
ország importfüggőségét, és csökkentheti 
az áram árát” – mondta Alexander Esser, 
az Aurora Energy Research közgazdásza a 
Reutersnek. Finnország nettó áramimportja 

az elmúlt években átlagosan 13 terawattóra 
(TWh) volt, ami az Olkiluoto 3 működésével 
2025-re 5–8 TWh-ra csökken.
Az atomenergia továbbra is vitatott téma 
Európában: egyes országok, például Német-
ország biztonsági aggályok miatt fokozatosan 
leállítja a reaktorokat, míg mások, köztük 
Franciaország és Nagy-Britannia új fejlesz-
tésekről tárgyalnak.
A TVO a finn Fortum közműszolgáltató, vala-
mint kisebb energetikai és erdészeti cégek 
tulajdonában van.
„Finnország az egyetlen olyan északi ország, 
ahol nagy az energiadeficit” – mondta Marius 
Holm Rennesund, az oslói székhelyű Thema 
tanácsadó cég partnere. A Thema előrejel-
zése szerint a finn nagykereskedelmi áramár 
2023-ra megawattóránként (MWh) 60 euróra 
csökken a 2022-re prognosztizált 70 euróról, 
2024-ben pedig elérheti a 45 eurót.

Forrás: mti.hu

PRÓBAÜZEMBE ÁLLT AZ ÚJ  
FINNORSZÁGI ATOMERŐMŰ
Finnország sokáig halogatott Olkiluoto 3 atomreaktora március közepén megkezdte  
a próbatermelést – közölte az üzemeltető TVO vállalat. Több mint négy évtizede ez 
Finnország első új atomerőműve, és közel 15 éve az első üzembe helyezés Európában.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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A nemzeti villamosenergia-ellátási válság-
forgatókönyvek meghatározását követően  
a hivatal – a villamosenergia-ágazati kocká-
zatokra való felkészülésről és a 2005/89/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 
2019/941/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (kockázati készültségi rendelet) 
10. cikkének megfelelően – kidolgozta  

Legkésőbb 2050-re mérleg szerint szén- 
dioxid-semlegessé akar válni a Volkswagen, 
miközben 2030-ig 40 százalékkal csökkenti 
az egy járműre jutó szén-dioxid-kibocsátá-
sát Európában. Így egy átlagos Volkswagen 
17 tonnával kevesebb szén-dioxidot jut- 
tat majd a levegőbe. Ekkorra az európai  
Volkswagen-eladások legalább 70 száza- 
lékát már tisztán elektromos hajtású model-
lek teszik ki, ez egymillió járművet jelent.
A portfólió eddigi legnagyobb projektjéről 
most az észak-svédországi Skellefteåban 
működő wpd Onshore Aldermyrberget AB 
szélerőmű-specialistával állapodott meg 
a Volkswagen. Nem véletlen a helyszín, 
hiszen elsősorban ott fektet a cég meg-
újuló forrásból származó energiákba, ahol 
az elektromos Volkswagenek különösen 
népszerűek a vásárlók körében.

a kockázati készültségi tervet, melynek  
célja, hogy akár krízishelyzet esetén is biz-
tosított legyen a felhasználók villamos - 
energia-ellátása. A MEKH 2021 folyamán 
iparági konzultációt folytatott, majd a be-
érkezett javaslatok alapján véglegesítette  
a tervet.

Forrás: mekh.hu

A svéd szélerőműpark mellett hamarosan  
egy új napelemrendszer is a hálózatra  
kapcsolódhat. Az RWE energiakonszern- 
nel közös program mintegy 420 ezer nap-
elemmoduljával Németország legnagyobb 
független napelemprojektje. 2025-ig to-
vábbi mintegy 20 zöldáram-projekt követ-
kezik, többek között Spanyolországban,  
az Egyesült Királyságban és Finnországban. 
A projektek a tervek szerint összesen mint-
egy 7 terawattóra további zöld villamos 
energiát állítanak majd elő, ami több mint 
300 szélturbina kapacitásának felel meg,  
és mintegy 600 ezer háztartás éves igé- 
nyét fedezhetné. A zöldáramot azután  
a Volkswagen-tulajdonosok autóikba is 
tölthetik.

Forrás: energiavalasztohirek.hu  
és autobala.com 

ELKÉSZÜLT A VILLAMOS ENERGIA  
KOCKÁZATI KÉSZÜLTSÉGI TERV 

KARBONSEMLEGESÍT A VOLKSWAGEN: 
SZELEK SZÁRNYÁN

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elfogadta, és január elején 
közzétette a villamos energia kockázati készültségi tervet, amely leírja a villamosenergia- 
krízishelyzetek megelőzéséhez és kezelésükhöz szükséges eljárásokat. Az ellátásbiz-
tonság garantálásához minden eshetőségre fel kell készülni, és cselekvési tervet kell 
kidolgozni, így a most elkészült dokumentumot négyévente aktualizálja majd a hivatal.

A Volkswagen észak-svédországi szélerőművek finanszírozását támogatja azon  
kötelezettségvállalása keretében, amely szerint 2025-ig 40 millió eurót költ meg- 
újuló energiaprojektekre. Ez a legnagyobb szélerőműfarm, amelyet egy autógyártó 
valaha megvalósított: 100 GWh áramot termel majd, ami 27 000 háztartás ellátá- 
sára elegendő.

Fotó: energiavalasztohirek.hu 

Mint jelezték: a stratégia elfogadásával 
hozzáférhető lesz a Méltányos Átállást  
Támogató Alap, amelyhez Szlovénia csak-
nem 250 millió euró (88,7 milliárd forint) 
uniós támogatást kap.
Szlovéniában a sostanji széntüzelésű hő-
erőmű biztosítja a villamosenergia-termelés 
egyharmadát, míg a másik kétharmadot 
nagyrészt vízerőművekben és a Krskoi 
Atomerőműben állítják elő.

A hőerőmű hatodik blokkja 2015-ben kezdte 
meg működését, és rekonstrukciója több 
mint egymilliárd euróba került. A szlovén 
sajtó szerint a beruházás kudarc mind gaz-
dasági, mind környezeti szempontból. Évek 
óta veszteségesen működik. Tavaly csaknem 
négymillió tonna szén-dioxidot termelt, a ki-
bocsátási egységek árának megkétszerező-
dése miatt pedig egyre drágább vele áramot 
előállítani – írták a lapok.

Forrás: mti.hu

SZLOVÉNIÁBAN MEGSZÜNTETIK  
A SZÉNALAPÚ ÁRAMTERMELÉST
A szlovén kormány január 13-án elfogadta azt a nemzeti stratégiát, amely szerint  
az ország 2033-ig leállítja a szénalapú villamosenergia-termelését, és átszervezi annak 
a két tartománynak a gazdasági tevékenységét, amelyben még mindig működnek aktív 
szénbányák – közölte a szlovén kormányzati kommunikációs hivatal (UKOM).
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A teljes éves fogyasztás 3,81 milliárd liter 
volt; 1,43 milliárd liter motorbenzint és 2,37 
milliárd liter dízel üzemanyagot tankoltak a 
járművekbe Magyarországon a MÁSZ-tagvál-
lalatok összesített értékesítési adatai alapján.
Az üzemanyagokon belül a prémium motor-
benzinből 299,8 millió liter fogyott tavaly,  
4,7 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ko-
rábban. A 95-ös motorbenzinből ugyanakkor  

több mint 1,13 milliárd litert tankoltak az autó-
sok, 5,9 százalékkal többet az előző évinél.
A prémium dízel fogyasztása 295,6 millió 
liter volt 2021-ben, ami 14,7 százalékos 
bővülés az egy évvel korábbihoz képest.  
A nem prémium gázolaj eladása 2,08 milli- 
árd liter volt, ez 5,6 százalékos emelkedés  
a 2020-as adathoz képest.

Forrás: mti.hu

NŐTT A HAZAI ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS
2021-ben 3,5 százalékkal több motorbenzin és 6,6 százalékkal több gázolaj fogyott, mint egy 
évvel korábban, az üzemanyag-fogyasztás így átlagosan 5,4 százalékkal nőtt tavaly a megelőző 
évhez képest a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) január közepén közzétett adatai szerint.

Bártfai Béla, a beruházást megvalósító 
HEXUM csoport tulajdonosa, a Magyar Szén-
hidrogén Készletező Szövetség vezérigazga-
tója elmondta, hogy a csaknem 40 millió 
eurós (15 milliárd forint) költségvetésből 
megvalósuló 25 megawatt teljesítményű nap- 
elemparkhoz 6 MW teljesítményű, 24 MWh 
tárolókapacitású akkumulátoros tároló tarto-
zik majd. Az akkumulátornak köszönhetően 
az erőmű napsütéstől függetlenül is képes 
lesz a hálózatot energiával ellátni.
Magyarországon egyedülálló lesz a megol-
dás abban a tekintetben is, hogy a korábban 
létesült lítium alapú akkumulátoros energia-
tárolókkal szemben ebben a projektben  
vanádium alapú tárolót alkalmaznak, mely-
nek élettartama hosszabb.
A töltéshordozóként vanádiumot tartal-
mazó, ún. vanádium redox folyadékáramos 

akkumu látorok előnyei között említhető, 
hogy károsodás nélkül korlátlan ideig leme-
rülve tarthatók, de önkisülésük is gyakor-
latilag nulla. A VBR akkumulátorok széles 
hőmérséklet-tartományban használhatók, 
bizton ságos, nem gyúlékony vizes elektro-
litot alkalmaznak. Magas töltési-kisütési  
ciklusszámot (15 000-20 000 ciklus) képe-
sek elviselni, és viszonylag alacsonyak a  
költségeik.
A technológia hátrányai a viszonylag rossz 
energia/térfogat arány és a vizes elektrolit 
nagy tömege. Telepített energiatárolónál  
azonban ezek nem igazán jelentenek prob-
lémát. További negatívumként felsorolható  
a viszonylag alacsony töltési-kisütési haté-
konyság (vezetéktől vezetékig kb. 75%), 
illetve a vanádium-oxidok magas toxicitása.

Forrás: mti.hu és villanyautosok.hu

AKKUS TÁROLÓVAL ÉPÜL NAPELEM-
PARK SÜMEGEN
Akkumulátoros energiatárolóval támogatott napelempark épül Sümegen, amely a tervek 
szerint 2024 tavaszára készül el.

A város nagy hangsúlyt helyez az éghaj-
latváltozás mérséklésére, a fenntartható  
városi mobilitásra, a zajszennyezés csök-
kentésére, népszerűsíti a kerékpározást és  
sebességkorlátozásokat vezet be. Grenoble 
volt az első francia város, mely klímatervet  
fogadott el 2005-ben. Tizenegy év alatt  
25 százalékkal csökkentette az üvegházhatá-
sú gázok kibocsátását, és azon dolgozik, hogy 
2030-ra 50 százalékos csökkentést érjen el.
Az Európa zöld fővárosa címet és a vele járó 
600 ezer eurós díjat az Európai Bizottság 
hozta létre, és első alkalommal 2010-ben 
ítélték oda. A címet minden évben az a vá  ros 
kapja, amely úttörő a környezetvédelmet 
támogató életmód kialakításában, különle-
ges erőfeszítéseket tesz a környezet és  
az életminőség javítására, a fenntartható  

fejlődés megteremtésére. Összesen 12 
szem pontot vesznek figyelembe, köztük  
a közlekedést, a zöld területek fenntartható 
felhasználását, a levegő minőségét, a zaj-
szennyezést, a hulladékkezelés és a vízgaz-
dálkodás helyzetét, valamint az energiafel-
használás hatékonyságát.
A díjra azok a települések pályázhatnak, 
amelyeknek lakosságszáma meghaladja a 
százezret. Amennyiben nincsen ilyen város 
egy országban, úgy a legnépesebb telepü-
lés pályázhat.
A címet először Stockholm kapta meg 2010-
ben. Ezután Hamburg, a baszkföldi Vitoria- 
Gasteiz, Nantes, Koppenhága, Bristol,  
Ljubljana, Essen, Nijmegen, Oslo, Lisszabon, 
majd Lahti következett.

Forrás: mti.hu

GRENOBLE LETT EURÓPA  
ZÖLD FŐVÁROSA 
A franciaországi Grenoble vette át egy évre az Európa zöld fővárosa címet a finnországi 
Lahtitól – közölte az Európai Bizottság január 17-én. A közlemény szerint Grenoble  
Európa egyik legegészségesebb helyévé vált az elmúlt években. A város elsősorban 
a zöldítésére irányuló beruházásoknak köszönhetően nyerte el az uniós díjat. Önkor-
mányzata többek között arra ösztönözte a lakosokat, hogy maguk is telepítsenek városi 
kerteket a használaton kívüli városrészekben.
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a járványok elleni küzdelem történetét egé-
szen Karikó Katalin felfedezéséig. A kiállítás 
szemlélteti az infokommunikáció, valamint 
az ipari és energiaszektor jelentős magyar 
fejlesztéseit az Eötvös-ingától az atom-
energia hasznosítását segítő eredményekig.  
De elvezet az agrárium világába is egy  
stilizált búzamezőn át egy százéves gőz-

traktorral, a Tér tudománya című egység 
pedig a matematika, a repülés és az űrtudo-
mány kiemelkedő magyar sikereibe enged 
bepillantást. 
Az Álmok Álmodói 20 kiállítás a szerve- 
zők tervei szerint 2022. december 31-ig  
látogatható.

Szerző: Mayer György

A 2021-ben mért napi bruttó negyedórás 
átlag csúcsterhelések éves maximuma  
(7361 MW) jelentősen meghaladta a 2020-
ban mért éves maximumot (7095 MW),  
valamint a 2019-ben mért korábbi törté-
nelmi rekord csúcsértéket is (7105 MW).
Az elmúlt évben a villamosenergia-rend-
szerben mért terheléseket a 2020 előtti 
trend folytatásaként növekvő fogyasztói 
igények jellemezték. Míg a 2020-as év 
közepét áprilistól kezdődően jelentősen 
befolyásolta a járványügyi intézkedések 
gazdasági következményeként jelentkező 
terheléscsökkenés, 2020 utolsó hónapjai-
ban már a fogyasztói igények gyors növe-
kedése volt megfigyelhető. Az abszolút 
országos rekordot a 2021. december 9-én 
16 óra 45 perccel kezdődő negyedórában 
regisztrálta a MAVIR (7361 MW volt ez az 
érték), nem különösebben hideg, 0,8 °C-os 
napi átlaghőmérséklet mellett. A növeke-
dés egyértelmű oka, hogy minden elosztói 
területen növekedett az ipari (80 A feletti) 
és a háztartási, valamint a kisebb üzleti  
fogyasztók (80 A alatti) száma és fogyasz-
tása. Ezzel együtt télen a viszonylag enyhe 
időjárás ellenére a díszkivilágítások, nyáron 

A tudomány az ember nélkül csak rejtély, 
hatalmas és apró, titokzatos és sokszor egé-
szen hétköznapi. Körülvesz minket, alakítja 
világunkat, az emberiség népeinek fantasz-
tikus közös nevezője – hirdetik a kiállítás 
szervezői.

Az Álmok Álmodói 20 kiállítás elkalauzol 
minket abba a lenyűgöző világba, ahol 
egy rejtély, kérdés vagy probléma közös 
ismeretté, tudománnyá válik, ahol az ember 
felfedez, megért, épít és alkot. A világ ma 
azért olyan, amilyen, mert azt mi, magyarok 
is formáltuk. Hozzájárultunk a világ fejlő-
déséhez, mert megvolt és megvan hozzá 

pedig a légkondicionáló berendezések több-
letfogyasztása okozhat kiugróan magas 
értékeket.
A MAVIR által regisztrált 2021-es évi, elő-
zetes teljes bruttó villamosenergia felhasz-
nálás értéke 46,923 terrawattóra (TWh) 
volt, ami szintén abszolút történelmi rekord 
értéknek tekinthető, annak ellenére is, hogy 
nem tartalmazza a háztartási méretű kis-
erőművek, jellemzően napelemek (HMKE) 
termelését. Az éves átlagos növekmény 
elérte a 3,96%-ot, míg a becsült HMKE ter-
melés értékével és a szökőnappal korrigált 
éves növekmény 5,09%-ra rúgott.
A havi adatokat vizsgálva a 2021-es teljes 
bruttó villamosenergia-felhasználás decem-
ber havi értéke (4338,5 GWh) szintén rekord, 
éves havi rekord fogyasztásnak számít. 
Ennél nagyobb havi érték (4345,2 GWh) 
mindössze egyszer fordult elő eddig a 
MAVIR történetében, 2020 januárjában. 
A fogyasztói igények kielégítése ezúttal 
sem volt lehetséges import energia nélkül, 
aminek a részaránya 27,18% volt, mintegy 
1,31 bázisponttal magasabb, mint az előző 
esztendőben.

Forrás: mavir.hu

a tehetségünk, tudásunk. A kiállítás olyan 
magyar találmányokat mutat be, amelyek  
a tudomány jelenbe vezető kanyargós útján 
igazi mérföldkövek voltak. Izgalmas, korszak-
alkotó eredményeket, fordulatos életuta- 
kat, csodás felfedezéseket, képtelennek 
tűnő ötleteket, váratlan felfedezéseket és 
kiváló magyar tudósokat ismerhetünk meg 
közelebbről is, akik nélkül ma más lenne  
a világ. Mindezt egy 6000 négyzetméteres, 
másfél kilométeres útvonalon bejárható 
kiállításon.  
A tárlat anyagát rövid tudományos érdekes-
ségek, a magyar kutatókról szóló történetek 
színesítik, a tudományos tudástárban pedig 
gazdag háttéranyag segít az eligazodásban. 
Az érdeklődők többek között olyan talál- 
mányágakkal és felfedezésekkel találkozhat-
nak, mint a gyufa, a nukleáris láncreakció,  
a C-vitamin és a magzatvédő vitamin, vagy 
olyan magyar tudósok alakjaival, mint Puskás 
Tivadar, Jedlik Ányos, Szent-Györgyi Albert 
és Czeizel Endre. 
A kiállításon nagy hangsúlyt kapnak az 
interaktív elemek: az óriási információmeny-
nyiség befogadását több mint 30 interakció, 
150-nél több digitális és mintegy 6,5 órányi 
vetített tartalom segíti. A témák között sze-
repel a mobilitás: a látogatók találkozhat-
nak például egy 1915-ös Ford T-modellel 
vagy Besenyei Péter műrepülő világbajnok 
egyik repülőgépével, a közlekedéstörténet 
számos magyar újításával, és megelevene-
dik a magyar vasúttörténet is. Az orvoslást 
és élettudományokat bemutató tér felidézi 
a nagy magyar orvosegyéniségeket, illetve 

2021 – A REKORDOK ÉVE

ÁLMOK ÁLMODÓI 20  
– VILÁGRASZÓLÓ MAGYAROK,  
VILÁGFORMÁLÓ TALÁLMÁNYOK

A pandémiás helyzet ellenére a magyar villamosenergia rendszer (VER) legfontosabb 
mutatóit tekintve 2021 kétségtelenül a rekordok éve volt. Megdőlt a bruttó rendszerter-
helés, a teljes éves bruttó villamosenergia-felhasználás korábbi csúcsa, és a napenergia 
termelésben is meghaladtuk a korábbi rekordokat – közölte januárban a MAVIR.

Mintegy hatszáz magyar tudós, felfedező és egyéb géniusz munkásságát és találmányait 
mutatja be interaktív módon az Álmok Álmodói 20 – Világraszóló magyarok, magyar 
találmányok című, február közepén megnyílt tudománytörténeti kiállítás a Millenárison.

A KIÁLLÍTÁS KÜLÖN TERET SZENTELT AZ ENER-
GETIKA, EZEN BELÜL AZ ATOMENERGIA TERÉN 
KIEMELKEDŐ MAGYAR TUDÓSOK BEMUTATÁ- 
SÁNAK  Fotó: Mayer György
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A MEKH az engedélyesi adatszolgáltatások  
nyomán havonta összesíti a villamosenergia-,  
a földgáz- és a távhőágazatban nyilvántar tott  
lakossági és nem lakossági számlatar tozások 
összegét, illetve a hátralékos fel  használók 
és díjfizetők számát. Az adatokból kiderül, 
hogy a rezsicsökkentés 2013-as bevezetése 
óta egyaránt jelentősen csökkent a közmű-
tartozások összege és a tartozást felhalmo-
zók száma is.
Míg 2013 januárjában földgázszámlája ki - 
egyenlítésével még több mint 800 ezer lakos - 
sági fogyasztó esett késedelembe, addig  
ez a szám 2022 januárjában 294 ezer volt.  
A hátralékos ügyfelek számával párhuzamo-
san a földgáz egyetemes szolgáltatók lakos-
sági kintlévősége is jelentősen csökkent.  
A 2013 januárjában nyilvántartott csaknem 
30 milliárdos lakossági össztartozás 2022 
első hónapjában ennek harmada, kevesebb, 
mint 9 milliárd forint volt. Hasonlóan javuló 
tendencia figyelhető meg a nem lakossági 
szektorban is. Itt 2013 januárjában csaknem 
70 ezer késedelmes előfizető volt, ami 2022 

januárjára 22 ezer alá csökkent, össztartozásuk  
pedig 30 milliárdról 7,5 milliárd forintra apadt.
A villamosenergia-szektorban 2013 január-
jában 1,8 millió hátralékos lakossági fel-
használót tartott nyilván a hivatal csaknem 
30 milliárd forintos össztartozással. 2022 
januárjára a lakossági hátralékosok száma 
a harmadára (652 ezer), össztartozásuk 
pedig 12 milliárdra csökkent. Megfeleződött 
a hátralékkal nyilvántartott nem lakossági 
fogyasztók száma is: míg 2013 januárjában 
100 ezer nem lakossági hátralékos fogyasz-
tó szerepelt a nyilvántartásban, addig 2022 
januárjában már csak 47 ezer.
A távhő ágazatban a vizsgált időszakban 
(2013. január – 2022. január) megfelező-
dött a lakossági számlatartozások összege, 
az össztartozás 15 milliárdról 7 milliárdra 
csökkent, és visszaesett a hátralékos díjfize-
tők száma is, 188 ezerről 141 ezerre. A nem 
lakossági díjfizetők esetében a tartozások 
összege szintén jelentősen, 5 milliárdról 
1,6 milliárd forintra mérséklődött.

Forrás: mekh.hu

CSÖKKENŐ REZSITARTOZÁS
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) adatai szerint a rezsicsök-
kentés bevezetése óta a villamosenergia-, a földgáz- és a távhőszektorban is jelentősen 
csökkent mind a tartozással rendelkező lakossági fogyasztók száma, mind pedig a tarto-
zások összege. A hátralékosok száma és a tartozások összege a nem lakossági előfizetők 
esetében is folyamatosan javuló tendenciát mutat.

A hivatal beszámolója azt mutatja, hogy  
a töltőberendezések számának növekedése  
töretlen, a negyedév során két megye kivé-
telével (Somogy és Tolna) mindenhol bővü-
lés figyelhető meg. A legnagyobb növekedés 
az előző időszakhoz képest Vas, Heves és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyékben volt  
(25,9 százalék, valamint 8,3-8,3 százalék). 

Nógrád, Csongrád-Csanád és Baranya 
megyében új töltőberendezést nem helyez-
tek üzembe. A darabszámok tekintetében 
továbbra is Budapest vezet 673 berendezés-
sel, majd ezt követi Pest megye 233 töltővel.  
Nógrád és Tolna megyében található a leg-
kevesebb töltő, 14 és 15 darab, majd ezt 
követi Baranya 27 darabbal.

A tisztán elektromos gépjárművek (5E kate-
gória) száma az előző negyedévhez képest 
21 százalékkal nőtt, míg a zöld rendszám-
mal ellátott gépkocsik 14 százalékos növe-
kedést értek el a tárgynegyedévben.
A berendezések és az elektromos gépjármű-
vek darabszámának bővülésével az egyen-
áramú (DC) és a váltóáramú (AC) töltések 
száma, valamint a töltésre fordított energia 
mennyisége is jelentős növekedést mutat. 
2021-ben összesen 10 907 MWh áramot töl - 
töttek autóikba a fogyasztók nyilvános elekt-
romos töltőállomásokon az AC és DC töltést 
is beleszámítva. Ez 56,6 százalékkal több, 
mint a 2020 során felhasznált mennyiség.
A tavalyi év utolsó negyedévében az előző 
negyedévhez képest 23 százalékkal nőtt  
a felhasznált villamos energia mennyisége, 
az utolsó 3 hónapban 3769 MWh-nyi villa-
mos energiát töltöttek az autósok nyilvános 
kutakon. Az AC töltési energia a megelőző 
időszakhoz képest 45,8 százalékkal nőtt  
1808 MWh-ra, ezzel újabb országos csúcsot 
eredményezve. A töltési darabszámok is 
jelentősen nőttek, mind az AC (245 888), 
mind a DC (136 480) töltés esetében új csú-
csot mutatnak. A töltések számossága egy 
év alatt összesen 43,4 százalékkal nőtt.
A szolgáltatók Budapesten értékesítik a leg-
több villamosenergiát AC berendezéseken.  
Ezt követi Pest, majd Fejér megye. A DC töl-
tési energia esetében Pest megyében volt  
a legnagyobb a villamosenergia-értékesítés,  
majd a sorban Budapest és Győr-Moson- 
Sopron megye következik.

Forrás: mekh.hu

EGYRE NÉPSZERŰBB AZ ELEKTROMOS 
AUTÓZÁS
Megjelent március végén a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 
legfrissebb negyedéves statisztikai jelentése a hazai e-mobilitásról. A hivatal adatai sze-
rint 33,6 százalékkal nőtt a nyilvánosan elérhető elektromos töltőberendezések száma 
2021 végére az előző évhez képest. Ezeken 2021-ben 10 907 MWh áramot töltöttünk 
autóinkba, 3942 MWh-val többet, mint 2020-ban.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Fotó: saját archívum
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Az európai rendszerirányítók támogatják az  
ukrán-moldovai villamosenergia-rendszer  
stabilitását, miután számos elemzés meg-
erősítette, hogy a vészhelyzeti szinkronizá-
lás, a rendszerek biztonságát megerősítő 
intézkedésekkel, műszakilag megvalósítható.

A soron kívüli szinkron csatlakozás az ukrán  
és moldovai villamosenergia-rendszer szá-
mára elsősorban egyfajta biztonsági hálót, 
stabilitást tud adni. A magyar villamosener-
gia-rendszer átviteli hálózati kapcsolata a 
legerősebb Ukrajnával, így a MAVIR ZRt.-nek 

a megbízható összeköttetés megteremtésé-
ben van elsődleges szerepe az ukrán, illetve 
az európai rendszer között. A szoros fizikai 
együttműködés, valamint az ukrajnai helyzet 
alakulásának a bizonytalanságai fokozott 
figyelmet követelnek, de az európai rendszer-
irányítók mindent megtesznek a kockázatok 
mérséklése érdekében. A magyarországi vil-
lamosenergia-ellátás biztonságát a szinkron 
csatlakozás közvetlenül nem veszélyeztetheti.
A vészhelyzeti szinkronizálás eredményeként 
a magyar villamosenergia-rendszer és annak 
irányítója, a MAVIR, hasonlóan az összes 
többi, együttműködő európai rendszerirányí-
tóhoz, a teljesítmény-egyensúly fenntartá-
sához, az esetleges hálózati zavarok közös 
elhárításához nyújt segítséget a mindenkor 
rendelkezésére álló eszközök mértékéig.
Ez jelentős mérföldkő az európai rend- 
szerirányítók, illetve az Ukrenergo és a  
Moldelectrica együttműködésében, akik  
jelenleg rendkívül nehéz körülmények  
között üzemeltetik saját villamosenergia- 
rendszereiket – jelzi közleményében hon- 
lapján az ENTSO-E.
Az ENTSO-E közleményében köszönetet 
mond az Európai Bizottságnak, az összes 
érintett TSO-nak és nemzeti hatóságaiknak 
a szinkronizálási folyamatban nyújtott támo-
gatásukért és segítségükért.

Forrás: mavir.hu

SIKERES SZINKRONIZÁLÁS AZ UKRÁN  
ÉS A MOLDÁV VILLAMOSENERGIA- 
RENDSZERREL
Az ukrán rendszerirányító, az Ukrenergo és a moldovai Moldelectrica vészhelyzeti szink-
ronizálási kérelmét követően a kontinentális Európa átviteli-rendszerirányítói megálla-
podtak abban, hogy 2022. március 16-án megkezdik az európai villamosenergia-rend-
szer próbaszinkronizálását Ukrajna és Moldova villamosenergia-rendszereivel – tudatta 
honlapján az ENTSO-E, az európai átviteli rendszerirányítók szövetsége. A szinkron-
kapcsolódás sikeresen megtörtént. Az egyébként 2017 óta tartó, normál szinkronizálási 
projekt felgyorsítására a korábbi tanulmányok alapján és a kockázatcsökkentő intézke-
dések elfogadását követően volt lehetőség.
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