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< Beköszöntők

Tisztelt Olvasó!

Örömmel és nagy megtiszteltetéssel fogadtam a fel-
kérést, hogy vegyek részt az Energiaforrás szerkesz-
tésében. Az MVM-ben mindig voltak, vannak és biztos 
vagyok benne, hogy lesznek kisebb-nagyobb szakmai 
műhelyek, amelyek számára nélkülözhetetlen a meg-
jelenést biztosító szakmai fórum. Az MVM Zrt. által 
gondozott szaklap – amellett, hogy teret ad a mélyebb 
szakmai megnyilvánulásnak – kiváló lehető  ség arra is, 
hogy az érdeklődők első kézből tájékozódhassanak a 
cégcsoport sokszínű tevékenységéről, a szakmai világ 
eseményeiről. 

Az MVM Csoport – különböző formájú – létének 
több mint 50 évében a konvencionális és nukleáris vil-
lamosenergia-termelésen, a rendszerirányításon, és az 
átviteli hálózat üzemeltetésen túl a mérnöki szolgáltatá-
sok, az üzemeltetési feladatok, az energia-kereskede-
lem, a telekommunikáció, a földgáz-ellátás biztonsága 
területén is komoly sikereket ért el, és az iparágon belül 
komoly elismerést vívott ki magának. 

A  cégcsoport a piaci körülmények változására 
reagálva növelni kívánja a megújuló energiaforrások 
részarányát, továbbá határozottan, céltudatosan nyitni 
kíván az innovatív, új technológiák irányába is. Az MVM 
Csoport stratégiájában további elvárásként fogalmazó-
dik meg, hogy kompetenciáit, és lehetőségeit regionális 
szinten is eredményesen ki tudja használni. A társa-
ságcsoport szakmai múltja, jelene és jövője, továbbá 
szerteágazó tevékenysége tehát mindig új és szinte ki-
fogyhatatlan lehetőségeket kínálnak arra, hogy jelen 
folyóirat hasábjain kiváló minőségű és érdeklődésre 
számot tartó írások jelenjenek meg. Erre garanciaként 
szolgálnak a tagvállalatoknál dolgozó kollégák, akik azon 
túl, hogy napról-napra kiváló szakmai tudásról és elkö-
telezettségről tesznek tanúbizonyságot, társszerzőként, 
cikkíróként szavatolják a szakmailag hiteles tartalmat.

Szerencsésnek érzem magam, hogy az MVM Zrt.-
nél eltöltött közel 40 éves pályafutásom során az iparág 
különböző területein dolgozhattam, így a villamosener-
gia-termeléstől kezdve a rendszerirányítási feladatokon 

át a kereskedelmi tevékenységig szerezhettem releváns 
tapasztalatokat. Szakmai-főszerkesztői munkám so-
rán – kiváló elődeimet, Kerényi A. Ödönt és dr. Gerse 
Károlyt példaként követve – igyekszem ezeket a meg-
szerzett ismereteket hasznosítani annak érdekében, 
hogy az Olvasó mindig helytálló, megbízható és mind-
emellett érdekes információkkal gazdagodjon. 

Dr. Barócsi Zoltán
szakmai-főszerkesztő

Dr. Barócsi zoltán
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Kedves Olvasó!

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 2015-ben meg-
újult folyóirata, az Energiaforrás nemcsak megjele-
nésben, és ettől a számtól kezdve pedig a cégcsoport 
arculatváltásához is igazodva – de természetesen ha-
gyományaihoz méltóan kiemelkedő szakmaiságát is 
megtartva –, azért némileg tartalmában is változott, 
valamint az idei évtől új főszerkesztőt is kapott.

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, bár hitem 
szerint régi olvasóinknak nem igazán kell letennem 

a névjegyemet, hiszen lassan nyolc éve vagyok tagja 
a szerkesztőbizottságnak és eddig minden megjelent 
számban, így a jogelőd MVM Közleményei, valamint 
az eddig megjelent két Energiaforrás oldalain is ta-
lálkozhattak írásaimmal. Eredetileg energetikai szak-
újságíróként csatlakoztam a szerkesztőbizottsághoz, 
ugyanakkor külső kommunikációs munkatársként is 
segítettem a tájékoztatási terület szakembereinek 
munkáját. Ez az eltelt évek alatt sem változott, ezért 
talán jól gondolom, hogy ugyan személyemben a fő-
szerkesztő változott, de reményeim szerint kiadvá-
nyunk, az MVM Csoport magas színvonalú munkájának 
megfelelően továbbra is legalább olyan nívós szakmai 
folyóiratként fogja a társaságcsoport munkáját rep-
rezentálni, mint az utóbbi időkig Dr. Gerse Károly 
főszerkesztő irányításával tette.

Erre garanciát jelent, hogy az évek óta sikeresen 
működő szerkesztőbizottság kibővült a szakmai terü-
letek meghatározó képviselőivel, így gyakorlatilag az 
egész cégcsoportra vonatkozóan bővült a rálátásunk 
az olyan, néha jelentéktelennek tűnő területekre is, 
amelyek pedig nélkülözhetetlenek az MVM Csoport 
és így természetesen az Energiaforrás sikeres műkö-
déséhez is.

Feladatunk változatlan: a megújult cégvezetés kül-
detéséhez hasonlóan – vagyis, hogy egy erős és meg-
határozó nemzeti társaságcsoport a Nemzeti Ener-
giastratégiával összhangban erősítse Magyarország 
energia ellátását és energiabiztonságát – mi is megújult 
formában, de töretlen szakmaisággal mutassuk be az 
MVM Csoport küldetését, azt, hogy energiát adjunk a 
mindennapokhoz. Ugyan mi csak a szavak és monda-
tok szintjén próbálunk és tudunk hozzájárulni ehhez 
a munkához, de meggyőződésem szerint – ha ezt a 
feladatot jól csináljuk – az Energiaforrás is közremű-
ködhet abban, hogy sikeresen építsük a közös jövőt.

Mayer György
főszerkesztő

Torma Dóra *

< Biztonsági és termelési  
rekord a Paksi atomerőműBen  
– JOgOs büszKEség

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

Hamvas istván, az mVm Paksi atomerőmű zrt.  
vezérigazgatójának évértékelése

mayer györgy
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A paksi blokkok 2015-ben 90,4%-os teljesítmény-kihasz-
nálás mellett a hazai termelés 52,7%-át biztosították.  
„A termelési rekord kiemelkedő teljesítményünket tük-
rözi, amire azért lehetünk jogosan büszkék, mert úgy 
értük el, hogy közben folyamatosan javult a biztonság 
szintje, amit a biztonsági mutatók összegzett értékelése 
is alátámaszt” – hangsúlyozta Hamvas István. A kulcs 
biztonsági mutatók az elmúlt években folyamatosan 

bIzTOnság, haTéKOnyság, üzEm
IdőhOsszabbíTás és önKöLTség
OpTImaLIzáLás
A Paksi Atomerőmű hosszú távú stratégiájának kulcs-
mondata szerint az erőmű jövőképe a nukleáris biz-
tonság mindenkori elsődlegessége mellett műszakilag 
megalapozottan és optimális költségszinten a lehető 
leghosszabb ideig a villamosenergia-termelés maxi-
malizálása. A biztonság színvonalának fenntartását a 
gyakorlatban a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat intézke-
déseinek végrehajtása szavatolja. Ez a fukushimai balese-
tet követően a nukleáris hatóság által előírt, a műszaki 

a fEJLődés úTJa
2015 sok szempontból nem volt átlagos, év elején a le-
építések híre, majd a külföldi menedzserek kinevezésé-
nek bejelentett szándéka keltett aggodalmat, s határozta 
meg a dolgozók hangulatát. „Nem tehetjük, nem enged-
hetjük meg azt, hogy aggodalmaink hatással legyenek a 
munkánkra” – értékelte Hamvas István az évkezdetet. 
„Ezek a problémák rendeződtek az év közepére, a ne-
hézségek az év második felére lehetőséggé alakultak 
és a fejlődésünket szolgálták. Nagyon fontos momen-
tumnak tartom, hogy az 1. blokki főjavítás csúszásának 
hatására mindenki leszűrte a tanulságot. A mindenki 
alatt nemcsak a menedzsmentet, hanem a munkában 
részt vevők teljes körét értem. Kollégáink presztízs-
kérdésnek érezték, hogy a lemaradást ledolgozzák, és 
ellensúlyozzák azt. Nagyfokú elkötelezettségüket és 
lojalitásukat az év másik három, kifogástalanul végre-
hajtott főjavítása ragyogóan igazolta. Bebizonyosodott, 
hogy munkatársaink tudnak és akarnak a külső ténye-
zőktől függetlenül, felelősségteljesen, biztonságosan és 
hatékonyan dolgozni.”

rekordévet tudhat maga mögött az atomerőmű, 2015ben ugyanis több villamos 
energiát állított elő, mint eddigi működése során bármikor. „a termelési rekord 
kiemelkedő teljesítményünket tükrözi, amire azért lehetünk különösen büszkék,  
mert úgy értük el, hogy közben folyamatosan javult a biztonság szintje”  
– hang súlyozta hamvas István, az mvm paksi atomerőmű zrt. vezérigazgatója.  
az atomerőmű szakembergárdája 2015ben a biztonság magas, javuló szintje  
mellett, az eladási árait csökkentve 15 834 gigawattóra áramot termelt. 

magas szinten voltak, vagy javuló tendenciát mutatnak. 
Például az elmúlt években folyamatos csökkentést mutat 
a jelentésköteles események száma: míg 2014-ben 18-at 
rögzítettek, tavaly mindössze 15-öt, s még sohasem volt 
ez a szám ilyen alacsony. Nem történt olyan üzemi ese-
mény 2015-ben, ami a nemzetközi INES-skála besorolá-
sa alapján egyes fokozatú, azaz a nukleáris biztonságot 
érintő lett volna. 

hamvas istván

Bebizonyosodott, hogy munka-
társaink tudnak és akarnak 
felelősségteljesen, biztonságosan  
és hatékonyan dolgozni.

<



Üzletmenet...................................................................................................[7][6]...............................................................................................Üzletmenet

munkálatok előkészítését. Igazi látványos eredményünk 
pedig 2015-ben az volt, hogy év végén a 3. blokki üzem-
idő 20 évre történő meghosszabbításáról szóló enge-
délykérelmet is benyújtottuk a hatóságnak. Nyilván ezt 
csak úgy tudtuk elvégezni, hogy előtte hosszas munkával 
elkészültek azok a tanulmányok és dokumentumok, 
amelyek a hatóság számára igazolják, hogy az üzem-
idő-hosszabbítás a biztonság szempontjából ugyanúgy 
megoldható, mint az 1. és 2. blokkon.”

A negyedik stratégiai terület, az önköltség-opti-
malizálás tekintetében az árcsökkentést emelte ki a 
vezérigazgató: „Folyamatosan figyeljük a lehetőségeket, 
és hatékony gazdálkodással, stratégiai akciók végrehajtá-
sával sikerült azt elérnünk, hogy 2015-ben is olcsóbbak 
voltunk, mint azelőtt, azaz igyekszünk a nemzetgazdaság 
számára javuló feltételekkel értékesíteni a villamos ener-
giát. Ebben benne van az is, hogy a villamosenergia-piaci 
zsinóráram árára figyelemmel, egyben az eladási árunk-
kal is »dolgozunk« versenyképességünk megtartásáért.”

ELhIvaTOTTan a JövőérT
Ebben az évben a korábbi jelentős fejlesztések – a 15 hó-
napos üzemeltetési ciklus bevezetése és az üzemidő-
hosszabbítás – folytatása mellett két műszaki újítás 
szolgálja majd az atomerőmű biztonságos és hatékony 
működését: megkezdődik az üzem közbeni karbantartás 
bevezetése, illetve a turbinák rekonstrukciója is. Ezen 
munkálatok eredményeként tovább fog javulni a Paksi 
Atomerőmű rendelkezésre állása, ezzel együtt pedig 
növekedni fog az olcsó és környezetkímélő módon meg-
termelt villamos energia mennyisége. 

A biztonság területén folytatódik a Célzott Bizton-
sági Felülvizsgálat nyomán kitűzött feladatok időarányos 
végrehajtása és az Atomerőművet Üzemeltetők Világ-
szövetsége (WANO) februári vizsgálata során feltárt 
fejlesztési javaslatok megvalósítása. „Figyelnünk kell 
magunkra és egymásra azért, hogy fennmaradjon és 
tovább erősödjön az elhivatottság és az elkötelezett-
ség. Változatlanul azt szeretném, ha biztonsági mutató-
ink minden tekintetben tovább javulnának” – mondta 
Hamvas István. A vezérigazgató hisz abban, hogy 2016 
ismét egy rekordév lehet: „…egyrészt azért, mert bízom 
a lendületben, amely a biztonság további javulásával és 
jó termelési eredményekkel jár, másrészt számolok a 
C15-ös program hatásával is. Azonban az újabb rekord 
is akkor lesz csak megalapozott, ha egyben biztonsá-
gi mutatóink is változatlanul javulást mutatnak majd. 
Nagyon fontos, hogy az erőmű dolgozói azonosulni 
tudjanak ezekkel a célokkal és stratégiával, és közösen 
bizonyítsuk ismét a világnak, hogy jó csapat, jó erőmű 
vagyunk, jól tudunk termelni, így hosszú távon is meg-
éri atomerőművet üzemeltetni Magyarországon, tehát 
érdemes az új blokkokat is megépíteni.”

követelményeket tartalmazó olyan intézkedéssorozat, 
amely 2018-ra zárul majd le. Másrészről a műszaki és 
biztonsági fejlesztések mellett legalább ilyen lényeges, 
hogy a berendezések üzemeltetői felelősen, biztonság-
tudatosan tegyék a dolgukat. A biztonságtudatosság-nö-
velő programok hatásának tanulmányozására 2013 után 
2015-ben is volt úgynevezett biztonságikultúra-felmérés, 
amelynek általános mutatója, a biztonságikultúra-index 
két év alatt tíz százalékponttal növekedett. „Büszkén 
mondhatom, hogy a nukleáris biztonság, a biztonságtu-
datosság kollégáink számára nem szólam, hanem világos, 
tartalommal teli fogalom, létező rend, ami alapját képezi 
cégünk működésének” – mondta Hamvas István az 
eredmények kapcsán.

A hatékonyság-javítás területén az elmúlt évben a 
Paksi Atomerőmű a C15-projekttől volt hangos: az elő-
készítő munkákat követően 2015 végén – az Országos 

Atomenergia Hivatal engedélye nyomán – megkezdődött 
a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a blokko-
kon, amelynek eredményeként a főjavításokra az eddigi 
11 hónap helyett 15 hónap üzemidő után kerül sor. A 2. 
és a 3. blokk már ezzel az új fejlesztésű üzemanyagtöl-
tettel működik, az 1. és 4. blokk pedig az idén csatlako-
zik.  A vezérigazgató szerint „a projekt a hatékonyság 
javítását tekintve összemérhető a 2006–2009 közötti 
teljesítménynöveléssel, ami azóta 11 milliárd forint feletti 
éves bevételtöbbletet hozott, a C15 projekt pedig – hol-
dingszinten – több mint 4 milliárd forintot jelent majd. 
Külön büszkék lehetünk arra is, hogy a VVER-440-es 
típust üzemeltető atomerőművek között mi vagyunk 
az elsők, akik ezt a megalapozást megtettük, és elkezd-
tük ezt a gyakorlatot. Jómagam hosszú távon is nagyon 
fontos lépésnek tekintem, és egyben remélem, hogy 
kollégáimnak születik majd más, ehhez hasonló ötlete a 
jövőben is a hatékonyságjavítás érdekében”.

A stratégiai célterület harmadik részét – a nukleáris 
alapú villamosenergia-termelés minél hosszabb ideig 
történő működtetését Magyarországon – az üzem-
idő-hosszabbítás projektje, a társadalmi elfogadottság 
fenntartása és javítása, illetve az új blokkokkal, a kapa-
citás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 
jelenti. „Ez csendes munka, nem látványos – mondta 
Hamvas István –, de külön projektünk van arra, hogy 
segítsük az új blokkok létrejöttét, az ebben dolgozók az 
erőmű teljes tudásával a háttérben támogatják az építési 

a hazai villamosenergia-termelés 2015-Ben

az atomerőmű részaránya a termelésBen 1983-2015 között

52,7%
17,4%

19,9%
10,0%

nukleáris megújuló szén és lignit szénhidrogén

a Paksi atomerőmű villamosenergia-termelése  
1,2%-kal növekedett

Megnevezés
2014. 

évi tény 
(bázis)

2015.  
évi terv

2015.  
évi tény

Eltérés a 
bázishoz 
képest 

villamosenergia
termelés 
[GWh]

15 648,6 15 722,8 15 834,4 +1,2%

értékesítés 
nettó árbevétele 
összesen [M Ft]

172 902,4 171 303,4 172 042,6 -0,5%

adózás előtti 
eredmény
[M Ft]

18 950,1 15 047,1 19 861,3 +4,8%

beruházás
teljesítés
[M Ft]

13 663,2 20 627,2 14 144,5 +3,5%

Költségszint optimalizálás

A nukleáris biztonság, a bizton-
ságtudatosság kollégáink számára 
nem szólam, hanem világos,  
tartalommal teli fogalom.

<
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az MVM Partnernek humán oldalról is alkalmazkodnia 
kell. Olyan befogadó, proaktív és innovatív légkört kell 
kialakítanom, ami ezen külső változásokhoz alkalmazko-
dóvá tudja tenni a belső folyamatokat és a szervezetet 
a sikeres működés érdekében.  

2012-ben MVM Csoport két kereskedő leányvállalata, az 
MVM Partner Zrt. és az MVM Trade Zrt. egyesült. Ho-
gyan értékeli ezt a lépést az azóta eltelt idő távlatából?

A cégösszevonás célja akkor az volt, hogy figyelemmel 
az adott piaci és gazdaságpolitikai környezetre éssze-
rűsödjön a két hasonló tevékenységű cég működése, 
összehangolandó a csoporton belüli értékesítési és 
kereskedelmi tevékenységeket. Az MVM Trade addig 
a társaságcsoport villamos energia nagykereskedelmi 
tevékenységeit vitte, míg az MVM Partner felelt a kis-
kereskedelmi tevékenységért, vagyis a fogyasztóknak 
történő értékesítésekért. Az egyesítés optimalizálta 
a csoport kis- és nagykereskedelmi tevékenységeit és 
a kiszolgáló funkciók összevonása is jelentős szinergia 
hatással bírt. Sokkal hatékonyabb lett a területek és a 
kollégák közötti információáramlás, és ami szintén nem 
elhanyagolható, egységes vállalati kultúra jött létre a 
kereskedelmi területen. Visszatekintve az azóta elért 
eredményeinkre, egyértelműen pozitív lépésként ítéljük 
ma meg ezt az összeolvadást. 

Mennyiben változott a cég piaci szerepvállalása az 
egyesülést követően?

Egyértelmű növekedést figyelhetünk meg a társaság min-
den fontos piaci mutatója terén. Ügyfeleink száma, vala-
mint az értékesített villamos energia mennyisége ugyanis 

Major György személyében új vezérigazgató irányít-
ja az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-t 2016 
április óta. A 2002 szeptemberében alakult társaság 
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. dinamikusan fej-
lődő leányvállalata, mára – mint Magyarország egyik 
legnagyobb energiakereskedője – a hazai energiapiac 
meghatározó szereplőjévé vált. Az energiakereskedel-
men és értékesítésen túl régóta segítséget nyújtanak a 
villamosenergia-felhasználás optimalizálásában is, ám 
az energiapiacon bekövetkezett változások arra ösztö-
nözték a céget, hogy bővítse tevékenységét. Mindezek 
miatt új irányokba terjeszkednek, így többek között a 
földgáz-kiskereskedelem és az energetikai szolgáltatá-
sok széles palettájának kidolgozása felé mozdultak el. 
A változásokról ültünk le beszélgetni az új vezetővel.

Vezérigazgatóként új szerepbe került, de az MVM Part-
nernél már hetedik éve dolgozik. Milyen célkitűzésekkel 
fogadta el a kinevezését?

Az alapvető cél nem a vezérigazgatón, hanem az MVM 
Csoport és a társaság stratégiáján múlik. Elsődleges fel-
adatunk, hogy tovább növeljük az MVM Partner vezető 
szerepét a villamosenergia-kereskedelem terén itthon 
és regionálisan, valamint stabil portfoliót építsünk ki a 
földgáz kiskereskedelmi piacon a nagy-, közepes- és 
kisvállalatok körében. Nagyon fontos az ügyfélkiszol-
gálás eddig is magas színvonalának emelése és a kor 
technológiai eszközeinek integrálása munkafolyamata-
inkba. A hatékonyság folyamatos javítása mellett pedig 
lényeges, hogy megfizethető áron, fenntartható módon, 
és a legmagasabb színvonalon tudjunk villamos energiát 
és földgázt biztosítani a fogyasztóknak. Ugyanakkor azt 
is látni kell, hogy az energetikai piac változik és ehhez 

< úJ vEzérIgazgaTó  
az mVm Partner élén
interjú major györggyel
mVm Partner zrt. kommunikáció

Major György

Villamosmérnök, közgazdász az elmúlt 7 évben az MVM Partnernél 
dolgozott különböző vezető beosztásokban. Ezt megelőzően a Magyar 
Posta Zrt. értékesítési ágazatának igazgatói pozícióját töltötte be,  
korábban az ELMŰ-ÉMÁSZ Ügyfélszolgálati Kft. ügyvezető igazgatói 
feladatkörét látta el, illetve az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoportnál  
ügyfélszolgálati főosztályvezető volt.

„Olyan befogadó,  
proaktív és innovatív 
légkört kell kialakítanom, 
ami a külső változások-
hoz alkalmazkodóvá 
tudja tenni a belső  
folyamatokat és  
a szervezetet a sikeres 
működés érdekében.”

<
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amivel az MVM Partnernek együtt kell tudnia élni. Ener-
giakereskedő cégként tekinthetnénk erre a folyamatra 
negatívumként, hiszen így kevesebb villamos energiát 
és földgázt tudunk értékesíteni. A fenntartható üzletvi-
telben hívő társaságként azonban inkább az ügyfeleink 
igényét tartjuk szem előtt, és megpróbáljuk az ebben 
rejlő lehetőségeket is kiaknázni. Ezért dolgoztunk ki 
olyan termékeket, mint például az energetikai állapot-
felmérést nyújtó „Áramőr” és „Gázőr”, vagy az épületek 
energetikai hibáit kutató „Hőkamerás Diagnosztika”. 
Az MVM Partner mindezen felül segítséget nyújt a feltárt 
energetikai veszteségforrások, veszteségpontok felszá-
molásában is, akár EU-s pályázatokon történő elindulás, 
akár a kivitelezés megvalósításának támogatásával.

A szigorúan vett energiapiaci szerepvállalás mellett je-
lentős hangsúlyt helyez az MVM Partner Zrt. a társadal-
mi felelősségvállalásra is. Kiemelt figyelmet fordítanak 
a gyermekek, a betegek és a hátrányos helyzetűek 
felkarolására, életkörülményeik javítására, a gyermek-
gyógyászat, a kultúra, a sport támogatására, valamint 
az egészséges életmódra nevelésére. Ezek a területek 
hogyan illeszkednek egy profitorientált cég életébe?

A profitorientáltság nem egyenértékű a társadalmi 
felelősségtudat hiányával, sőt, a két fogalom nagyon 
jól megfér egymás mellett az MVM Partnernél a cég 
fennállása óta. Erre jó példa a beteg, tartós gyógykeze-
lésre szoruló és gyógyult gyermekek „Legszebb napom” 
szlogent viselő Élménynapja, amelyet az MVM Zrt. és 
az MVM Partner Zrt. 2007. óta szervez meg. A ren-
dezvény célja, hogy a kicsik és hozzátartozóik legalább 
egy napra felhőtlenül szórakozhassanak, élvezhessék 
gyermekkorukat. Ennek keretében tavaly a két cég 
összesen mintegy 100 millió forintot adományozott 
egészségügyi intézményeknek, gyermekgondozó szer-
vezeteknek és alapítványoknak, amelyet a betegellátó 
eszközök pótlására, osztályok felújítására, laborató-
riumi részlegek fejlesztésére, az alapítványok műkö-
désének biztosítására és az alapvető tevékenységük 
támogatására fordíthattak.

Ezen kívül 2015. szeptemberében az MVM Part-
ner Zrt. 15 millió Ft-tal támogatta a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálatot, amely 12 programja alapján 
szegény, hátrányos helyzetű és beteg gyermekeket, 
valamint gyermekintézményeket segít. Tavaly mind-
emellett az MVM Partner Zrt. 1 162 000 Ft-os adomány-
ban részesítette az Országos Egyesület a Mosolyért 
Közhasznú Egyesületet, amely a támogatás összegét 
a Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztályának 
ajánlotta fel, ahol a gyermekek részére speciális gyermek 
lélegeztető maszkokat és egy röntgen technikai eszközt 
vásárolhattak meg.

2012 óta közel 50 százalékkal emelkedett, miközben a 
nettó árbevételünk elérte a 477 milliárd forintos határt. 
Ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy a nemzetgaz-
dasági és piaci trendek mára új kihívásokat támasztanak 
elénk, működési környezetünk lényegesen megváltozott 
a 2012-es helyzethez képest. Figyelemmel erre, mind az 
MVM Partnernek, mind a kereskedelmi üzletágnak gyor-
san, a legkisebb időveszteséggel reagálnia kell stratégiában, 
operatív tervekben, szervezetben, működés módban.   

Több mint hat éve, egészen pontosan 2010 januárja óta 
a földgáz-kereskedelemhez szükséges működési enge-
déllyel is rendelkeznek. Mennyire sikerült ezen, az első 
hallásra kissé idegen területen is megvetni a lábukat?

Bár korábban az MVM Partner foglalkozott már földgáz-
kereskedelemmel, az eddig kormányzati energiapolitikai 
elképzeléseknek megfelelően más, az MVM Csoportba 
tartozó cégek vették át a Partner ezen feladatait. Azon-
ban egy energiakereskedő cég sem állhat meg a lábán, 
ha egyedül villamos energiához köthető termékeket 
értékesít az ügyfeleinek, ezért március óta ismét jelen 
vagyunk a földgáz-kiskereskedelmi piacon is.

Mi a célja az MVM Partnernek azzal, hogy ismét kilép 
a földgázpiacra?

Erősíteni akarjuk az energiapiaci jelenlétünket és azt 
akarjuk elérni, hogy a villamos energia után a földgázpi-
acon stabil portfoliót építsen ki az MVM Partner. Ennek 
jobb sales force kihasználást, magasabb ügyfél elége-
dettséget és nem utolsó sorban üzleti eredmény javulást 
kell eredményeznie. Ajánlatainkkal főként a közép- és 
nagyvállalatokat célozzuk meg az októbertől kezdődő 
gázévre vonatkozóan.

A földgázpiac mellett az energetikai szolgáltatások 
területén is megjelentek. Ezt az irányt mi indokolta?

A vállalatok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az ener-
giafelhasználás optimalizálására. Ez egy piaci tendencia, 

< InnOvaTív TErméKEKKEL 
erősíti szerePét  
az mVm Partner zrt.
mVm Partner zrt. tájékoztató

illusztráció

illusztráció
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szerre, amely a villamosenergia-költségek csökkentését 
eredményezheti. Ezen túlmenően megoldást kínálnak a 
világítási rendszerhez illeszkedő innovatív fejlesztésre, va-
lamint meghatározzák a várható beruházási költségeket, 
a fajlagos energiamegtakarítást és a megtérülési időt is.

A Hőkamerás Diagnosztika szolgáltatás keretén belül az 
MVM Partner Bázis 15, Bázis 100, Extra 15, Extra 100, 
Prémium és Prémium Plusz néven hat alterméket is kínál.

A „Bázis 15” Hőkamerás Diagnosztika lehetővé teszi az 
épületszerkezeti és épületenergetikai hibák, hiányosságok 
részleges feltérképezését. A helyszíni vizsgálat legfeljebb 
három – az ügyfél által szabadon kiválasztott – veszteség-
pontot tár fel úgy, hogy maximum 15 darab termográfiai 
felvétellel alátámasztott műszaki megállapításokat tesznek 
a feltérképezett problémákkal kapcsolatban. 

A „Bázis 100” csomag ezzel szemben már 100 darab 
termográfiai felvételt jelent, ezzel alátámasztva az ellen-
őrzés végén tett műszaki megállapításokat.

Az „Extra 15” Hőkamerás Diagnosztika szolgáltatás 
keretében az MVM Partner már nem csak megállapí-
tásokat tesz az épület energetikai állapotára vonat-
kozóan, hanem javaslatokat is megfogalmaz az egyes 
veszteségpontok megszüntetése érdekében. A csomag 
15 hőkamerával készült képet foglal magában, míg az 
„Extra 100” alterméknél ez a szám 100-ra emelkedik.

A „Prémium” Hőkamerás Diagnosztika azoknak a 
vállaltoknak szól, amelyek energiahatékonysági terve-
iket részletes szakmai elemzéssel, kivitelezési javasla-
tokkal szeretnék alátámasztani. Ennek érdekében az 
MVM Partner munkatársai az egyedi ügyféligényeket 
maximálisan figyelembe vevő, személyre szabott ajánla-
tot készítenek a helyszíni termográfiai felvételek alapján 
a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

A „Prémium Plusz” Hőkamerás Diagnosztika ke-
retében a cég műszaki szakvéleményt biztosít, amely 
felhasználható banki- és egyéb hitelügyletek, illetve 
hatósági eljárások során, cégek egymás közötti elszá-
molása esetén, vagy adásvételi, illetve más ingatlanügy-
letek előkészítésében. Az ezen szolgáltatást választók 
számára az MVM Partner igény esetén közreműködik 
a kivitelezési javaslatok megvalósításában is.

igénybe vevő ügyfeleknél az MVM Partner munkatársai 
feltárják és számszerűsítik a megtakarítási lehetősége-
ket, és teljes körű megoldási javaslatot adnak a villamos 
energia vételezése kapcsán feltárt műszaki problémák 
megszüntetésére.

Az „Áramőr Dupla” elnevezésű csomag a számla-
ellenőrzésen felül egy helyszíni vizsgálatot is magában 
foglal, ahol a szakemberek az „Áramőr Direkt” szol-
gáltatáshoz hasonlóan átnézik többek közt a fogyasz-
tásmérő berendezéseket, a karbantartási igazolásokat, 
valamint felmérik az áramváltók, a feszültségváltók és a 
megszakítók állapotát.

Az „Áramőr Komplex” nyújtja azonban a legszéle-
sebb körű szolgáltatást, hiszen itt az „Áramőr Dupla” 
csomag elemein felül az MVM Partner folyamatos vil-
lamos energia fogyasztásmérésre alkalmas regiszteres 
mérőt szerel fel, és az idősoros, negyedórás mérési ada-
toknál is részletesebb vizsgálatot és elemzést biztosít. 
Ez a csomag azoknak a vállalkozásoknak szól, amelyek 
nem csak a villamos energiához kapcsolódó költségeiket 
csökkentenék, hanem a lehető legpontosabb képet sze-
retnék kapni villamosenergia-felhasználásukról, valamint 
meg kívánják ismerni villamosenergetikai-infrastruktúrá-
juk esetleges veszteségpontjait és rejtett tartalékait is.

Az MVM Partner komplex szolgáltatást nyújtó ener-
giakereskedőként nem csak a villamos energia, hanem 
a fölgáz területén is igyekszik segíteni a vállalatok költ-
ségoptimalizálási törekvéseit. 

Ennek egyik eszköze a „Gázőr Start” csomag, amely-
nek keretében elvégzik a földgáz felhasználással kapcso-
latos számlák és szerződések, illetve a mérő és földgázt 
fogyasztó berendezések felülvizsgálatát. Szükség szerint a 
cég munkatársai üzemeltetést és üzembiztonságot érintő 

javaslatokat tesznek, bemutatják az energiahatékony és 
költségcsökkentő alternatívákat, illetve további energiapi-
aci elemzéseket végeznek. Ez azon vállalkozások számára 
nyújt komoly segítséget, amelyek magas színvonalú dön-
téstámogató anyagot szeretnének kapni arra vonatkozó-
an, hogy egyáltalán érdemes-e belekezdeniük bármilyen 
beruházásba költségeik csökkentése érdekében.

Habár a „Gázőr Komplex” csomag ehhez hasonló 
szolgáltatásokat takar, ezt az MVM Partner azoknak 
az ügyfeleknek ajánlja, amelyek bonyolult és nagymé-
retű földgázt fogyasztó rendszerekkel rendelkeznek, 
az egyes intézkedések megvalósítására tudatosan ké-
szülnek, pályázati, saját vagy egyéb finanszírozással, és 
látni szeretnék a beruházások anyagi, és időráfordításra 
vonatkozó részletesen kidolgozott mérföldköveit a szük-
séges belső erőforrások biztosításának tervezéséhez.

A „Gázőr Prémium” ezzel szemben azoknak a válla-
latoknak szól, amelyek speciális földgáz-, vagy hőenergia-
rendszerekkel rendelkeznek, és ezért egyedi vizsgálatok 
elvégzését igénylik, egyedi technológiai földgáz fogyasztó 
berendezések felülvizsgálatát kérik. Olyan cégeknek nyújt 
támogatást ez a szolgáltatás, amelyek ipari környezetben, 
ipari távhőszolgáltatási-rendszert üzemeltetnek, illetve 
az adott műszaki beruházásra vonatkozóan az ajánlott 
új rendszerre életciklus-elemzést szeretnének elvégezni.

Az MVM Partner az energetika minden területén igyek-
szik felkutatni a lehetőséget a vállalkozások számára a 
költségoptimalizáláshoz, így ez alól a világítási rendsze-
rek sem jelentenek kivételt. 

A „Fényőr” szolgáltatás azt jelenti, hogy az energia-
kereskedő cég munkatársai elvégzik a meglévő világítási 
rendszer átfogó, professzionális felülvizsgálatát, szakértő 
javaslatokat dolgoznak ki az új, optimális világítási rend-

az mvm partner zrt. tevékenységében napjainkra kiemelt szerepet kapott az 
energiatudatosság és a vállalatok energiahatékony működtetése. Ennek a gyorsan 
növekvő igénynek eleget téve, olyan addicionális szolgáltatásokat ajánl a társaság 
az energiafogyasztók számára, amelyekkel garantálni tudja a vállalatok energia 
felhasználásának racionalizálását, illetve csökkentését.

Az MVM Partner Zrt. számos módon kínál lehetőséget 
a vállalkozások számára, hogy optimalizálhassák villamos 
energia költségeiket. 

Ezen belül az „Áramőr Start” azt jelenti, hogy a 
társaság szakemberei elemzik a vizsgálat időpontját 
megelőző, legfeljebb 24 hónap energia-kereskedelmi- 
és rendszerhasználati számláit, elvégzik a szerződések 
szerinti és a számlázott ár egyezőségének vizsgálatát, 
és javaslatot tesznek a lekötött teljesítmény villamos-
energia-felhasználáshoz történő igazítására. Mindezen 
felül átvizsgálják a hálózatcsatlakozási, valamint hálózat-
használati szerződéseket és ellenőrzik a meddő energia 
mértékét, díját, valamint elszámolási határértéken felüli 
részét. Az MVM Partner ezt követően kiszűri a szám-
lázási hibákat, feltárja és számszerűsíti a megtakarítási 
lehetőségeket, illetve ajánlásokat tesz az előnytelennek 
ítélt szerződéses pontok módosítására.

Az „Áramőr Direkt” szolgáltatás ezzel szemben 
már konkrét helyszíni vizsgálatot foglal magában. En-
nek keretében többek közt elvégzik a fogyasztásmérő 
berendezés vizsgálatát, ellenőrzik az áram- és feszült-
ségváltók hitelességét, meggyőzödnek a mérőhely szab-
ványosságáról, valamint kiszűrik az esetlegesen fellépő 
melegedési pontokat. Az „Áramőr Direkt” csomagot 

illusztráció
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előírtakat nem az energetikai audit elvégzésével sze-
retnék elérni. Minden olyan cég érintett lehet, amely-
nek foglalkoztatotti létszáma eléri vagy meghaladja a 
250 főt, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió 
eurót és árbevétele meghaladja az 50 millió eurót. De 
kiemelten ajánlott a magas energiaigényű ipar területén 
működő vállalatok esetében, vagy azon szervezeteknél, 
amelyeket közvetlenül érint az üvegházhatású gázokra 
vonatkozó törvényi szabályozás.

Az ISO 50001-es energiairányítási rendszer kiépíté-
sével az ügyfelek számára lehetőség nyílik a vállalat ener-
giahatékonyságának és energiatudatosságának folyama-
tos és számszerűsíthető mérésére, a meghatározott 
intézkedések hatásainak folyamatos felülvizsgálatára, és 
ennek eredményeként az energiahatékonyság növelésé-
re. A kiépített rendszer működtetése során a cégeknél 
jelentős költségmegtakarítás, kevesebb üvegházhatást 
okozó gáz kibocsátása, és a környezeti terhelés csök-
kentése érhető el.

Az MVM csoport energiakereskedő cége nem csak 
a költségoptimalizálásban, de a lehetséges források 
felkutatásában is támogatja a cégeket. Pályázati ta-
nácsadással kapcsolatos szolgáltatásaikat azoknak a 
vállalatoknak ajánlják, amelyek hazai, illetve EU-s for-
rásokra épülő fejlesztéseket terveznek, legyen szó az 
energiahatékonyság javításáról, a megújuló energiafel-
használás növeléséről, technológiafejlesztésről vagy 
infrastrukturális beruházásról, innováció-menedzs-
mentről (K+F+I), illetve hatékonyságnövelő szerve-
zet-átalakításról. 

A Pályázati Tanácsadás szolgáltatás keretében átte-
kintik ügyfeleik tervezett beruházásait és felkutatják az 
azokhoz leginkább igazodó pályázatokat, részletesen 
bemutatva a pályázatok feltételrendszerét. Emellett 
határidőre és minden hatályos kiírási- és feltételrend-
szernek megfelelően elkészítik és benyújtják a pályáza-
tot, folyamatos visszacsatolást adnak annak aktuális 
állásáról, szakszerűen kezelik az esetleges hiánypót-
lásokat és tisztázó kérdéseket, továbbá szakmailag 
kép viselik az ügyfelet a pályázati eljárásban a hiva-
talos döntésig. A pozitív döntést követően pedig az 
MVM Partner közreműködik a támogatási szerződés 
megkötésében, a pénzügyi elszámolási dokumentáció 
összeállításában és benyújtásában, elkészítik és benyújt-
ják a projektet záró pénzügyi, valamint megvalósítási 
jelentéseket.

Ha energetikáról van szó, a napenergia korunk egyik 
slágertémája. Úton-útfélen egyre több helyen találko-
zunk házak tetejére, üzemek területére szerelt napele-
mekkel. Lehetséges részben vagy akár teljes egészében 
saját forrásból biztosítani egy-egy felhasználási hely vil-
lamosenergia-ellátását, ehhez gondos tervezés, pontos 
kivitelezés és számos engedély, dokumentáció beszer-
zése szükséges. Az MVM Partner a „Napenergia” 
termék keretében az első tollvonástól a kivitelezésen 
át az utolsó mérési jegyzőkönyvig kulcsrakész napele-
mes rendszert kínál és telepít, illetve engedélyeztet a 
környezetbarát, megújuló energiából részesülni kívánó 
önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, legyen az akár 
kiserőmű, akár háztartási méretű kiserőmű.

Az MVM Partner a napelemes rendszerek kivitelezése 
mellett már az előkészítésre is hatékony segítséget kí-
nál a háztartási méretű kiserőművet (HMKE) létesíteni 
szándékozók részére. 

A „HMKE Tanulmány” egyedi fejlesztésű termék 
keretében egy olyan dokumentum készül el, amely egy 
napelemes rendszer telepítését megelőző döntés-elő-
készítő tanulmány. Ebben feltárják a napelem modulok 
optimális elhelyezésére alkalmazható területeket (tájolás 
és árnyékolás figyelembe vételével), megvizsgálják a háló-
zati csatlakozási feltételeket, meghatározzák a beépítendő 
teljesítményt, a napelemek elhelyezését és a szükséges 
inverter teljesítményét is. A környezeti és műszaki feltéte-
lek mellett a tanulmány tartalmazza a gazdasági elemzést 
is, hiszen a szolgáltatás részeként megtérülési számítást 
is készítenek az MVM Partner szakemberei, amelyben 
bemutatják a villamosenergia-költségek, a napelemes 
rendszer bekerülési ára és a várható villa mos energia-
termelés alapján a megtérülést is.

Az MVM Partner ezen szolgáltatása azon vállalatok-
nak szól, amelyek az Energiahatékonysági Törvényben 

Az energetikai tanúsítás nem csak vállalkozások szá-
mára érhető el az MVM Partner szolgáltatásai között, 
a társasházakra vonatkozóan egy egyedi termékkel is 
szolgálnak, kifejezetten e célcsoport számára kialakítot-
tan. A társasházak választhatják az Energetikai Tanúsítás 
TH terméket, melyen belül szintén, a korábbiak szerint 
leírt szolgáltatási tartalommal bíró két altermék érhető 
el, a „Start” és a „Komplex” csomag.

Az MVM Partner segítséget nyújt a 264/2008. Korm. 
rendelet szerinti energetikai felülvizsgálat lefolytatásá-
ban is, mely a kazánok és légkondicionáló berendezé-
sek vizsgálatára vonatkozik. Az „Energetikai Felül-
vizsgálat” szolgáltatás keretében az MVMP Partner 
szakemberei áttekintik a rendszerek állapotát, elvégzik 
a hőtermelő berendezések, valamint a légkondicionáló 
berendezések és az azokhoz tartozó dokumentációk 
felülvizsgálatát, ellenőrzik a jogszabályoknak és szab-
ványoknak megfelelő üzemeltetést és karbantartást, 
javaslatot tesznek a hatékonyságnövelő lépésekre és 
mindezeket a törvényi előírás szerint dokumentálják, 
a vizsgálatok eredményeit jegyzőkönyvben összegzik. 

Az MVM Partner segíti ügyfeleit a 2015. évi LVII. ener-
giahatékonyságról szóló törvényben meghatározott 
energetikai auditálási kötelezettség teljesítésében. 
Az energetikai audit elvégzésével egy társaság teljes 
képet kap mind az energiatermelő, mind az energia-
fogyasztó rendszerek üzemi működéséről, feltárásra 
kerülnek az energetikai rendszerek, az épületek lehet-
séges veszteségpontjai. Az audit elvégzését követően 
innovatív javaslatokat, intézkedéseket fogalmaznak 
meg az MVM Partner szakemberei, amelyek elősegít-
hetik ügyfeleik energiafelhasználásának és energiakölt-
ségeinek csökkentését, beleértve a CO2 kibocsátás 
mér séklését, fenntartva a hosszú távú gazdaságos 
mű ködést.

Kötelező az energetikai tanúsítványt megszerezniük 
azoknak a vállalatoknak, amelyek új építésű ingatlanjukat 
kívánják használatba venni, vagy meglévő ingatlanjukat 
szeretnék eladni, bérbe adni. Az MVM Partner ennek 
megszerzésében is tud segíteni ügyfelei számára.

Az Energetikai Tanúsítás „Start” csomagja kereté-
ben elkészülő energetikai tanúsítvány olyan igazoló okirat, 
amely az épület kategóriába sorolásával megmutatja az 
ingatlan energiafelhasználásának hatékonyságát. A skála a 
legkedvezőbb „AA++” kategóriától a legkedvezőtlenebb 
„JJ” kategóriáig terjed. A tanúsítvány 10 évig hatályos.

Az MVM Partner arra törekszik, hogy Ügyfelei 
elvárásainak, egyedi igényeinek a lehető legjobban és 
legmagasabb színvonalon feleljen meg, ezért a már leírt 
csomag mellett létrehozta a „Komplex” szolgáltatást 
is, amely egy tanulmányt is nyújt. Ez a dokumentum 
tartalmazza az adott épületen elvégzendő korszerűsítési 
lehetőségeket, illetve összefoglalja, hogy a leírt javaslatok 
milyen mértékű felújítási munkával járnak, bemutatja, 
hogy e fejlesztések közül mi valósítható meg jelentős, 
és mi kisebb felújítási munkálatok elvégzésével.
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KEzdETEK
Az MVM KONTÓ ZRt. létrehozásáról szóló alapító 
okiratot a Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, valamint az ERBE ENREGETIKA Kft. 
2005. december 20-án írta alá, majd 2006. február 
20-án a társaságot a Cégbíróságon 100.000.000 Ft alap-
tőkével bejegyezték.

Az alapítók a társaságot az MVM társaságcsopor-
ton belüli hatékony és átlátható feladatmegosztásnak, 
és a jogszabályoknak – így különösen a VET szerinti 
vertikálisan integrált villamosenegia-ipari vállalkozá-
sokra vonatkozó tevékenységek szétválasztását előíró 
követelményeknek – is megfelelő holding struktúra ki-
alakítására hozták létre. 

A Szolgáltató Központ létrehozásától várt eredmé-
nyek közé tartozott, hogy a kiszervezett feladatok a 
korábbinál összességében hatékonyabban, csoport 
szinten egységesen ellátható legyen, illetve egysze-
rűbbé váljon a számviteli, pénzügyi területek egy köz-
pontba szervezésével a központi adatszolgáltatás és a 
konszolidáció. 

A megalapítást követően a Szolgáltató Központ fő 
feladata a megrendelők igényeinek megfelelő, magas 
szintű pénzügyi és számviteli szolgáltatások nyújtása volt. 
Szolgáltatásait – treasury tevékenység; bankforgalmi 
szolgáltatás; vevői, szállítói számlák kezelése, folyószám-
la-kezeléssel kapcsolatos feladatok; adózási feladatok 
ellátása; törzsadat kezelés; beszámolás; immateriális 
javak, tárgyi eszközök elszámolása, nyilvántartása; fő-
könyvi könyvelés – főként az MVM Csoport tagvállalatai 
számára nyújtotta, amely mellett egyéb külső cégekkel 
is szerződést köthetett.

* Gombkötő Zsuzsanna, MVM Kontó ZRt., vezérigazgató

< mvm KOnTó – 
10 éve az mVm Csoportért

Gombkötő Zsuzsanna*

2006 2007 2016
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szOLgáLTaTásOK és ügyféLKör 
Megalakulásakor az MVM KONTÓ ZRt. három igazga-
tósággal kezdte meg működését: Pénzügyi Igazgatóság, 
Számviteli Igazgatóság és Kereskedelmi és Gazdasági 
Igazgatóság.

Az igazgatóságok feladatai több szervezeti egység 
között oszlottak meg. A Pénzügyi Igazgatóság számlázási 
részlegének feladati közé tartozott a tagvállalatok által 
nyújtott szolgáltatások, valamint termékértékesítések 
kiszámlázása, illetve továbbszámlázása, a vevői folyó-
számlák vezetése, rendezése (számlák lekönyvelése, 
egyeztetése, rendezetlen tételek folyamatos figyelése, 
vevői felszólítások kiküldése, késedelmi kamatterhelések 
készítése, jogi útra adás kezdeményezése, értékvesztés 
elszámolása), vevőtörzs folyamatos karbantartása. To-
vábbá a dolgozói lakásvételár-részletek analitikájának 
vezetése, rendezetlen tételekkel kapcsolatos feladatok 
ellátása, adatszolgáltatás, a dolgozói lakáskölcsönökkel 
kapcsolatos pénzügyi, számviteli feladatok elvégzése, 
valamint a tagvállalatok kezdeményezésére a megkötött 
szerződések alapján a kölcsönök átutalása, könyvelése, 
törlesztő részletek könyvelése és a tagvállalatok által 
rendelkezésre bocsátott analitikák alapján, rendezetlen 
tételek kezelése, szükséges könyvelések, illetve feladá-
sok készítése, egyeztetések végzése. 

A számlakönyvelési részleg feladatai közt szerepelt 
a szolgáltatást igénybevevő szállítói által benyújtott 
számlák fogadása, alaki-formai ellenőrzése, igazoltatá-
sa könyvelése, a szállítótörzs folyamatos karbantartása, 
szállítói folyószámlák vezetése, rendezése, számlákkal, 
számlareklamációkkal kapcsolatos levelezések lebonyo-
lítása, szállítói egyeztetések végzése, beérkező fizetési 
felszólítások, késedelmi kamatterhelések ügyintézése, 
a szállítók által küldött engedményezési szerződések, 
faktorálási megállapodások ellenőrzése, tagvállalatok 
jóváhagyása esetén a szükséges feladatok ellátása, 
szerződések nyilvántartásba vétele, utalandó tételek 
beállítása megállapodás szerint. 

A pénzforgalmi részleg a szolgáltatást igénybevevő 
pénzforgalmának vezetésével, szállítói számlákhoz kap-
csolódó és egyéb kifizetések indításával, ellenőrzésével 
banki visszaigazoltatásával, beérkező bankkivonatok 
könyvelésével, az adott, illetve kapott bankgaranci-
ákkal kapcsolatos feladatok elvégzésével (ellenőrzés, 
nyilvántartás, lejáratfigyelés), az akkreditíves fizetési 
mód esetén az akkreditív nyitással, illetve módosítással 
kapcsolatos feladatok ellátásával foglalkozott. Kiemelt 
feladat volt, valamennyi pénzintézettel a megfelelő kom-
munikációs csatorna kialakítása, mind az utalások, mind 
a bankszámlák feletti rendelkezés tekintetében.

A szolgáltatást igénybevevő folyamatos fizetőké-
pességének biztosításával, rövid távú likviditási tervek 
készítésével, a likviditásbiztosítási program elkészítésé-
hez adatszolgáltatással, a betétekkel, hitelekkel, kocká-
zatkezelési ügyletekkel kapcsolatos operatív teendők 
ellátásával, nyilvántartás, könyvelés, lejáratfigyeléssel 
a treasury részleget bízták meg.

A Számviteli Igazgatóság adózási részlegének fel-
adatai közé tartozott az adójogszabályok változásainak 
nyomon követése, operatív kapcsolattartás a helyi irá-
nyítás által kijelölt adó-összekötővel, a fizetendő adók, 
adóelőlegek kalkulációja, adóbevallások elkészítése, 
benyújtása, adókhoz kapcsolódó főkönyvi és fizetési 
feladások indítása.

A beszámolási részleg a számviteli törvény változá-
sainak nyomon követését, a számviteli politika, valamint 
egyéb – számviteli törvény által előírt – szabályozások 
véleményezését, egyeztetését látta el. Ezeken kívül a 
megrendelő számlatükrének SAP-ban történő főkönyvi 
törzsadat karbantartása, a havi és az éves zárlati teen-
dők elvégzése, illetve a havi és éves társasági mérleg, 
eredménykimutatás, és az éves beszámoló összeállítása 
szerepelt feladati között. Előzőeken túl az MVM Zrt. 
– mint konszolidált beszámoló készítésére kötelezett 
anyavállalat – által kiadott magyar és az IFRS nemzet-
közi standardoknak megfelelő konszolidációs adatlapok 
kitöltése is feladataik közé tartozott.

A főkönyvi könyvelési részleg az egyéb – a főköny-
vi könyvelés szempontjából elsődleges – bizonylatok 
alapján a költségnemekre és kontrolling azonosítókra 
való főkönyvi könyvelések elvégzésével, a devizaban-
kokkal, a saját tőkével, az egyéb követeléssel, kötele-
zettséggel, a céltartalékkal, valamint az aktív és passzív 
időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos és további egyéb 
elsődleges főkönyvi elszámolások elvégzésére kapott 
megbízást.

A tárgyi eszköz elszámolási részleg felelt az imma-
teriális javak és tárgyi eszközök növekedéseinek, csök-
kenéseinek a tagvállalatok által kiállított bizonylatok 
könyveléséért, nyilvántartásáért, továbbá az eszközök 
törzsadatainak karbantartásáért és az értékcsökkené-
sek elszámolásáért. 

A Kereskedelmi és Gazdasági Igazgatóság a Szolgál-
tató Központ zavartalan működésének biztosítását, a 
szolgáltatási tevékenységek ellátásához szükséges fizikai 
(irodai), távközlési és informatikai infrastruktúra bizto-
sítását és működtetését látta el, valamint működtette a 
szolgáltatás menedzsment folyamatokat. A szolgáltatás 
menedzsment magába foglalta a Szolgáltató Központ 
szolgáltatási szerződéses kapcsolatainak kezelését, ügy-
felekkel történő együttműködést és kommunikációt, a 
szolgáltatás-menedzsmenthez kapcsolódó folyamatos 
mérési, visszacsatolási és koordinációs feladatok el-
látását, továbbá a szolgáltatással kapcsolatos igények 
rögzítését, kezelését és intézkedések indítványozását.

A társaság 2006. első negyedévében 55 fő mun-
katárs felvételével és betanításával kezdte meg mű-
ködését, 2006. március 31-én pedig Szolgáltatási 
Keret szerződést kötött az MVM Zrt.-vel. Ezt köve-
tően április elején az MVM Csoport egységes SAP 
sablonját élesítve az MVM KONTÓ ZRt. megkezdte 
a pénzügyi és számviteli szolgáltatási tevékenységét az 
ERBE ENERGETIKA Kft., a Paksi Atomerőmű Zrt. és 
a VILLKESZ Kft. részére. 

Az év további részében kötötték meg az Egyedi 
Szolgáltatási Szerződéseket a MVM Csoport több leány-
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vállalatával is, így az első év végére már 13 cég pénzügyi 
és számviteli feladatait látta el a Szolgáltató Központ. 

Az MVM Zrt. középtávú célkitűzései között szere-
pelt az érdekeltségébe tartozó társaságok átszervezése 
a jövedelmezőség javítása, a hatékonyabb működés ér-
dekében, az erőforrások jobb kihasználása és a csoport 
szintű szinergiák kiaknázása. A középtávú stratégia egyik 
eleme a humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának 
javítása volt.

A humánerőforrás-gazdálkodással összefüggő cél-
kitűzések elérése érdekében – annak egyik eleme-
ként – az MVM Zrt. Vezetői Értekezlet döntött a Paksi 
Atomerőmű Zrt.-ben használt Oracle HRMS rendszer 
alkalmazásának kiterjesztéséről a társaságcsoport egyéb 
– akkor még különböző rendszereket használó – tag-
vállalataira. A HR funkciók (munkaügyi nyilvántartási-, 
bérszámfejtési-, adózási-, társadalombiztosítási- és 
családtámogatási kifizetőhelyi feladatok) Szolgáltató 
Központba koncentrálásával, a tagvállalatoknál folyó 
párhuzamos tevékenységek kiszűrésével jelentős előre-
lépést vártak a HR-gazdálkodás költség hatékonyságá-
ban. Ennek eredményeként 2007. január 1-én az MVM 
KONTÓ ZRt. megkezdte HR szolgáltatási tevékenysé-
gét is az MVM Magyar Villamos Művek Zrt., az MVM 
Észak-Budai Fűtőerőmű Kft., az MVMI Informatika Zrt., 

az MVM Partner Zrt., az MVM Trade Villamosenergia 
Kereskedelmi Zrt. és a Dél-Dunántúli Humánerőforrás 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére.

A HR funkciók ellátására a társaság létrehozta a 
Személyügyi és Szolgáltatási Igazgatóságát, amelynek 
feladatait három szervezeti egységre osztottuk szét. 

A HR adatmenedzsment szervezeti egységet a HR 
funkciókkal kapcsolatos bizonylatok kezelése (érkezte-
tése, válogatása, szétosztása, tárolása, visszaküldése), 
a bizonylatmozgások szervezése (elektronikus átvitel, 
postázás, futárszolgálat), elektronizálása, megsem-
misítése, mentés és archiválás ügyintézésével bízták 
meg. Ezek mellett támogatták a tagvállalati adatlekér-
dezéseket, irányították a tömeges nyomtatási folya-
matokat, valamint a szükséges anyagok beszerzését. 
További feladataik voltak a főkönyvi feladások beállí-
tásai, ellenőrzései; a kapcsolattartás és egyeztetés az 
önkéntes pénztárakkal és egyéb szervekkel, valamint 
egy HR ügyfélszolgálat megszervezése és annak fenn-
tartása.

A HR adatfeldolgozás szervezeti egység a munka-
vállalók be- és kiléptetésének rendszerben történő 
rögzítésével, a munkaügyi törzsadatok kezelésével és 
a belépők dokumentumainak szakmai ellenőrzésével 
foglalkozott. Az esetenkénti (hóközi) és a rendszeres 
(hóvégi) bérszámfejtés, a kilépők végső elszámolása, 
valamint a jövedelem-elszámolással összefüggő adat-
szolgáltatási, bevallási vagy egyéb hatósági feladatok 
előkészítése is munkájuk része volt. Ezek mellett a 
társadalombiztosítással és családtámogatással ösz-
szefüggő jogszabályok által előírt kifizetőhelyi mun-
kákat végezte. Nyilvántartást vezetett a választható 
béren kívüli juttatásokkal (kafetéria rendszerekkel) 
összefüggésben, illetve kezelték azon adatok körét 
(személyi jellegű egyéb kifizetések, természetbeni 
juttatások), amelyek kafetéria rendszerbe nem szer-
vezettek, de érintik (vagy érinthetik) a jövedelem-
elszámolást. 

A személyügy szervezeti egység a Szolgáltató Köz-
pont belső munkaerő utánpótlásával, képzésével, ok-
tatásával összefüggő szervezési és ügyviteli munkákat 
látta el, koordinálta a Szolgáltató Központot érintő 
humán erőforrás változásokat, valamint a Szolgáltató 
Központ munkaerő elszámolásával kapcsolatos mun-
kákat (bér és társadalombiztosítási, illetve családtá-
mogatási elszámolások és kapcsolódó feladatok) és 
béren kívüli juttatásait.

A következő években az MVM KONTÓ ZRt. 
az MVM Csoporton belül folyamatosan vette át a 
tagvállalatok pénzügyi, számviteli és HR folyamatait, 
bővítette portfólióját és ügyfélkörét. Az elmúlt 10 
évben 41 cég választotta szolgáltatójának az MVM 
KONTÓ ZRt.-t.

2012. január 1-jétől az SZMSZ változása pontosítot-
ta a szervezetek hierarchiáját, a szervezetek megneve-
zését, mint igazgatóság és osztály.  Az új igazgatósági 
megnevezések: Pénzügyi Szolgáltatási Igazgatóság, 
Számviteli Szolgáltatási Igazgatóság, HR Szolgáltatási 
Igazgatóság, Szolgáltatás Támogatási Igazgatóság.

fOLyamaTOs fEJLődés
AZ MVM KONTÓ ZRt. folyamatosan törekedett és tö-
rekszik arra, hogy a lehető legmagasabb szintű szolgálta-
tásokat nyújtsa ügyfelei részére, lépést tartson a piacon 
található technológiai fejlesztésekkel és ezekkel támo-
gassa folyamatait. Ennek érdekében az elmúlt években 
új rendszereket vezettünk be és a munkák egyes fázisait 
automatizáltuk. Az egyéb kifizetések esetében 2009-ig 
papír alapú fizetési igényeket fogadott és dolgozott fel 
a Szolgáltató Központ, 2010-től ezt teljes mértékben 
kiváltotta egy SAP alapú elektronikus megoldás, gyor-
sítva a folyamatokat, biztosítva az elvárt kontrollokat és 
figyelmet fordítva a környezetvédelemre is. Csak, hogy 
néhány példát említsünk: Éves szinten több mint 20 ezer 
db elektronikus fizetési igényt kezelünk, de az előbb 
említett automatizálásnak köszönhetően csak ezen a 
területen, egy évben körülbelül 40 000 db A/4 méretű 
papírt takarítottunk meg (kb. 1,5 ha erdőterület). Tíz 
évvel ezelőtt a beérkező szállítói számlák egyesével 
történő szkennelésse miatt egy számla digitalizálása 
több percet is igénybe vett, de az automatizálásnak 
köszönhetően manapság egy perc alatt, akár 60 db 
számlát is képesek vagyunk digitalizálni. Szállítói kifize-
tések esetében 2006-ban még minden SAP tranzakció 
manuálisan került lefuttatásra, ma már a teljes folyamat 
workflow-val támogatott, így az automatizált lépések 
mellett a teljes folyamat egészen a banki visszaigazolásig 

Az MVM 
KONTÓ ZRt. 
megkezdte HR  
szolgáltatási  
tevékenységét is  
2007. január 1-én.
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monitorozott az SAP-ban. Az előzőek mellett további 
SAP alapú workflow fejlesztések történtek a vegyes 
könyvelés kezelése és az MVM Csoport üzleti partne-
reinek kezelésével kapcsolatban is.

A korábban alkalmazott Oracle HRMS rendszert 
2012. januárjában leváltotta az SAP HCM alkalmazás-
csomag. Az új integrált vállalatirányítási rendszer beve-
zetésére a társaságcsoport bővülésével járó halmozódó 
feladatok miatt volt szükség, mivel a növekvő igényeket 
az addigi technika nem tudta ellátni. Szükségessé vált 
egy biztonságosabb, modernebb, gyorsabb, összetet-
tebb rendszer bevezetése. Ennek érdekében 2011-
ben az MVM Zrt. Igazgatósága döntésével elindította  

az „SAP Human Capital Management bevezetése az 
MVM Csoport részére” projektet. A kitűzött cél, amely 
szerint az MVM Csoport összes tagvállalatára egy egy-
séges humánerőforrás-ügyviteli rendszer kerüljön beve-
zetésre, az SAP HCM, illetve a SAP LSO oktatási modul 
implementálásával megvalósult. Az éles indulást köve-
tően a kulcsfelhasználói feladatokat az MVM KONTÓ 
Zrt. látta el, valamint a rendszerrel történő tervezési 
és beszámolási folyamatot koordinálta és támogatta.

Ugyan ezen évben, 2012-ben a társaság saját maga, 
külső támogatás igénybe vétele nélkül fejlesztett egy 
új, a kafetéria juttatásokkal kapcsolatos nyilatkoztatást 
támogató rendszert, azaz a KONTOLINE-t, amely je-

lenleg is egy önálló, hiba nélkül futó rendszer. Az idei 
évben ezen rendszer támogatta az MVM Csoport 6.600, 
továbbá néhány MVM Csoporton kívüli társaság 4.500 
munkavállalójának kafetéria nyilatkozatának elkészítését.

Az MVM Zrt. új, integrált irányítási rendszerének 
kialakítása során merült fel az igény az addig hiányzó 
HR kontrolling funkció kialakítására, amelynek célja, 
hogy a HR folyamatok vezetői támogatását biztosítsa. 
A HR kontrolling rendszer kialakítása lehetővé tette 
az egységes szempontok alapján történő hatékony 
tervezést és beszámolást a működés transzparens 
nyomon követhetőségének érdekében. Biztosította a 
hatékonyabb, egyértelműbb és gyorsabb információ-
áramlást a tagvállalatok és a holding központ között, ami 
a hatékony vezetői információs rendszer alapja. A HR 
adatkörök több forrásból egységes formában állnak elő 
minden tagvállalatra. Ennek következtében gyorsult a 
HR szervezet adatszolgáltatási képessége, ami elen-
gedhetetlen volt az egyre szaporodó adatszolgáltatási 
igényeket figyelembe véve.

Az HR kontrolling osztály létrehozásának célja volt 
egyebek között az MVM Zrt. HR tevékenységgel kap-
csolatos feladatainak támogatása és a tagvállalati HR 
kontrolling feladatok elvégzésének támogatása és ko-
ordinálása. 

SzolGáltatáSi eleMek

Pénzügyi folyamatok
treasury szolgáltatások nyújtása

Pénzforgalom lebonyolítása (bank)

Szállítói számlák könyvelése, folyószámlakezelés

Számlázás, vevői számlák könyvelése, 
folyószámlakezelés

HR ügyviteli folyamatok
munkaügyi nyilvántartás

Bárszámfejtés és kapcsolódó adózási feladatok ellátása

társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása

Cafeteria szolgáltatások  
(nyilatkoztatás, elszámolás, juttatás)

HR kontrolling támogató szolgáltatások

SaP felHaSználói komPetenCia  
közPont éS ügyviteli alkalmazáSok
SaP és egyéb kapcsolódó ügyviteli rendszerek 
felhasználóinak támogatása, fejlesztés, oktatás

Számviteli éS ügyviteli folyamatok
főkönyvi könyvelés

immateriális javak és tárgyi eszközök állományváltozá-
sainak, értékcsökkenéseinek elszámolása, nyilvántartása

adózási feladatok ellátása

Havi és éves zárások

Számviteli törvény szerinti tagvállalati beszámolók ké-
szítése, valamint az mvm társaságcsoport konszolidált 
és nemzetközi beszámoló készítésének támogatása

Az SAP integrált ügyviteli rendszer csoport szinten 
konzisztens kialakításához, működtetéséhez és a fejlesz-
tések menedzseléséhez szükségessé vált egy csoport 
szintű SAP Felhasználói Kompetencia Központ (SFKK) 
kialakítása és működtetése a gazdasági területen.

AZ SFKK felel az egységes üzleti logika alkal-
mazásának biztosításáért az IT fejlesztésekben, fej-
lesztési lehetőségek előterjesztésért, fejlesztések 

A Társaság 2012-ben saját 
maga, külső támogatás igénybe 
vétele nélkül fejlesztett egy új,  
a kafetéria juttatásokkal  
kapcsolatos nyilatkoztatást
támogató rendszert, azaz a 
KONTOLINE-t.
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menedzselésért. A fejlesztések modulok közti üzleti 
szempontú integrációjának biztosításáért, társ rend-
szerekre irányuló hatásának elemzéséért, szükséges 
integrációs lépések/feladatok kommunikálásáért, fi-
gyelemmel kíséréséért. Feladatai közé tartozik a jog-
szabályi változások, felsővezetői információs igények 
proaktív figyelemmel kísérése, az igényekhez kapcso-
lódó IT rendszerekre gyakorolt hatások elemzése, a 
szükséges IT fejlesztések kezdeményezése, menedzse-
lése. Részvétel az „üzleti projektek IT támogatással” 
típusú projekt feladatokban. Egykapus kapcsolattartás 
az informatikai szolgáltatóval, a tagvállalati fejlesztési 
igények kezelése, tesztelés, oktatás koordinálása, tá-
mogatása a tagvállalati kulcsfelhasználók bevonásával. 
Az osztály létrehozása utána 2013. január 1-én megkez-
dődött az SFKK szolgáltatás az MVM KONTÓ ZRt.-nél, 
majd 2014-ben az osztály megkezdte az SAP oktatási 
szolgáltatást is. 

AZ MVM KONTÓ következő nagy mérföldköve az 
egész vállalatcsoportra kiterjedő, egységes, átlátható, 
modern vállalatirányítási rendszer újabb verziójának 
bevezetése volt. Az SAP 6.0 2013-ban kezdte meg 
éles működését, a folyamatok átláthatóságának, javí-
tásának és a költségek optimalizálásának érdekében. 
Az egységes, holdingszintű vállalatirányítási rendszer 

lehetőséget teremtett a társaságcsoport versenyképes-
ségének növelésére, működési kiválóságra, a lehetséges 
kockázatok csökkentésére, a hatékonyság növelésére 
és az értékteremtő növekedésre. A rendszer megfelelt 
a XXI. század követelményeinek, jelentősen javította 
és mai is javítja a pénzügyi és beszerzési folyamatok 
átláthatóságát, és optimalizálását.
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Az indulást megelőző egy év során az MVM Csoport 
több száz munkatársa dolgozott a rendszer tervezé-
sén, beállításán, tesztelésén. Munkájuk eredményeképp 
2013 januárjában, mind a pénzügyi modulokat, mind a 
logisztikai funkciókat bevezették, amelyek több mint 
ezer felhasználó munkáját segíthették elő.

Az új rendszer nem csupán a meglévő frissítése volt, 
hiszen az SAP 6.0 bevezetéssel párhuzamosan nem csak 
a beszerzési eszközrendszer, hanem maga a beszerzési 
folyamat is megváltozott az MVM Csoportnál. Hasonló 
módon csoportszintű egységes költségszámítási modellt 
vezetett be a társaságcsoport. 

Ugyanezen évben az MVM KONTÓ koordinálásá-
val a társaságcsoportban bevezettük a szállítói szám-
lák egységes kezelését, az SAP VIM (Vendor Invoice 
Management) rendszerben. A teljes folyamat elekt-
ronizált, jelentős ellenőrzési pontokkal, naplózással, 
elektronikus kommunikációval biztosított.

2015-ben bevezetésre került a HR szolgáltatási szak-
terület első workflow rendszere, amely biztonságosabbá 
tette a Szolgáltató Központ és ügyfelei közötti adatáram-
lást, biztosítva egyúttal az ügyfelek adatszolgáltatásainak 
naplózását, gyors visszakeresését, ellenőrizhetőségét. 
A work  flow bevezetésével megvalósult a HR dokumentu-
mok biztonságos elektronikus tárolásának lehetősége is.  

Az MVM KONTÓ ZRt. 2015. II. félévben új szol-
gáltatás csomagot indított „Transzferár dokumentáció 
készítése” összefoglaló név alatt. Ezen terület évek 
óta a NAV fókuszában áll és egyre erősödő tartalmi 
megállapítások és nagyságrendi jogkövetkezmények 
keletkeznek. 

AZ MVM KONTÓ  
követ kező nagy mérföldköve  
az egész vállalatcsoportra  
kiterjedő, egységes, átlátható, 
modern vállalatirányítási  
rendszer újabb verziójának  
bevezetése volt. 
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Ezzel egy új szolgáltatási csomag került kialakításra, 
amely igény szerint tartalmazza a szerződéses állomány 
felmérését, a transzferár dokumentációk elkészítését, 
illetve irányított adatbázis kutatást. A csomag min-
den eleme igénybe vehető az adóügyi szempontból el 
nem évült évekre vonatkozóan visszamenőlegesen, a 
tárgyévre, valamint a jövőben kötendő szerződésekre 
egyaránt.  

A transzferárazás többet jelent az egyszerű doku-
mentációkészítési kötelezettségnél, mivel a kapcsolt 
vállalkozások közötti ügyletek során alkalmazott árakra 
az adóhatóság kiemelt figyelmet fordít. A kapcsolódó 
jogszabályok célja az adóalap védelme, a jövedelem 
átcsoportosításának megakadályozása és emiatt jelentős 
adókövetkezmények kapcsolódhatnak hozzá.

a KövETKEző 10 év
Az MVM Csoport hosszú távú érdeke a hozzátartozó 
belső szolgáltatást nyújtó társaságok szolgáltatásainak 
bővítése, szolgáltatási bevételeinek diverzifikálása cso-
porton kívüli ügyfélkörnek történő szolgáltatások révén.
Az MVM KONTÓ ZRt. egy olyan stratégiát alakított 
ki a 2016-2020-as időszakra, amelyben a Szolgáltató 
Központ átalakításával kibővített, magasabb hozzá-
adott értéket biztosító szolgáltatások nyújtására válik 
képessé egy, a mainál bővebb ügyfélkör számára, ezzel 

megvalósítva az MVM KONTÓ vízióját: „2020 Profesz-
szionális SSC, amelynek egyik legnagyobb Ügyfele az 
MVM Csoport”.
A stratégiát a társaság három pillér 6 területén alakította 
ki, amelyeket nem egymástól függő területekként kell 
kezelni, hanem egymásra épülő, de egymással párhu-
zamosan haladó feladatokként.

A stratégia megalkotásával a társaság célja a portfó-
lió átfogó bővítése és fejlesztése: bővítse ügyfélkörét, 
nyújtson új szolgáltatásokat, s mindezek mellett rend-
szeresen vizsgálja felül a meglévő ügyfélportfóliót és a 
szolgáltatási struktúrát. 
Projekteket indítunk annak érdekében a jövőben, hogy 
fejlesszük a szolgáltatott folyamatokat, például a cso-
porton belüli vevői és szállítói e-számla bevezetésével, 
valamint cél a proaktív, rizikó alapú probléma megelő-
zés, egy egységes operatív irányítási rendszer, szabvá-
nyosított működési eljárások, valamint átfogó és teljes 
körű teljesítmény értékelés kialakítása.
Megfogalmaztuk, hogy a funkcionálisan összetartozó 
folyamatok kizárólag egy lokáción (kiszolgálási minőség 
romlása nélkül) belül működjenek. Az innováció ösz-
tönzése, a kiemelt munkavállalók megtartása program 
célja pedig a jó teljesítmény elismerése és a teljesítmény 
folyamatos visszacsatolása lesz. További cél a szervezeti 
tudás megtartása, a megfelelő HR erőforrás biztosítása, 
egységes és szervezett kommunikáció.
A szolgáltató szektor jövőjében elengedhetetlennek 
tartjuk a digitalizáció fejlesztését. Az MVM KONTÓ-nál 
hívei vagyunk a folyamatos fejlődésnek és az IT tech-
nológiák minél korszerűbb fejlesztéseinek a használatát 
kezdeményezzük szolgáltatásainkhoz, ezért a társaság a 
digitalizáció adta lehetőségeket kihasználva elektronikus 
másodpéldány és elektronikus számlázás bevezetését 
készítette elő, amelynek tervezett éles indulása ez évre 
várható. A jövőben pedig  törekszünk  egy új lehetőség, 
az élő beszéddel párhuzamosan megjelenő írott szö-
vegre kifejlesztett szoftver beépítésére a mindennapi 
munkavégzésünkbe.

Az MVM  
KONTÓ víziója:  
„2020 Profeszszionális  
SSC, amelynek egyik  
legnagyobb Ügyfele  
az MVM Csoport”.

<

Piaci stratégia Működési 
stratégia

Szervezeti 
stratégia

Termékek és 
szolgáltatások

Ügyfelek és piacok

Üzleti folyamatok

IT & technológia

Szervezeti felépítés

Szervezeti kultúra és
teljesítménymérés

Stratégiai pillérek

kontó – tudtad-e?
•	 az mvm kontó zRt. 2006. és 2015. 03. 31. között  

196 226 db eszközt aktivált 519 032 274 371 ft értékben, 
ebből 10 404 db telefont 381 708 953 ft értékben.

•	 az mvm kontó zRt. 10 év alatt 8325 db adó bevallást 
készített a társaságok részére.

•	 az mvm kontó zRt. 10 év alatt több mint 915 000 db 
szállítói számlát dolgozott fel.

•	 az elmúlt tíz évben 915 000 db bejövő számlát és  
296 000 db egyéb bejövő dokumentumot, valamint 
260 000 db kimenő számlát iktatott az mvm kontó zRt.

•	 az elmúlt tíz évben lekönyvelt legkisebb szállítói számla ösz-
szege 1 ft, míg a legnagyobb összege 13.739.901.773 ft volt.

•	 éves szinten átlagosan 4800 db hibás számla kerül vissza-
küldésre a szállítóknak.

•	 az mvm kontó zRt. 2006-2014. között 333 479 db 
vevői számlát állított ki, amely összesen 731 596 db tételt 
tartalmazott.

•	 az mvm kontó zRt. által kiállított legkisebb számla 
összege 1 ft, míg a legnagyobb értékű számla összege 
11.665.361.890,- ft volt.

•	 az mvm kontó zRt. egyszer, 2009-ben vett részt az 
év Bérszámfejtője versenyen, amelyen az i. és  ii. helye-
zést is a társaság munkavállalói nyerték el: Hauczinger 
andrea és kindl zsuzsa.

•	 tíz év alatt 368 843 db banki jóváírás érkezett 
96 872 724 179 749 ft értékben.

•	 a társaság három kollegája részesült az mvm tálentum  
Díj elismerésben: Domak katalin, Peti ákos és nagy imre.

illusztráció
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< áTadTuK a pErKáTa  
400/120 kV-os alállomást

Juhász Ágnes, Szép István, Sziládi Norbert, Mester Péter *

2016. február 26án a mavIr ünnepélyesen átadta a perkáta 400/120 kvos  
alállo mását, amelynek jelentős szerepe van a dunaújvárosi térség villamos
energia ellátás biztonságában. a mavIr zrt. a megvalósításban a nemzetközi  
beszállítók mellett az mvm OvIT zrt.vel és az mvm ErbE zrt.vel működött együtt.

* Juhász Ágnes, MAVIR ZRt., távvezeték beruházási főmunkatárs 
Szép István, MAVIR ZRt., alállomás beruházási főmunkatárs
Sziládi Norbert , MVM ERBE Zrt.
Mester Péter, MVM OVIT Zrt., Hálózati Projekt Főmérnökség, projektkoordinátor

A közel 7 milliárd forint összköltségvetésű beruházás 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) által elfogadott „A Magyar Villamosenergia-
rendszer Hálózatfejlesztési Terve” alapján, közcélú 
beruházásként valósult meg. Az alállomás – mintegy 
kétéves előkészítő munkát követően, a legmodernebb 
készülékek, berendezések felhasználásával, a legkorsze-
rűbb építési technológiák alkalmazásával, a legkisebb 
költség elvének figyelembevételével, valamint a kör-
nyezetvédelmi szempontok maximális érvényesítésével 
létesült. 

„A beruházás az MVM Csoportot alkotó társaságok 
hatékony együttműködésének egyik mintapéldája, hi-
szen a projekt kivitelezője az MVM OVIT Zrt., a műszaki 
ellenőr pedig az MVM ERBE Zrt. volt” – mondta el az 
átadó ünnepségen Dr. Barócsi Zoltán, az MVM Zrt. ter-
melési és műszaki vezérigazgató-helyettese. „Társaságunk 
egyik alapvető célja az átviteli hálózat fejlesztésével, és 
a meglévő berendezések üzemeltetésével, felújításával 
és karbantartásával a villamos energia ellátásbiztonság 
hosszú távú, folyamatos fenntartása, amelyhez jelentő-
sen hozzájárul a most létesített alállomás is. A perkátai 
mellett várhatóan még ez év végén üzembe helyezzük a 
Kerepes 400/120 kV-os alállomást is, a MEKH által jóvá-
hagyott Hálózatfejlesztési tervnek megfelelően” – hang-
súlyozta az eseményen Csomai Kamilla, a MAVIR ZRt. 
vezérigazgatója. Kiemelte, a MAVIR számára rendkívül 
fontos, hogy a hálózatfejlesztési tervei során ne csak 
hazai, hanem regionális szinten is gondolkodjon. 

Patay László, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója a 
projektet értékelve elmondta: „Az átadott alállomás 
a huszadik 400 kV-os állomás, amelyet 1965 óta, az 
OVIT által létesített első magyarországi 400-as transz-
formátorállomás üzembe helyezése óta az MVM OVIT 
Zrt. felépített. A MAVIR – egyik legnagyobb megrende-
lőnk  – részére létesített perkátai állomás ismét egy nagy 
és fontos projekt volt számunkra, amelyben kivitelezői 
szaktudásunk legjavát adva vettünk részt.”

csőgyűjtősín-acélszerkezet Daruzása
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A Martonvásár–Paks  
400 kV-os távvezeték  
felhasításával új  
Martonvásár–Perkáta,  
Perkáta–Paks alakzatot  
alakítottunk ki.

< A Magyar Energetikai és Közmű-Szabályozási Hivatal 
a Hálózatfejlesztési terv (HFT) részeként első alkalom-
mal 2008-ban hagyta jóvá, majd 180/2011 sz. Határoza-
tában közcélú átviteli elemmé minősítette Dunaújváros 
térségében, Perkátán egy új, 400/120 kV-os alállomás 
létesítését. 2016-tól ez az új alállomás biztosítja a térség 
magas színvonalú, biztonságos villamosenergia-ellátását, 
segíti a villamos energia ellátásbiztonság hosszú távú 
fenntartását.

az úJ aLáLLOmás
A Perkáta 400/120 kV-os alállomást a Szombathely 
alállomás típustervei alapján alakítottuk ki a Martonvá-
sár–Paks 400 kV-os távvezeték felhasításával. A Mar-
tonvásár–Paks távvezeték a 400 kV-os másfél megsza-
kítós alállomásrészhez csatlakozik egyoldali vezetékfo-
gadással. Az 1. sz. teljes kiépítésű mezősorban üzemel 
a két 400/120/18 kV-os, 250 MVA-es transzformátor, 
amely a 120 kV-os technológiához csatlakozik.

A 120 kV-os hét mezős kapcsolóberendezés két  
gyűjtősínes kialakítású. Ezen kapcsolóberendezés két 
darab transzformátormezőben fogadja a 400/120 kV-os 

transzformátorok 120 kV-os oldalát, és egy sínáthidaló 
mező biztosítja a két gyűjtősín összeköttetését. Négy 
távvezetéki mező fogadja az elosztói engedélyes által 
felhasított Szabadegyháza–Dunaújváros II. és a Duna-
újváros Észak–Sárbogárd 120 kV-os távvezetékeket. 

A bővítés úgy készült el, hogy a későbbiekben lehe-
tőség legyen további 400 kV-os mezősor kiépítésére, 
valamint további 120 kV-os távvezetékek fogadására is.

A kivitelezéshez szükséges 400/120 kV-os transzfor-
mátorokat a 400 kV-os és 120 kV-os primer készüléke-
ket a MAVIR ZRt. biztosította. Az összes többi anyag és 
eszköz biztosításáért és a teljes kivitelezési munkákért 
pedig az MVM OVIT Zrt. volt a felelős. 

A távvezetéki csatlakozás kialakításához az oszlop-
anyagot az MVM OVIT Zrt. szállította, a további anyag-
szükséglet (sodrony, szigetelő, szerelvények, OPGW) 
a MAVIR ZRt. közbeszerzéses eljárás keretein belül 
biztosította.

Az alállomás megvalósításával kapcsolatos beruhá-
zás-előkészítő, lebonyolító és mérnöki feladatok ellátá-
sáért az MVM ERBE Zrt. volt a felelős. A projekt ideje 
alatt szakemberei folyamatosan minden szakterületre 
kiterjedően minőségbiztosítási és műszaki ellenőri fel-
adatokat láttak el.

a bEruházás KrOnOLógIáJa 
A projekt tervezési és előkészítési munkái 2009-ben 
kezdődtek meg. Az elosztói engedélyessel történt 
egyeztetést követően, valamint a költségminimalizálás 

400 kv-os szakaszolóelemek Daruzása

az összeszerelt i. sz. transzformátor
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elvét szem előtt tartva az új alállomás helyszínéül 
Perkáta külterületét, az alállomás átviteli hálózati kap-
csolatát biztosító Martonvásár–Paks 400 kV-os távve-
zeték közelében jelölték ki. 

A szakértő mérnöktevékenység igénybevételével, 
hosszas eljárási folyamat eredményeként az építési 
engedély megszerzését követően 2013 júliusában kez-
dődtek meg a kivitelezési munkák.

A beruházást a terület rendezésével, földelszállítás-
sal és földelrendezéssel kellett elkezdeni, ez több ezer 
köbméter humusz és altalaj megmozgatását jelentette. 
Az alállomáshoz vezető út megerősítése és szélesítése 
is a projekt része volt. Ez szükséges volt a nagy transz-
formátorok beszállításához  is, és nagymértékben meg-
könnyítette a későbbiekben a közlekedést és a bejutást 
az alállomásba.

Az építkezés következő szakaszában megépült a 
végleges kerítés a nagykapuval, valamint több ideig-
lenes kapuval. Ezenfelül még 2013-ban elkészült a két 
tűzivíztározó medence, a süllyesztett kábelcsatornák 
nagy része és a vízelvezető rendszer is.

2014-ben elkészültek a reléházak és a vezénylőépület, 
a 400 és 120 kV-os primer készülékalapok, továbbá el-
készült a két darab 400/120 kV-os transzformátor- és 
a hozzá tartozó kihúzóalap is.

A tervezett szerint a 2013–2014-ben az összes főbb 
építészeti munka elkészült. Ezen építészeti munkák el-
végzése szükséges volt ahhoz, hogy a további szerelési 
feladatok is elkezdődhessenek. Amint az épületeket 
átadtuk, elkezdődött a primer és szekunder szerelési 
munka, amelyet elsősorban az MVM OVIT szerelőegy-
ségei végeztek. 2014 decemberével bezárólag az összes 

portálszerkezet és készüléktartó szerkezet a helyére 
került, a mérőváltók kivételével az összes primer ké-
szülék felszerelése is megtörtént.

2015-ben a hiányzó mérőváltók is a helyükre ke-
rültek, elkészült a teljes szekunder kábelezés, és az 
összes védelmi és irányítástechnika berendezés tele-
pítése megtörtént. A 400 kV-os távvezetéki mezők 
és az összes 120 kV-os mező üzembe helyezésére 
is sor került a 400/120 kV-os II.-es transzformátor 
megérkezéséig. 

A Martonvásár–Paks 400 kV-os távvezeték felhasítá-
sával új Martonvásár–Perkáta, Perkáta–Paks 400 kV-os 
üzemviteli alakzatot alakítottunk ki, 2015. szeptemberi 
üzembe helyezéssel.

A tűz- és vagyonvédelemi rendszer átadása 2015. 
no  vember 5-én történt meg.

A tervek szerint a HFT-ben előírt határidőig, a II. szá-
mú transzformátor üzembe helyezésével (2015. decem-
ber 22.) pedig a teljes alállomási kapcsolóberendezés 
üzembe került.

KörnyEzETvédELEm
Az alállomás létesítése során a MAVIR ZRt. nagy hang-
súlyt fordított a létesítmény közvetlen környezetének 
megóvására és a környezetterhelés minimalizálásra. Az új 
alállomás építése a közvetlen és a távolabbi környezetben 
nem okozott tartósan jelentkező károkat, nem szennyezte 
a talajt és a vizeket. Az alállomásba építendő új, korszerű 
berendezések sem zajszintben, sem elektrosztatikus és 
elektromágneses hatásban nem haladják meg az előírt ha-
tárértékeket, illetve nem terhelik meg úgy a környezetet, 
hogy arra külön intézkedést kellene bevezetni.

HáttéR az elvégzett munkákRól

•	megmozgatott földmennyiség: 10.000 m3

•	 felületrendezés: 35.000 m2

•	 az állomás teljes úthálózata: 1500 m

•	beépített betonmennyiség: 1500 m3

•	3 db ingatlan

•	2 db fenyő SB oszlop

•	 szigetelők: 36 készlet üveglánc

•	 áramvezető sodrony: 500/65 aCSR: 4,8 km

•	 hagyományos védővezető: 95/55 aCSR: 0,3 km

•	oPgW: 0,47 km
a ii. sz. transzformátor és 400 kv-os kapcsolóBerenDezése

400 kv-os szakaszoló összeszerelése
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* Milák Tibor, MVM OVIT Zrt., távvezeték projektmenedzsment szakágvezető

< az mvm OvIT zrT. 2015-Ben 
lezárult Vasúti Projektjei

Milák Tibor * az mvm OvIT zrT. részvéTELE 
a vasúTfEJLEszTésbEn
Az MVM OVIT Zrt., az MVM Csoport tagjaként, Ma-
gyarország energetikai iparának legkiterjedtebb te-
vékenységi körű létesítő, kivitelező vállalata. A nagy 
hagyományokkal rendelkező cég tevékenységei alap-
vetően a magyar átviteli hálózathoz és a hazai erőmű-
vekhez kapcsolódnak, emellett rendszeresen vállal 
létesítési, karbantartási, felújítási és fejlesztési felada-
tokat a hazai áramszolgáltatók, továbbá ipari nagyfo-
gyasztók, nagyvállalatok – mint például a MÁV Zrt. és a 
GYSEV Zrt. – részére is. 2010-ben a cégvezetés – a tu-
lajdonos MVM Zrt. stratégiájához igazodva – új célként 
a vasúti fejlesztésekben való még aktívabb részvételt 
jelölte meg.

KOrábbI, LEzáruLT prOJEKTEK
nn Bp.–Kelenföld–Tárnok vonal felsővezeték-építési, 

illetve Tárnok állomás átépítési munkái
nn Pilisvörösvár–Piliscsaba és Piliscsaba–Esztergom vo-

nal felsővezetéki oszlopállítási és térvilágítási munkái
nn Északi Vasúti Duna-híd–Pilisvörösvár felsővezetéki 

oszlopállítási munkái

2015bEn LEzáruLT prOJEKTEK
Lepsény–Szántód-Kőröshegy vasúti vonal-
szakaszon felsővezetéki munkák végzése 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában 
megvalósuló kivitelezési munkákat 2014. szeptember 
1-jén kezdte meg az MVM OVIT Zrt. 26 km-en kel-
lett felsővezetéki beavatkozást végezni, ebből 12,2 km 
hosszban új felsővezetéki rendszer épült. A projekt 
során több mint 90 db oszlopot elbontottunk, 200 db 
oszlopot építettünk, 14 km tápvezeték húzására került 
sor, és a megmaradó tápvezetéken 5,6 km hosszban 
optikai kábel áthelyezését végeztük el.

2015. június 30-án megtörtént a villamos üzem fel-
vétele, 2015. október 31-én pedig teljes körűen lezárult 
a projekt.

Mosonszolnok–Csorna–Porpác vasútvonal 
villamosítása és távvezérlése
A kivitelezés 2014. július 28-án kezdődött meg felsőve-
zetéki oszlopállítással a Porpác–Csorna vonalszakaszon, 
amely a teljes vonal kb. kétharmada. A Csorna–Porpác 
vasútvonalon a villamos üzem felvétele 2015. július 30-án 
megtörtént, tehát ettől az időponttól a villamos von-
tatás lehetővé vált.

felsővezetéki oszlopállítás  
a siófok–zamárDi-felső vonalszakaszon  

illusztráció
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2015. szeptember 22-én Csorna–Mosonszolnok 
vonalszakaszon is megtörtént a villamos üzem felvétele, 
így ezen a vonalon is megindult a villamos vontatás. 

A projekt során a Csorna–Porpác–Mosonszolnok 
vonalszakaszon több mint 1600 db felsővezetéki oszlo-
pot állítottunk fel. Hegyeshalom állomáson külön építési 
engedély alapján GYSEV- táp ve ze ték átvezetését végezte 
el az O-D Konzorcium, amellyel lehetőség nyílt a csornai 
al  ál lo más ról Porpáctól Rajkáig történő táplálás. A teljes 
vonalszakaszon több mint 140 km optikai kábel felsze-
relésére került sor. 

A projekt részeként a csornai vonatatási transzformá-
tor-állomással kapcsolatos munkák 2014 novemberében 
megkezdődtek. 2015-ben megtörtént az első transzfor-
mátor üzembe helyezése, az IEC 61850 szabvány szerinti 
szekundertechnika korszerűsítése, valamint a 25 kV-os 
kap cso ló berendezés átalakítása, telepítése. A Csorna al ál-
lo más műszaki átadás-átvétele 2015. augusztus 5-én zárult 
le. Az O-D Konzorcium 8 állomáson és két megállóhelyen 
épített új sk+55 cm-es utasperont a hozzá tartozó tér- és 
peronvilágítással, és 5 db közúti-vasúti útátjáró átépítését, 
4 db kitérő cseréjét, 917 méter új vasúti pálya építését, 
valamint több mint 14 km vágány szabályozását végezte el.

Az O-D Konzorcium feladatai közé tartoztak továb-
bá a felsővezetéki energia-távvezérlő (FET) átalakítási 
munkái, oszloptranszformátorokkal (17 db), vonalbon-
tókkal (3 db), nem vasúti hírközléssel kapcsolatos kivi-
telezési munkálatok.

A távvezérlési munkáknál Porpác (kiz.)–Csorna– 
Hegyeshalom (kiz.) vasútvonal vonatforgalmának sza-
bályozására a központi forgalomirányító (KÖFI) rend-
szer Öl bő– Al só szeleste, Hegyfalu, Répce lak, Beled, 
Szil–Sop ron   né  meti, Bősárkány, Jánossomorja, Moson- A projekt során a Csorna–Porpác–

Mosonszolnok vonalszakaszon  
több mint 1600 db felsővezetéki 
oszlopot állítottunk fel.

<

szolnok állomások szolgálati helyét foglalta magába. 
Központja a Csorna vasútállomáson kialakított új forga-
lomirányító helyiség. Megvalósult továbbá az állomások 
D55 típusú biztosítóberendezéseinek távvezérlése, va-
lamint megtörtént a vonalon működő állomási és vonali 
biztosítóberendezési rendszer átalakítása a villamos 
vontatás feltételeinek megfelelően.

A Hegyeshalom–Rajka–országhatár vonalszakaszon, 
Rajka állomáson központi forgalom-ellenőrző (KÖFE) 
rendszer kiépítésére került sor.

A vasúti hírközlési munkák során a Mosonszolnok–
Csorna–Porpác vasútvonal villamosításával kapcsolat-
ban a vonalon működő állomási és vonali távközlő be-
rendezéseket alkalmassá kellett tenni a villamos üzem 
felvételére és a forgalomirányításhoz szükséges adat-
kapcsolatok átvitelére. A projekt keretében a villamos 

váltófűtés kiépítését, az átmenő fővágányokban lévő 
kitérők váltófűtését és annak vezérlését alakította ki az 
O-D Konzorcium. Az új berendezés létesítésének célja 
az volt, hogy a váltók frekventált mechanikus részeinek 
fűtésével annak mozgathatósága a téli, kedvezőtlen idő-
járási viszonyok között is biztosítható legyen.

2015. október 16-án, a vállalkozó O-D Konzorcium 
készre jelentését követően megkezdődött a műszaki 
átadás-átvételi eljárás, amely 2015. november 11-én 
sikeresen lezárult.

2015. november 25-én – a GYSEV Zrt. rendezé-
sében – került sor a „Mosonszolnok–Csorna–Porpác 
vasútvonal villamosítása és távvezérlése” tárgyú pro-
jekt átadó rendezvényére Szombathely vasútállomáson. 
A rendezvényen megjelentek a projektben érintett szer-
vezetek vezető tisztségviselői. Ünnepi beszédet mon-
dott Puskás Tivadar, Szombathely város polgármestere, 
Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója és Patay 
László, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója.

Szajol–Kisújszállás–Püspökladány vonal-
szakasz felújítási munkái keretében felső-
vezeték-építési munkák, tér- és közvilágí-
tási munkák kivitelezése 
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában 
megvalósuló projekt keretében az MVM OVIT Zrt. 
feladata volt  a felsővezeték-szerelés, a helyi távvezér-
lés és a térvilágítás energiaellátásának kialakítása, P+R 
parkolók közvilágításának kiépítése és a Karcag vontatási 
transzformátorállomás átépítése.

feszültség alá helyezés a csorna–mosonszolnok vonalszakaszon 

az elkészült felsővezetéki renDszer és sk+55 cm-es utasperon 
szil-sopronnémeti állomáson
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A projekt keretében teljes körűen átépült 67,7 km 
kétvágányú vasútvonal, amely öt vasútállomást érintett, 
köztük Püspökladány állomást is.

2014 februárja és 2015 szeptembere között Püs-
pökladány állomás átépítési munkáinál 17,4 km állo-
mási felsővezeték épült meg, a pályaépítési fázisokhoz 
igazodva.

A felsővezeték-szerelési munkákon túl Törökszent-
miklós, Fegyvernek–Örményes, Kisújszállás, Karcag, 
Püspökladány állomásokon, valamint a turgonyi és kar-

cagi fázishatárokon megvalósult a felsővezetéki energia-
távvezérlés és helyi energia-távvezérlés.

Három állomáson elbontottuk a régi térvilágítási 
rendszert, és a helyébe új, korszerű térvilágítási és ener-
giaellátási rendszer épült.

A Karcag vontatási transzformátor állomás mun-
kái 2014 márciusában kezdődtek. A felújítás keretében 
megtörtént a régi transzformátor rekonstrukciója, va-
lamint egy új 16 MVA-es transzformátort építettünk be. 
A felújítás keretében megépült az új vezénylőépület, 
amelyben helyet kapott az új 25 kV-os SF6 tokozott 
berendezés is. Az alállomás rekonstrukciója 2014 de-
cemberében fejeződött be teljes körűen.

Vác állomás rekonstrukciós mun-
kái keretében felsővezeték-építési, 
térvilágítási, villamosszerelvény-
előfűtési és FET-HETA-munkák
Az MVM OVIT Zrt. a Kőkapu 2012 Konzorcium alvál-
lalkozójaként kezdte meg a kivitelezési munkákat 2014. 
augusztus 7-én. A projekt során elbontottunk több mint 
100 db felsővezetéki oszlopot, 6 db portálgerendát, a régi 
kapcsolókertet, 20 km felsővezetéket, 10 km megkerülő- 
és tápvezetéket, valamint 65 db súlyutánfeszítést.

A projekt célja a rekonstrukció mellett a modernizálás 
volt. Ennek köszönhetően az állomás fővágányai jelenleg 
160 km/h sebességre alkalmasak. A modernizálás kereté-
ben az MVM OVIT Zrt. felállított több mint 140 db felső-
vezetéki oszlopot és megépített 60 keresztmezőt, 22 km 
felsővezetéket 13 km megkerülő és tápvezetéket, 4 db 
segédüzemi transzformátort és 84 db súlyutánfeszítést. 
Áthelyeztünk 9 km optikai kábelt, új kapcsolókertet és az 
utasforgalom kényelme érdekében szerelvény-előfűtést 
alakítottunk ki. A FET/HETA-munkáknál beépítettünk 
36 db új szakaszolót és hajtást, amelyek távvezérelten 
működtethetők Istvántelek FET-központból.

Vác állomás rekonstrukciós munkái 2015. október 
30-án zárultak le, így az MVM OVIT Zrt. kivitelezésében 7 
vonatfogadó és 6 raktári vágány villamosítása valósult meg.

2015. december 1-én megtörtént Vác vasútállomás 
ünnepélyes átadása, amelyen részt vett Becsey Zsolt 
helyettes államtitkár, Mosóczi László, a beruházást 
végző NIF Zrt. vasútfejlesztési igazgatója, Pál László, a 
MÁV Zrt. általános vezérigazgató-helyettese és Fördős 
Attila, Vác város polgármestere.

Fenti projektek megfelelő minőségben és határidőre 
történő lezárása azt mutatja, hogy a 2010–2016. fejlesztési 
időszak végére az MVM OVIT Zrt. – a stratégiának meg-
felelően – meghatározó szerepet tölt be a vasútfejlesztési 
projektekben, és kész további projektek megpályázására 
és sikeres megvalósítására.

Az MVM OVIT Zrt.  
– a stratégiának megfelelően – 
meghatározó szerepet tölt be  
a vasútfejlesztési projektekben,  
és kész további projektek  
megpályázására.

<

Új felsővezeték és utasperonok püspöklaDány állomáson 

vác állomás – kapcsolókert kivitelezése
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< a magyarOrszágI föLdgáz
ELLáTás és a hOsszú Távú 
szErződésEK KILáTásaI

farkas Patrik, Horváth tibor*

* Farkas Patrik, Magyar Földgázkereskedő Zrt., üzletfejlesztési elemző 
Horváth Tibor, Magyar Földgázkereskedő Zrt., gázbeszerzés és rendszerhasználat igazgató 

1 MEKH – Tájékoztató a Magyar Energia Hivatal 2007. évi tevékeny-
ségéről, 58. oldal
2 MEKH adatközlés, 2016. április
3 FGSZ – 70 éves a földgázszállítás (2010) – kiadvány, 24. oldal
4 v.ö. a 2009-es és 2011-es téli ellátási válságok

Bár a kilencvenes évek derekán hazánk földgáz fo-
gyasztása évi 9-10 milliárd m3 körüli volt (ez a mainál 
10-15%-al magasabb), a felhasználásban akkoriban egy 
meredeken emelkedő trend volt megfigyelhető, amely-
nek eredményeként 2005-ben 14,98 milliárd m3-en érte 
el csúcsát az ország éves földgáz fogyasztása.1 Infra-
struktúra szempontjából sokat javult az ország helyzete 
az elmúlt két évtizedben, nőtt a hazai földgáz tároló 
kapacitás, megépült az osztrák, a horvát és a szlovák 
tranzitvezeték. Az európai uniós szabályozással össz-
hangban, Magyarországon is megtörtént a vertikálisan 
integrált cégek több szintű (menedzsment, számvitel, 
pénzügy) szétválasztása, és a közüzemi szolgáltatást fel-
váltotta az a hibrid piaci szerkezet, ahol párhuzamosan 
jelen van az egyetemes szolgáltatás és a versenypiac is. 
Mára a földgázipari engedélyesek és korlátozott keres-
kedelmi engedélyesek száma közel százra nőtt,2 és 2014 
óta – nyugati mintára – a piaci szereplők már a magyar 
gáztőzsdén (CEEGEX) is kereskedhetnek standardizált 
energia termékekkel.

A 20 éves visszatekintés abból a szempontból is 
különösen érdekes, hogy ekkor kötötte a MOL Magyar-
ország számára a még ma is érvényben lévő földgáz 
ellátási szerződést Oroszországgal. A magyar-orosz 
hosszú távú földgáz szerződések története azonban 
ennél messzebbre nyúlik vissza. Az első ilyen megállapo-
dás 1975-ben került megkötésre, melynek értelmében 
Magyarország húst, gabonát és műszereket exportált a 
Szovjetunióba a földgáz ellenértékeként.3

Az 1996-ban aláírt hosszú távú ellátási szerződés 
eredetileg 2015 végéig volt érvényben, azonban tavaly 
meghosszabbították a megállapodást. Bár a lejáratáig 
még sok idő van hátra, a szerződés megújításának kér-
dése nem is lehetne aktuálisabb. Egy ilyen nagyságrendű 
döntés előkészítése, elemzése és koordinálása több 
éves folyamat. Felmerül tehát a kérdés, hogy a jelenlegi 

sokat változott a világ 20 év alatt. a közlekedés, az informatika, a közgazda   
ságtan és az orvostudomány mellett a globális energiaipar is elkerülhetetlen,  
néhol meglepő fordulatokon ment keresztül. a változások a magyarországi  
energiaszektor számos területét is érintették. átalakult a fogyasztási szer
kezet, fejlődött az infrastruktúra és lezajlott a piaci paradigmaváltás. 

energiapiaci környezetben érdemes lesz-e Magyaror-
szágnak újra meghosszabbítania ellátási szerződését? 
Néhányan úgy vélik, hogy az évtized végére Magyaror-
szág energetikai tekintetben függetlenedni tud Orosz-
országtól. Előre szólunk, nem így van. Az orosz gáz 
még hosszú ideig a hazai ellátás egyik alappillére lehet. 
Az egyedüli kérdés, hogy milyen formában.

A hazai földgáz ellátási stratégiai megalkotása so-
rán elsőként a célfüggvényt kell meghatározni, azaz az 
ellátásbiztonság – olcsó gáz – diverzifikált forrásszerkezet 
háromdimenziós terében az optimális pontot megtalálni. 
A világ nem tökéletes, és a klasszikus gázipari mondás 
szerint ezekből csak „kettőt választhatunk”. Mit is jelent 
ez? Amennyiben az olcsó gáz és a diverzifikált forrás-
szerkezet a fő prioritás, az ellátásbiztonság sérül, ugyanis 
egy piaci sokk kritikus következményekkel járhat az 
ellátás tekintetében.4 Abban az esetben, ha olcsó gázt 
magas ellátásbiztonság mellett kívánunk beszerezni, 
egy stabil, nagy készlettel rendelkező beszállítóhoz kell 
fordulnunk. Magyarország geopolitikai adottságai és a 
környező infrastruktúra szerkezete miatt ez kizárólag 
Oroszország lehet. Ezek után valószínűleg nem okozunk 
nagy meglepetést, ha azt mondjuk, hogy az ellátásbiz-
tonságnak és diverzifikált forrásszerkezetnek viszont 
magas ára van. Ezt a luxust sajnos nem engedheti meg 
magának Magyarország.

Néhányan úgy vélik, hogy az év tized  
végére Magyarország energetikai  
tekintetben függetlenedni tud Orosz-
országtól. Előre szólunk, nem így van.  
Az orosz gáz még hosszú ideig a hazai 
ellátás egyik alappillére lehet. Az egye - 
düli kérdés, hogy milyen formában.

<
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Hazánk belföldi termelése évről-évre csökken, 2015-
ben mindössze kb. 1,55 milliárd m3 volt,5 amelynek egy 
részét a MOL technológiai célokra és a földgáz-szállító 
rendszer működtetésére fordítja. Vélekedésünk szerint 
nem valószínű, hogy a nem-konvencionális szénhidrogén 
termelés Magyarországon rövid/közép távon átírja a 
gázipari forgatókönyveket. Bár az Egyesült Államokban 
a palagáz új korszakot nyitott az energetikában, illetve 
ennek következtében a földgáz árak 15 éves mélypontra 
kerültek és az ország hamarosan nettó exportőrré válik, 
Magyarországon a palagáz kutatás jóval nehezebb hely-
zetben van; kedvezőtlenebbek a geológiai adottságok 
(a feltételezett palagáz készletek mélyebben fekszenek 
és nehezebben repeszthető kőzetekben helyezkednek 
el), eltérő a szabályozói háttér, nincs a birtokunkban a 
megfelelő technológia és hiányzik az ehhez szükséges 
kompetencia. 

A forrásdiverzifikáció szempontjából hazánk le-
hetőségei limitáltak. Magyarország messze esik a na-
gyobb készletekkel rendelkező nem-orosz termelőktől 
(pl. Norvégia, Közel-Kelet, Észak-Afrika) és nem ren-
delkezik tengeri kikötővel sem, így a cseppfolyósított 

földgázhoz (LNG) való hozzáférése nehézkesebb, 
mint a nyugat-európai országoknak. Az LNG globá-
lis térhódítása figyelemre méltó, az üzletág négyszer 
gyorsabban növekszik, mint a konvencionális földgáz 
szektor. A következő években az amerikai és ausztrál 
cseppfolyósító létesítmények üzembe helyezésével 
robosztus kapacitás növekmény prognosztizálható a 
kínálati oldalon. Ezzel szemben az európai visszagázo-
sító terminálok kihasználtsága alacsony, 25-30% körüli. 
Az LNG magasabb fokú európai penetrációja mégsem 
borítékolható, ugyanis a kereskedőknek néhány prob-
lémával még meg kell küzdeniük ezen a téren. Bár az 
amerikai földgáz molekula ára kb. fele az európai piaci 
áraknak, a cseppfolyósítás-tengeri szállítás-visszagá-
zosítás akkora többletköltséggel terheli azt, mellyel 
az LNG sok esetben kiszorul a spot piaci versenyből 
az európai gázpiacon. A terminálok eloszlása a kon-
tinens partjai mentén egyenlőtlen, azok elsősorban 
Spanyolország, Franciaország és Anglia partjainál kon-
centrálódnak. Végül pedig a kedvező fekvésű, likvid 
gázpiachoz közel eső terminálok hozzáférése korlátolt, 
azokban esetenként nincs elérhető szabad kapacitás. 

Mindezek ellenére, az LNG-vel érdemes foglalkozni, 
de Magyarország számára egyelőre csak addicionális 
forrásként lehet számba venni, mintsem az orosz gázt 
kiváltó alternatívaként. 

Noha az Európai Unióban egyre több törekvés irá-
nyul az orosz forrású gáz dominanciájának csökkenté-
sére, a közép-kelet-európai blokk fő ellátója továbbra 
is Oroszország marad. Számos projekt célja a Földközi- 
tengeri (keleti medence) és Fekete-tengeri gázmezők 
kitermelése, azonban általánosan elmondható, hogy 
ezen beruházók gyakran problémás finanszírozási hát-
térrel, a részben hiányos infrastruktúra hiányában gyenge 
lábakon álló üzleti koncepcióval indulnak és a kiélezett 
piaci versenyben hamar elbuknak. Helyzetükön a jelen-
legi 50 dollár körüli olajár-szint sem segít. Bár forrás és 
útvonal diverzifikációval kiegészíthetik a régió ellátását, 
rövidtávon nem várható, hogy ezek a fej lesztések jelen-
tős változásokat eredményeznének Közép-Kelet-Európa 
ellátási struktúrájában. Ezek alapján belátható, hogy a 
hosszú távú tervezés során a magyarországi földgáz-el-
látás gerincét a hagyományos beszerzési lehetőségekre 
kell építeni.

Földgáz vásárlására két fő megoldás létezik: a szer-
vezett piaci (tőzsdei) kereskedelem és a bilaterális meg-
állapodások során létrejövő klasszikus ellátási szerző-
dések kötése. Fontos leszögezni, hogy egy egészséges 
portfólióban mindkettő megtalálható, azonban ezek 
célja általában eltérő. 

A tőzsdei beszerzés során a gázpiaci szereplők stan-
dardizált „zsinór” termékekkel kereskednek. A rövid 
távú (napi és havi szállítású) termékek első sorban az 
optimalizálást szolgálják, míg a közép és hosszú távú 
termékekkel a kereskedők fedezhetik ügyleteiket vala-
mint spekulatív módon is kereskedhetnek. Az ajánlatok 
és az ügyletek anonimek, a kereskedők nem ismerik 

Az LNG-vel érdemes fog lal-
kozni, de vélekedésünk szerint 
Magyarország számára  
egyelőre csak addicionális 
forrásként lehet számba venni, 
mintsem az orosz gázt kiváltó 
alternatívaként.

<

5 MEKH – Földgázipari társaságok 2015. évi adatai

illusztráció
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a kontrapartnert. Az ügyleteket egy virtuális gázátadási 
ponton kötik, ahol a klíringházak segítségével megtör-
ténik a jogcím átadás, vagyis az adás-vételi ügylet. Egy 
virtuális kereskedési pont köré „épített” infrastruktúra 
és szolgáltatások összességét hub-nak nevezzük. Ez nem 
feltétlenül egy konkrét fizikai pontot jelent, inkább egy 
olyan zónát, amelyen belül több szállítóvezeték, tároló és 
kereskedelmi szolgáltatás érhető el. Megfigyelhető trend, 
hogy az európai gáztőzsdéken bővül a termék paletta, 
emelkedik a regisztrált tagok száma és nő a likviditás. 
A legnagyobb kereskedelmi hubok a holland (TTF) és az 
angol (NBP) gáztőzsde, ahol a fejlett infrastruktúra ma-
gas számú forrással és masszív kereslettel találkozik. Ezen 
tőzsdék árai kontinentális benchmark-ként szolgálnak 
az orosz gáz számára. A Magyarországhoz legközelebb 
eső jelentős földgáz hub az osztrák gáztőzsde, amelynek 
likviditása alacsonyabb, mint a nyugat-európai piaco-
ké. (A tőzsdei likviditás fokmérője az ún. „churn ratio”, 
amely megadja, hogy egy földgáz molekula hányszor 
cserél gazdát, mielőtt leszállítják. Az általános ökölsza-
bály szerint akkor nevezhető likvidnek egy gáztőzsde, 
ha ez a szám 20 feletti, amely Európában kizárólag a 
TTF és NBP esetén teljesül). Az osztrák hub (jelenleg) 
legolcsóbban a magyar-osztrák interkonnektoron (HAG 
vezeték) keresztül érhető el. A vezeték maximális éves 
kapacitása 4,5 milliárd m3, amely önmagában nem képes 
kiszolgálni a hazai igényeket. 

A tőzsdei beszerzéssel szemben az ellátás alapú 
szerződéseket jellemzően hosszabb távra, 10-20 évre 

kötik. Általánosan elmondható, hogy az ilyen típusú 
ügyletek egyik oldalán a termelő, a másikon a nagyke-
reskedő áll. Egy ellátási szerződés megkötésével a felek 
megosztják egymás között a kockázatokat: alapesetben 
a termelők az árkockázatot, a nagykereskedők a meny-
nyiségi kockázatot viselik. 

Az árkockázat azt jelenti, hogy a kitermelő vállalja, 
hogy lemond az árak esetleges növekedéséből adódó 
profitról (nekünk adja a gázt még akkor is, ha más töb-
bet fizetne érte), míg a mennyiségi kockázat azt, hogy a 
nagykereskedő vállalja, hogy minden körülmények között 
átvesz egy bizonyos mennyiséget, vagy ha erre képtelen 
– kötbért vagy büntetést fizet. A tartós finanszírozási 
igény és a kiszámítható ellátás elvárása komplementer 
érdekként találkozik egymással, és így jött létre a hosszú 
távú földgázszállítási szerződés jellegzetes típusa, a klasz-
szikus „take-or-pay” („vedd át vagy fizess”) szerződés.

Az ellátási szerződések magánjogi megállapodások, 
így a szerződő felek testre szabhatják azokat. A szerző-
dések általános paraméterei a futamidő, szállítási meny-
nyiség, átadási pont, árképlet és a „take-or-pay” illetve 
árfelülvizsgálati klauzula. A „take-or-pay” klauzulában a 
minimum átvételi mennyiségek és az alulvételezés ese-
tén fizetendő kötbér nagysága definiáltak. Az árképlet az 
adott időszakra vonatkoztatott gázár meghatározásának 
metódusát foglalja magában. Ez lehet olajár indexált, 
áramárhoz vagy szénárhoz kötött, tőzsdei indexálású, 
fix áras vagy ezek kombinációjából kialakított kevert 
árazású képlet. 

Ezeken kívül egyéb, olyan „nem-standard” elemek 
is definiálhatók, mint az átvételi rugalmasság, minimum/
maximum ár, make-up/carry forward opció vagy a fizeté-
si feltételek (devizanem, fizetési határidő – a finanszírozás 
és fedezés során van jelentősége). A rugalmasság meg-
adja, hogy a vevő a szerződéses mennyiségtől mekkora 
tartományon belül térhet el, a klasszikus „take-or-pay” 
szerződések általában 70–110 százalékos sávban bizto-
síthatnak rugalmasságot. A make-up/carry forward kla-
uzulák pedig az eredeti ütemezéstől eltérő, késleltetett 
vagy előrehozott átvételre adnak lehetőséget a vevőnek.

A hosszú távú szerződésekben gyakran definiálásra 
kerül egy árfelülvizsgálati szabály, mely alapján adott ese-
tekben a szerződés árképlete módosítható a megváltozott 
piaci körülményeknek megfelelően. A „nem-standard” 
kondíciók kiváló lehetőséget biztosítanak a felek idő közben 
változó igényeinek magas szintű kielégítéséhez, azonban 
ezek a „kényelmi szolgáltatások” nehezen beárazhatók. 

Geopolitikai helyzetéből adódóan országunk gázbe-
szerzési lehetőségei korlátozottak. A hosszú távú föld-
gázszállítási szerződések léte és szükségessége vitatéma 
az energiapolitikában. Meglátásunk szerint Magyaror-
szág számára a hosszú távú szerződések létjogosultsága 
indokolt. Ezek a merevnek vélt szerződések meglepően 
nagy rugalmasságot biztosíthatnak a feleknek. Az elmúlt 
években hazánk többször is kezdeményezte a hosszú tá-
vú szerződések módosítását, amellyel azok piackonform 
struktúrája biztosítva lett.  

A hosszú távú földgáz szerződések olyanok, mint a 
német autók: ha sikerül a célnak megfelelő típust válasz-

tani, akkor rendszeres karbantartás mellett sokáig, meg-
bízhatóan és gazdaságosan kiszolgálják tulajdonosukat.

Magyarország szoros gazdasági kapcsolatokat ápol 
Oroszországgal, amely különösen igaz az energetikai 
szektorra. A partnerek közti jó viszony az eddigiekben 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hosszú távú szerző-
dések kezelői az elmúlt időkben többször is moderni-
zálhassák és a kor igényeinek megfelelőre formázzák 
ezeket a megállapodásokat. 

Az orosz szerződéshosszabbítás mellett Magyarország 
aktívan vizsgálja a forrás- és útvonal diverzifikáció lehető-
ségeit. A potenciális kiegészítő források között szerepel a 
norvég, izraeli és közel-keleti gáz, valamint különösen az 
LNG is, amely a világ bármely részéről érkezhet. 

A tartós finanszírozási igény és 
a kiszámítható ellátás elvárása 
komplementer érdekként talál kozik 
egymással, és így jött létre a hosszú 
távú földgázszállítási szerződés jelleg-
zetes típusa, a klasszikus „take-or-pay” 
(„vedd át vagy fizess”) szerződés.

<
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hogy a kereskedési felületen folyamatos aktivitás mutat-
kozik és a kereskedett mennyiségek a várakozásoknak 
megfelelően alakulnak.A piaci szereplők igényeinek 
megfelelően az Intraday kereskedési rendszer követ-
kező frissítésével élesedik a negyedórás és órás blokk 
termékek úgynevezett automatizált „cross matching” 
funkciója, ami hozzájárulhat majd a piac likviditásának 
növeléséhez.

A HUPX hisz benne, hogy az újonnan bevezetett 
piac elősegíti a régióban a kereskedés és a szabad piac 
fejlődését. 

A folyamatos napon belüli (intraday) kereskedés nem-
csak a piaci szereplők igénye, hanem európai uniós 
előírás is. Azok a HUPX tagok, akik az Intraday (ID) 
piacon kereskednek, csökkentik annak kockázatát, 
hogy esetlegesen kiegyenlítő energia felhasználására 
szoruljanak. 

Az Intraday kereskedés a Deutsche Börse M7 ke-
reskedési rendszerével valósult meg, a klíring feladato-
kat pedig a European Commodity Clearing AG látja el. 
A HUPX és együttműködő partnerei azon dolgoztak, 
hogy egy modern, biztonságos, magas szintű szolgál-
tatást tegyenek elérhetővé, amit a piaci szereplők igé-
nyeinek megfelelően alakítottak ki. 

Az új piac indulását megelőzően a HUPX Zrt. 2016. 
január 14-én egy szakmai workshop-ot rendezett több 
mint 120 résztvevővel, melynek célja a piaci szereplők 
teljes körű tájékoztatása és az induló Intraday piac rész-
letes bemutatása volt. 

A piacnyitás nagy érdeklődésnek örvendett, ami a 
piachoz csatlakozott tagok létszámában – 27 tag – is tük-
röződik. Az első hónap tapasztalati alapján elmondható, 

A következő lépés az országok közötti 
integrált Napon belüli kereskedés,  
az XBID projekt megvalósítása.

<

< úJ pIaccaL bővüLT  
a hupX, elindult a naPon 
Belüli kereskedés
HuPX zrt. tájékoztató

a magyar villamosenergiapiac továbbfejlődése érdekében nélkülöz 
hetetlen, hogy a szabadpiaci kereskedelem és a szállítás egymáshoz  
a lehető legközelebbi időpontban történjen. Ezt felismerve a hupX zrt. 
2016. március 9én elindította új piacát, a hupX napon belüli piacot.

hupX napon Belüli piac tagjai európáBan

hupX intraDay Workshop, 2016. január 14.
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állítani, amilyenek ezeknek az eszközöknek a működé-
séhez illeszkednének (pl. kicsiny tömegű, 1500 W-os 
áramtermelő „kütyü” az 1500 W-os porszívóhoz).

Marad tehát a jó öreg villamos hálózat, amely a ki-
sebb-nagyobb erőművekben koncentráltan megtermelt 
villamos energiát elszállítja az „áram által működtetett 
eszközökhöz”: a fogyasztókhoz.

A vita – időnként háborúság („the War of Currents”) – 
arról, hogy ez a nélkülözhetetlen hálózat a Thomas Alva 
Edison által favorizált egyenáramú, vagy a Nikola Tesla 
által feltalált és szabadalmaztatott, George Westinghouse 
(1. kép) által anyagilag támogatott váltakozó áramú le-
gyen-e, már a XIX. század nyolcvanas éveiben elkez-
dődött [1].

Edison ragaszkodott a háromvezetős (+110 V, 0, 
-110 V) egyenáramú rendszerhez, amely annak ellenére 
jelentős területeket hódított meg az Egyesült Államok-
ban, hogy a kis feszültség miatti nagy I2R veszteség és a 
túl nagy feszültségesés elkerülésére sűrűn – egymástól 
kb. 1,5 mérföld (kb. 2,5 km) távolságra – kellett telepí-
teni az egyenáramú generátorokat [1].

A Tesla által szorgalmazott és Westinghouse által 
támogatott váltakozó áram döntő fölényét a magyar 
Ganz és Tsa cég három zseniális mérnöke, Déri Miksa, 
Bláthy Ottó Titusz és Zipernowsky Károly által feltalált 
és szabadalmaztatott zárt vasmagú transzformátor és a 
fogyasztók párhuzamos kapcsolásának rendszere ala-
pozta meg, amelyek lehetővé tették nagy teljesítmény 
szállítását nagy távolságra, kis veszteséggel.

Edisonék különböző eszközökkel sokáig igyekeztek 
megakadályozni a váltakozó áram térhódítását:
nn Bizonyítandó, hogy a váltakozó áram életveszélyes, 

megszervezték emlős állatok – elsősorban kóbor 
kutyák és macskák – árammal történő nyilvános 
kivégzését.

nn Sajtókampányt indítottak a közönség meggyőzésére, 
hogy a váltakozó áram sokkal veszélyesebb, mint az 
egyenáram [1].

Bár Edison ellenezte a halálbüntetést, az az elhatáro-
zása, hogy ellehetetleníti a váltakozó áramú rendszert, 

Kimpián Aladár *

< vILLamOsEnErgIa
áTvITEL nagy egyen-
feszültségen
* Kimpián Aladár, nyugalmazott főmérnök

Igen nagy villamos teljesítmények – több ezer mW – nagytávolságú átvitelére 
egyre gyakrabban építenek nagy, sőt ultranagy feszültségű egyenáramú ösz
szeköttetéseket (távvezetékeket és konverteralállomásokat), főleg kontinens
méretű országok (pl. Kína, India, brazília). Ezáltal új értelmet nyer a több mint 
130 éves kérdés: egyenáram vagy váltakozó áram?

rövId TörTénETI bEvEzETő 
Az emberiség kollektív tapasztalata szerint a világegye-
tem elválaszthatatlan, megszüntethetetlen és mindenütt 
jelenvaló része az elektromágneses tér.

A XIX. század óta, Michael Faraday és James Clerk 
Maxwell, valamint elődeik, André Marie Ampère, Hans 
Cristian Ørsted, Jean Baptiste Biot, Felix Savart és mások 
munkássága nyomán tudjuk, hogy az elektromágneses 
tér – erőtér, amely munkát tud végezni.

Ugyanettől az időtől a találékony emberiség számta-
lan olyan eszközt hozott létre, amelyet „áram hajt”, azaz 
működéséhez villamos energia szükséges.

De: az emberiség máig adós annak feltalálásával, 
hogy a természetben az eszközök működtetésére köz-
vetlenül felhasználható formában nem található villamos 
energiát miképpen lehetne olyan „kvantumokban” elő-

illusztráció
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határozva, hogy mikor és mennyi kiegyenlítő ener-
giát mennyi ideig vehet igénybe az egyik a másiktól.

nn Legyen megfelelő nagyságú tartalékteljesítmény (pl. 
erőművi forgótartalék és/vagy gyorsindítású gáztur-
binák, import a szomszédoktól), hogy blokk-kiesés 
esetén a hiányzó teljesítményt meghatározott idő 
– legfeljebb néhány perc – alatt pótolni lehessen. 
Amíg a hiányt a szenvedő VER, illetve VERE a tarta-
lékai bevetésével vagy fogyasztói korlátozással meg 
nem szünteti, addig az megoszlik az együttműködő 
VER-ek, illetve VERE-k között, és a közös frekvencia 
kisebb lesz. 

Ha a két VERE névleges frekvenciája nem azonos, vagy 
azonos ugyan, de eltérő szabályrendszer szerint működ-
nek (pl. mások a frekvenciaszabályozás tűréshatárai), és 
ezért a tartósan kisebb frekvenciájú VERE „elhúzhatná” 
a tartósan nagyobb frekvenciájú VERE-t, azaz a megen-
gedhető mértéken túli nagyságú és időtartamú negatív 
hatást gyakorolna rá, akkor e két VERE közé egyenáramú 
betét(ek)et kell beépíteni. (Így lehetett együttes üze-
met tartani az UCPTE és a [volt] KGST országok CDU 
rendszeregyesülése között 3 db, egyenként 600 MW 

a nEmzETI vILLamOsEnErgIa
rEndszErEK és EgyEsüLésEIK 
LéTrEJöTTE
A XX. század első felében kialakultak az egyes országok 
váltakozó áramú nemzeti – nagyobb országok, mint 
pl. az Egyesült Államok, Kanada, Japán, a Szovjetunió 
esetén az egyes országrészek regionális – villamos-
energia-rendszerei (Kerényi A. Ödön közkeletűvé vált 
rövidítésével VER-jei), a század második felében pedig 
létrejöttek e nemzeti, illetve regionális VER-ek egyesü-
lései (ismét csak Kerényi A. Ödön rövidítésével VERE-i 
[villamosenergia-rendszer egyesülései]).

Ha a nemzeti, illetve regionális rendszerek önma-
gukban többé-kevésbé kiegyensúlyozottak voltak, az-
az annyit termeltek, amennyit fogyasztottak, illetve a 
szomszédos rendszerek névleges frekvenciája ugyanaz 
volt, akkor a VER-eket kellően nagy átviteli képességű 
váltakozó áramú, nagyfeszültségű – a kontinentális Eu-
rópában 400, 380 vagy 220 kV-os – távvezetékekkel 
össze lehetett kötni. Így jött létre 1951-ben az európai 
kontinens első nagy VERE-je, az UCPTE ( Union for 
the Coordination of Production and Transmission of 
Electricity), kezdetben elsősorban azért, hogy nemzeti 
VER-ük üzemzavara esetén az országok kisegíthessék 
egymást. Az UCPTE-hez 1995. október 18-án hazánk 
is csatlakozott.

Az Európai Unió belső villamosenergia-piacának 
liberalizációja kapcsán 1999. július 1-én az UCPTE-ből 
kikerült a P, és lett UCTE, amelynek Magyarország 2001. 
május 17-én vált teljes jogú tagjává.

Az európai rendszeregyesülések az 1. ábrán látha-
tók. E rendszeregyesülésekből alakult 2009. 07. 01-én az 
ENTSO-E (European Network of Transmission System 
Operators for Electricity), az Európai Villamosener-
gia-ipari Rendszerirányítók Szervezete. (Nem tagjai az 
ENTSO-E-nek: a világosszürke Albánia, Törökország 
és a Szovjetunió európai utódállamai közül Belarusz, 
Moldova, Oroszország és Ukrajna.)

Milyen feltételeknek kell teljesülniük két villamos-
energia-rendszer egyesülés váltakozó áramú távveze-
tékeken keresztül történő párhuzamos üzeméhez?
nn Legyen azonos a két VERE névleges frekvenciája 

(pl. 50 Hz).
nn Mindkét VERE legfeljebb néhány század Hz-cel tér-

het el a névleges frekvenciától, ellenkező esetben az 
összekapcsolás pillanatában olyan nagy teljesítmény-
áramlás indul meg a nagyobb frekvenciájú VERE-ből 
a kisebb frekvenciájú VERE felé, amely meghaladhat-
ja az összekötő távvezeték átviteli kapacitását, és a 
túlterhelés-védelem kikapcsolja a vezetéket, mielőtt 
a párhuzamos üzem létrejöhetett volna.

nn Az együttműködő VER-ek, illetve VERE-k közös 
szabályrendszer szerint üzemeljenek; pl. legyen meg-

vezetett oda, hogy egyik alkalmazottja, Harold P. Brown 
megkonstruálta az első villamosszéket, amelyet termé-
szetesen váltakozó árammal működtettek. Azonban 
első alkalmazásakor, 1890. augusztus 6-án túl kis feszült-
séget kapcsoltak a halálraítéltre, így az ítélet-végrehajtás 
csak megemelt feszültséggel, másodszorra sikerült [1].

De minden ármány ellenére a váltakozó áram foly-
tatta térhódítását, mind a termelés, mind a felhasználás 
terén: ahogy nőtt a motorikus fogyasztók száma és 
teljesítménye, úgy vált egyre általánosabbá a váltakozó 
áramú termelés, átvitel, elosztás és fogyasztás és szorult 
vissza az egyenáramú. Az itt-ott megmaradt egyenára-
mú fogyasztókat többé már nem egyenáramot termelő 
erőművek, hanem a váltakozó áramú hálózatról táplált 
egyenirányítók látták el.

A versenyt, hogy a villamosenergia-szolgáltatás 
egyen- vagy váltakozó áramú hálózatra épüljön-e, vé-
gül is a váltakozó áram elvi határok nélküli, több ezer 
MW-os teljesítmény-tartományban megvalósítható, 
egyszerű és viszonylag olcsó transzformálhatósága 
döntötte el; ilyet az egyenárammal egyszerű módon és 
eszközökkel nem tudunk csinálni, azaz nem tudunk lét-
rehozni egy több feszültségszintű egyenáramú hálózatot.

Segítette a döntést az orosz Mihail Oszipovics 
Dolivo-Dobrovolszkijnak, az AEG mérnökének talál-
mánya, a háromfázisú váltakozó áramú, kalickás for-
górészű aszinkron motor, a ma létező legegyszerűbb 
normál villamos forgógép, amelyet szerte a világon szé-
les teljesítmény-tartományban és óriási mennyiségben 
gyártottak és gyártanak.

Dolivo-Dobrovolszkij (1862, Szentpétervár – 1919, 
Heidelberg), a rigai műszaki egyetemen tanult, majd a 
II. Sándor cár elleni 1881-es „sikeres” bombamerény-

letet követő represszió elől Németországba távozott. 
Tanulmányait a darmstadti műegyetemen folytatta, 
majd belépett az Allgemeine Elektrizitätswirtschafts-
AG (AEG)-hez, és haláláig itt dolgozott [2].

A háromfázisú váltakozó áram döntő európai át-
törését hozta az 1891-es frankfurti Nemzetközi Elekt-
rotechnikai Kiállítás, amelynek világítási és motorikus 
fogyasztóit a Lauffen am Neckar-i vízerőmű Dolivo-
Dobrovolszkij által konstruált, 150 f/min fordulatszá-
mú, 40 Hz-es, 200 kVA-es, 50 V-os generátora táplálta 
háromfázisú váltakozó árammal, amelyet feltranszfor-
málva, egy 175 km-es, 15 kV-os, szintén általa tervezett 
távvezetéken keresztül juttattak el a kiállításra [2].

A XX. század elejére tehát az erőátviteli célú (mo-
torikus, világítási, hőfejlesztési stb.) villamos energiát 
csaknem kizárólag váltakozó áram formájában hasz-
nálták. Ahol azonban töretlenül megmaradt az egyen-
áram, az a váltakozó áramú berendezések működtetése, 
védelme, illetve a vonalas telefónia volt, mert az egyre 
kifinomultabb akkumulátortelepek és töltőberendezé-
seik révén biztosítani lehetett a működtető egyenáram 
megkövetelt, csaknem 100%-os rendelkezésre állását. 

„Az áramok háborúja”:  
a váltakozó áram térhódítása  
az egyenáram rovására.

<
1. KÉP: thomas alva eDison, nikola tesla, george Westinghouse [1]

ucte

norDel (Dánia [egy része], finnország, izlanD,  
norvégia, svéDország)

uktsoa (nagyBritannia)

atsoi (írország, észak-írország)

Baltso (észtország, lettország, litvánia)

1. ÁBRA: az entso-e tagországok és történelmileg kialakult vere-ik [3]
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Technikatörténeti jelentőségű nagy-
feszültségű egyenáramú átvitelek
A váltakozó áramú villamosenergia-rendszereken 
(VER-eken) belüli vagy ezek közötti első ipari méretű 
nagyfeszültségű egyenáramú összeköttetést az ASEA 
létesítette 1954-ben a svéd szárazföld és a sörfőzéséről 
híres Gotland sziget között (2. kép). A 96 km-es, 100 kV-
os, 200 A-es, tehát 20 MW-os, higanygőz-áramirányítós 
monopoláris összeköttetés zömmel a tengerfenékre 
fektetett kábelben halad. 15 éves üzem után, 1969-ben 
a higanygőz-áramirányítókat 2” (50,8 mm) átmérőjű, 
200 A névleges áramú, 3,2 kV zárófeszültségű tiriszto-
rokra cserélték [5].

Kanadában, Manitoba államban, a Nelson River 
torkolata közelében lévő nagy vízerőművektől indul az 
1977-ben épült 895 km-es, ±450 kV-os, 1620 MW-os 
Bipole 1, majd az 1985-ben épült 937 km-es, ±500 kV-
os, 1800 MW-os Bipole 2 egyenáramú távvezeték, a 
700 000 lakosú Winnipeghez közeli fogadóállomással, 

Előnyök:
1.  Összekapcsolhatók aszinkron üzemelő vagy külön-

böző névleges frekvenciájú VER-ek vagy VERE-k.
2.  Nagy mennyiségű villamos energia szabadvezetéken, 

jellemzően 5-600 km-nél nagyobb távolságra ol-
csóbban (kisebb beruházási és veszteség-költséggel) 
szállítható.

3.  Míg UHVAC-n a nagy kapacitív meddő teljesítmény 
kompenzálása végett 5-600 km-enként közbenső 
alállomásokat kell létesíteni, addig UHVDC-n nincs 
szükség közbenső alállomásokra, a távvezeték akár 
több ezer km-es is lehet.

4.  Kisebb a távvezetéki nyomvonal szélessége.
5.  Egyszerűbb, tetszetősebb, „környezetbarátabb” az 

oszlopszerkezet.
6.  Mivel a szigetelést (pl. légközt, az  érszigetelést) a 

feszültség csúcsértékére kell méretezni, adott szi-
getelésű berendezés egyenáramon √2-ször akkora 
névleges feszültséget bír ki, mint váltakozó áramon, 
azaz rajta a váltakozó áramú teljesítmény √2-szöröse 
szállítható. 

7.  A távvezeték sodronya körüli stacionárius tértöltés 
átmérőnövelő hatása miatt kisebb a sugárzási vesz-
teség.

8.  A váltakozó áramú villamosenergia-rendszer pertur-
bációit (pl. zárlatait, lengéseit) sem az egyenirányító, 
sem az inverter nem engedi át (tűzfal).

9.  Az egyenáramú kábelösszeköttetés hossza többszö-
röse lehet a váltakozó áramúénak, hiszen van olyan 
váltakozó áramú kábelhossz, amelynél a kapacitív 
töltőáram akkora, mint a kábel termikus határárama, 
így wattos áram már „nem fér bele”.

Hátrányok:
1.  Mivel az egyenáramnak nincs nullátmenete, a ha-

gyományos váltakozó áramú, oltóközeges megsza-
kítók egyenáram megszakítására nem használha-
tók, így egyenáramú távvezetékekből nem lehet 
kialakítani hurkolt hálózatot. (Ez addig volt igaz, 
amíg meg nem alkották a nagyfeszültségű hibrid 
egyenáramú megszakítót. Ma már létesítenek 
többvégpontú [multiterminális] egyenáramú táv-
vezetékeket is).

2.  A feszültségszint változtatása bonyolult (az egyen-
áram nem transzformálható).

3.  A végponti (alállomási) kapcsolóberendezés bonyo-
lult és drága.

4. Több a hibalehetőség, kisebb a rendelkezésre állása.

áramKörI mEgOLdásOK

Az egyen- és váltóirányító berendezések  
áramköri elemei
nn dióda
nn tirisztor: átmérő: 6” (152,4 mm), zárófeszültség: 

8,5 kV, névleges áram: 4 kA, áramváltozási mere-
dekség: 3 kA/mikrosec

nn GTO
nn IGBT

Alapkapcsolások
nn egyfázisú egyutas
nn egyfázisú kétutas
nn háromfázisú hatütemű híd
nn háromfázisú tizenkét ütemű híd

átviteli kapacitású egyenáramú betéttel, német-csehszlo-
vák, osztrák-csehszlovák és osztrák-magyar irányban, 
Etzenricht, Dürnrohr és Wien Südost alállomásokon.)

A nagy egyenfeszültségen történő nagyteljesítmé-
nyű villamosenergia-átvitel mára kiforrott, világszerte 
alkalmazott megoldása a következő:

A nagy váltakozó feszültséget egyenirányítják (azaz 
váltakozó áramból egyenáramot „készítenek”), majd 
a kapott nagy egyenfeszültséget váltóirányítják (azaz 
egyenáramból váltakozó áramot „készítenek”) (2. ábra).

Változatok:
1.  Az összekapcsolandó VERE-k névleges frekvenciája 

azonos (pl. UCTE-CDU viszonylatban 50 Hz) vagy kü-
lönböző (pl. Japán északi fele 50 Hz, nyugati fele 60 Hz 
frekvenciájú), és mind az egyen-, mind a váltóirányítás 
ugyanazon a helyen (erőműben, alállomáson) tör-
ténik; a berendezés neve: egyenáramú betét (back-
to-back station, Gleichstromkurzkupplung, вставка 
постоянного тока).

2.  Az egyen- és a váltóirányítás különböző helyeken 
történik, és ezeket a konverter alállomásokat több 
száz vagy ezer kilométer hosszúságú nagyfeszültségű 
egyenáramú távvezeték (szabadvezeték vagy [tenger 
alatti] kábel) köti össze.

A szakma mindkét változatot HVDC (high voltage direct 
current) összeköttetésnek nevezi.

Mi vezetett ahhoz, hogy a XXI. század elején ismét 
aktuális az egyenáram erőátviteli célú felhasználásával 
foglalkoznunk anélkül, hogy újrakezdődne az „áramok 
háborúja”? Tekintsük át a nagy egyenfeszültségen törté-
nő villamosenergia-átvitel előnyeit és hátrányait!

2. ÁBRA: a nagyfeszültségű egyenáramÚ átvitel egyszerűsített sémája. (a Bal olDali piros Blokk a nagyfeszültségű egyenirányító,  
a joBB olDali a váltóirányító; hvac = high voltage alternating current.) [10]

2. KÉP: az 1954-Ben létesült svéDországi gotlanD szigeti 
hvDc helyszíne és egyik higanygőz-egyenirányítója [5]

3. KÉP: a nelson river hvDc összeköttetés egyik ereDeti 
higanygőz-áramirányítója [6]

A nagyfeszültségű egyen- 
áramú összeköttetésnek több  
az előnye, mint a hátránya.

<
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Az 1980-as évek elején, a mozambiki polgárhábo-
rúban a távvezeték 4200 oszlopa megsemmisült vagy 
súlyosan megrongálódott. 1998-ra állították helyre [7].

Brazíliában, az ország ÉNY-i részén nagy kapaci-
tású vízerőműveket építenek. Ezek teljesítményét a 
Porto Velho-i konverter alállomástól 2 db, egyenként 
2412 km-es, ±600 kV-os, 3150 MW átviteli képességű 
egyenáramú távvezetékkel szállítják el az Araraquara-i 

létesítményekkel, melyeknél a tirisztorok zárt csar-
nokokban vannak). A bal oldali kép jobb oldalán és a 
jobb oldali képen láthatók az egyenirányítókat tápláló 
transzformátorok [7].

Az erőmű egyenirányító alállomásától 1414 km-
es, ±533 kV-os, 1920 MW átviteli képességű bipolá-
ris egyenáramú távvezeték megy a Dél-afrikai Köz-
társaságban, Johannesburg közelé-ben lévő Apollo 
alállomásig (5. kép). Az 1977-79 között épült 7000 
oszlopos távvezeték pozitív és negatív pólusa két, 
egymástól 1 km-re lévő oszlopsoron halad (5. kép), 
az áramvezető 4×565, a védővezető  1×117 mm2-es. 
Földvezetéke a kb. 2000 km hosszban elnyúló, kb. 
150 m vastag feketeszén-mező, amelybe csak le kellett 
fúrni a csatlakoztató szondákat.

4. KÉP: a caBora Bassa vízerőmű konverter alállomása (Balra) és az egyenirányítókat tápláló transzformátorok (joBBra) [7]
5. KÉP: az 1414 km-es távvezeték egyik pólusa és a Dél-afrikai apollo alállomás [7]

amely még higanygőz egyen- és váltóirányítókkal léte-
sült (3. kép). Ezeket 1992 és 2004 között tirisztorokra 
cserélték [6].

Mozambik legnagyobb folyóján, a bővizű Zambezin, 
az indiai-óceáni torkolattól kb. 1000 km-re épült a 
Cabora Bassa vízerőmű. Tározójának legnagyobb  hosz-
szúsága 292 km, legnagyobb szélessége 38 km, területe 
2739 km2 (4,5-szer nagyobb, mint a Balaton), víztérfo-
gata 55,8 km3, legnagyobb mélysége 157 m. 

A tározó a partnak mindössze két pontján közelíthe-
tő meg közúti járművel, így a Zambéziben és környékén 
honos vadak háborítatlanul, szabadon élhetnek.

Az ötgépes erőmű összteljesítménye 5×415=2075 
MW [7].

Az erőmű alállomásának fő berendezése a 400 kV-os 
váltakozó áramot ±533 kV-os egyenárammá átalakító 
konverter (a 4. kép bal oldali képén középen), melynek 
tirisztorai szabadtéri elhelyezésűek (szemben az újabb 

3. ÁBRA: Brazília egyik tervezett hvDc összeköttetése [10]

4. ÁBRA: nagyfeszültségű, egyenáramÚ káBel-összeköttetések európáBan.

Az 1950-es évektől kezdve 
minden földrészen létesült 
nagyfeszültségű egyenáramú 
összeköttetés.

Meglévő (piros), épülő 
(zöld) és tervezett (kék) 
nagyfeszültségű, egyen-
áramú kábel-összekötteté-
sek európában. Ahol nincs 
szárazföldi vége a színes 
vonalnak, ott tengeri  
szélfarm van [8].

<

<

inverter alállomásra, São Paulo nagyfogyasztású kör-
zetébe (3. ábra) [10].

2008-ban helyezték üzembe a világ legnagyobb át-
viteli kapacitású, 580 km-es, ±450 kV-os egyenáramú 
kábelét a norvégiai Feda és a hollandiai Eemshaven 
között (4. ábra és 6. kép). Terhelhetősége 700 MW. 
Készítéséhez 9000 t rezet és 12 000 t ólmot használtak 
fel, össztömege 47 000 t [9].
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MW-os távvezetékek [10]. Általános sémájuk az 5. 
ábrán látható.

(a)  Egyfázisú, kéttekercselésű transzformátorokból ösz-
szeállított 2 db háromfázisú csoport, az egyik cso-
port szekundere csillag, a másiké delta kapcsolású.

(b)  Egyfázisú, háromtekercselésű transzformátorokból 
összeállított 1 db háromfázisú csoport, az egyik sze-
kunder tekercselés csillag, a másik delta kapcsolású.

(c)  2 db háromfázisú transzformátor, az egyik szekunder 
tekercselése csillag, a másiké delta kapcsolású.

a maI LEgKOrszErűbb, LEgnagyObb 
KapacITású hvdc összEKöTTETésEK
A kb. 4000 km É-D-i és kb. 5000 km K-Ny-i kiterjedésű 
Kínában 2015 végén 4 db HVDC (±400, 500, 660 kV-os) 
és 8 db UHVDC (7 db ±800 és 1 db 1100 kV-os) össze-
köttetést üzemeltettek, és 2020-ig további 5 db HVDC 
és 22 (!) db UHVDC (18 db ±800 és 4 db 1100 kV-os) 
összeköttetést terveznek.

A mai leghosszabb és legnagyobb kapacitású ±800 
kV-os HVDC összeköttetések Közép- és Kelet-Kína 
között épülnek, pl. a Yunnan-Guangdong 1438 km-
es, 5000 MW-os, a Xiangjiaba-Shanghai 2071 km-es, 
6400 MW-os és a Jinping-Sunan 2096 km-es, 7200 

5. ÁBRA: korszerű Bipoláris, nagyfeszültségű, váltakozó – egyen – váltakozó áramÚ összeköttetés sémája

6. ÁBRA: az egyen- és váltóirányítókat tápláló transzformátorok 
szokásos konfigurációi 

háromfázisÚ, kétutas, 12 ütemű 

hiDat megkettőzve hiBatűrő  

kapcsolást kapunk:  

a BerenDezés felének üzem – 

zavara esetén a megmaraDó fél  

– pl. a pozitív pólus és a fölD,  

vagy a fölD és a negatív pólus – 

átviszi a fele teljesítményt [10].

Az UHVDC  
összeköttetések terén  
is Kína a világelső.

Az egyenirányítók és  
az inverterek különböző  
kapcsolású transzformáto-
rokkal táplálhatók.

<

< 6. KÉP

7. KÉP

8. KÉP

A 6. képen látható az (a) kapcsolás szerinti egyfázi-
sú, kéttekercsű, csillag/delta kapcsolású transzformá-
tor, a Yunnan-Guangdong 1438 km-es, ±800 kV-os, 
5000 MW-os egyenáramú átvitel egyenirányítóihoz és 
invertereihez való csatlakozásra. Háttérben a primer 
tekercs 500/√3 kV-os szabadtéri kivitelű, ernyős át-
vezető-szigetelője, előtérben a 800 kV-os szekunder 
tekercs 14 m-es kompozit átvezetői [10].

A 7. képen a (b) kapcsolás szerinti, egy 500/√3 kV-os 
primer és két 800 kV-os szekunder tekercsű egyfázisú 
transzformátor látható, a kínai Yunnan-Guangdong 1438 
km-es, ±800 kV-os, 5000 MW-os egyenáramú átvitel 
egyenirányítóihoz és invertereihez való csatlakozásra. 
(A felvétel a gyártómű próbatermében készült.) [10].

A 8. képen pedig a (c) kapcsolási változat szerinti 2 db 
háromfázisú, kéttekercses transzformátor látható; az 
egyik csillag/csillag, a másik csillag/delta kapcsolású [10].
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Forradalminak ígérkező készülék: a nagyfeszültségű 
hibrid (villamos félvezetős és mechanikus) egyenára-
mú megszakító (8. ábra), mely a következőképpen 
működik [11]:

1.  Üzemszerűen a sárga áramkör (a kevés félvezető 
elemből álló, ezért kis ohmos ellenállású, kis vesz-
teségű segéd dc megszakító és a vele sorba kapcsolt 
igen gyors mechanikus szakaszoló) vezeti a több 
kA-es egyenáramot.

2.  Szándékolt vagy védelmi „ki” parancsra lezár a segéd 
dc megszakító, majd miután az áram átterelődött 
a kék sokszekciós, sokelemes fő dc megszakítóra, 
kikapcsol a gyors szakaszoló.

3.  Most zárásba vezérlik a fő dc megszakítót. Ha eköz-
ben túl nagy feszültség jutna a szekció(k) félvezető 
elemeire, azt a megszólaló rózsaszín varisztorok 
levezetik.

4.  Miután a fő dc megszakítóban megszűnt az áram, 
működik a megszólalt varisztorok maradékáramát 
kikapcsoló megszakító is.

A nagyfeszültségű egyenáramú megszakító lehetővé 
teszi több-végpontú (multiterminális), hurkolt egyen-
áramú hálózatok kialakítását, ami óriási perspektíva az 
átviteli hálózatok fejlesztése terén.

Kínai számítások szerint 10 000 MW teljesítmény 
3000 km-re történő szállításához a különböző nagy- és 
ultranagy feszültségű és rendszerű távvezetékekből 
a 9. ábrán látható darabszámú szükséges. Az átviteli 
veszteség a ± 1000 kV-os egyrendszerű egyenáramú 
távvezeték esetén a legkisebb.

„Coal by wire” – inkább áramot szállítsunk, mint sze-
net – mondják Kínában [10].

A Yunnan-Guangdong ±800 kV-os, 
5000 Mw-os egyenáramú összekötte-
tés egyenirányító-csarnoka, a kettőzött 
háromfázisú, kétutas, 12 ütemű egyen-
irányító 6 db függesztett, földrengésbiztos 
tirisztor-csoportjával. Balra az egyfázisú, 
kéttekercses transzformátorok benyúló 
kompozit átvezetői, jobbra a plusz és 
mínusz egyenáramú kivezetés [10].

A diszpozíció a vízszintes tengelyre 
szimmetrikus, annak megfelelően, hogy 
a berendezés a pozitív pólus és a föld, 
valamint a föld és a negatív pólus között 
– fele teljesítménnyel, de egyébként azonos 
jellemzőkkel – üzemben tartható [10].

Forradalmi technológiai újítás  
a nagyfeszültségű hibrid egyen-
áramú megszakító: lehetővé 
teszi hurkolt egyenáramú  
hálózatok kialakítását.

A ±1100 kV-os egyenáramú távvezeték  
kísérleti szakaszának feszítő- és tartó-
oszlopa a kínai próbaállomáson [10].

<

<

<<

9. KÉP

10. KÉP

7. ÁBRA: hvDc konverter-alállomás tipikus elrenDezése

8. ÁBRA: nagyfeszültségű hiBriD egyenáramÚ megszakító elvi sémája [11]

9. ÁBRA: nagy- és ultranagy feszültségű távvezetékek szükséges 
DaraBszáma 10 000 mW átviteléhez 3000 km távolságra és a fellépő 
veszteségek [10]
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Hasonlítsuk össze a nagyfeszültségű egyen- és vál-
takozó áramú átvitel költségeit az átviteli távolság függ-
vényében – a vízszintes tengelyen az átviteli távolság, a 
függőlegesen a beruházási költség szerepel – (10. ábra)!

AC (zöld): olcsó végpontok – drága távvezeték
DC (piros): drága végpontok – olcsó távvezeték
A zöld AC és a piros DC egyenesnek nyilván léte-

zik metszéspontja: ilyen hosszú összeköttetés esetén 
egyenlő az AC és a DC változat beruházási költsége. 
Kisebb távolságra az AC, nagyobbra a DC olcsóbb. 
Az interneten fellelhető adatok szerint a kékkel bemé-
retezett metszésponthoz tartozó hossz szabadvezeték 
esetén kb. 600 km, kábelnél kb. 60 km [10].

A konkrét számértékeket számos, itt fel nem sorolt 
tényező befolyásolja.

összEfOgLaLás
Napjainkban a nagy egyenfeszültségű villamosenergia-
átvitel
nn  nagy országok és területek (Kína, India, Brazília, Kö-

zép- és Dél-Afrika) több ezer kilométeres, több ezer 
MW-os villamosenergia-szállításának korszerű, kis 
veszteségű, gazdaságos és környezetkímélő eszköze,

nn  főleg Európában az ENTSO-E keretében váltakozó 
áramú hálózataikon keresztül együttműködő nem-
zeti villamosenergia-rendszerek többnyire tengerek 
által szétválasztott részei között közvetlen kapcso-
latot teremtő megoldás, amely az együttműködés 
biztonságát növeli és a rendszerüzemzavarok számát 
és súlyosságát mérsékli,

nn  az egyre szaporodó szélparkok teljesítményének 
korszerű összegyűjtője és az átviteli hálózatokhoz 
továbbítója.

A cikk elején feltett 130 éves kérdésre tehát a válasz: is-is.

Köszönetnyilvánítás
A szerző tisztelettel emlékezik Kerényi A. Ödönre és 
köszönetet mond Szabó Benjáminnak, akik kezdemé-
nyezték, hogy az ETE Szenior Energetikusok Klubja 
keretében „Villamosenergia-átvitel nagy egyenfeszült-
ségen” címen hangozzék el előadás; ez képezi alapját a 
jelen cikknek.
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10. ÁBRA: ac és Dc összeköttetések Beruházási költségeinek összehasonlítása [10]
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Teljes egészében új arculatot kap az MVM Csoport, az 
új logó és a hozzá tartozó egyéb elemek májustól váltják 
fel a társaságot jellemző, közel 10 éve meglévő arculatot. 
A cégcsoport mind üzleti stratégiájában, mind pedig a 
vállalati kultúrában új irányt tűzött ki maga elé, amely-
lyel legnagyobb nemzeti tulajdonú társaságként képes 
megfelelni a modern energetikai cégek felé támasztott 
elvárásoknak. 

Az MVM eddigi arculata nem fejezte ki sem a válla lat-
csoport szerteágazó tevékenységét, sem pedig a társa-
ság nemzetgazdaságban betöltött szerepét. Ezért olyan 
logóra volt szükség, amely maximálisan illeszkedik az 
innovációt szem előtt tartó stratégiához, versenyképes 
pozíciót biztosít a nemzetközi piacokon, megfelelően le-
tisztult, ugyanakkor könnyebben felismerhető és felidéz-
hető formavilágot hordoz, eloszlatva az állami tulajdonú 
cégcsoporthoz társított elavult imázst.

Az MVM Csoport arculatváltása kiterjed valamennyi, 
a csoporthoz tartozó tagvállalatra is, így májustól az 

magyarországi társaságcsoport, 59 vállalatból áll, 8000 
foglalkoztatottal, tavaly 16,7 TWh villamos energiát ter-
melt és összességében 120 milliárd forintot fizetett be 
a költségvetésbe. Az MVM Csoport mindezek alapján 
Közép-Európa 33. legnagyobb cége. A csoport ezt az 
eredményt olyan gazdasági környezetben érte el, amikor 
a fogyasztás csökken vagy stagnál, és szűkülő árrés jel-
lemzi a helyzetet, s ez várhatóan a következő 3-5 évben 
sem fog változni.

A cégcsoport jövőbeni elképzeléseire vonatkozó 
kér désre válaszolva Csiba Péter jelezte, hogy készen 
állnak további cégek felvásárlására, így többek között 
az is szóba jöhet – ha ilyen döntés születik –, hogy két 
éven belül felvásárolják az árampiaci elosztó hálózatot.  
A gázpiacon pedig nem zárható ki egy árcsökkentés 
sem.

A tájékoztatón többször szóba került, hogy a Paksi 
Atomerőmű sikeres működése nagyban hozzájárult a 
cégcsoport sikeréhez, mind a termelékenység növe-
lésében, mind a biztonság növelésében kiemelkedően 
teljesített.

Az MVM Csoport alapvető célkitűzése, hogy olcsó 
és megfizethető energiát biztosítson a fogyasztóknak, 
miközben egy komoly régiós szerepvállalást is elérjen. 
Anélkül, hogy versenyképesek legyünk, nem lehet jö-
vőképet kialakítani – hangoztatta Csiba Péter, az MVM 
Magyar Villamos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója a 
sajtótájékoztatón. Mint mondta: az ügyfél-orientáltságot 
alapvetőnek tekintik, ugyanúgy, mint az innovációt, a 
fenntarthatóságot, a felelősséget és a biztonságot. A cég-
csoport napokban elfogadott új, középtávú stratégiája 
kiemelt célként kezeli mindezek mellett a megújuló for-
rásokra támaszkodó energiatermelés bővítését is, de 
az MVM Csoport meglévő értékeinek megtartását is 
prioritásnak tekintik.

Csiba Péter az új stratégia hat fő elemét ismertetve 
jelezte, hogy ezek a működési kiválóság fejlesztése, 
partnerség az ellátásbiztonság megvalósításában, az 
értéklánc lefedése, a megújuló energiatermelés rész-
arányának növelése, az innováció proaktív támogatása 
és a regionális terjeszkedés. Mindezt olyan gazdasági 
környezetben kell megvalósítaniuk, amikor csökken 
vagy stagnál a fogyasztás és csökkennek az energiaárak. 
Célkitűzésük, hogy 2020-ig a tavaly elért 100 milliárd 
forintos EBITDA értékét megduplázzák, vagyis 200 milli-
árd forintra emeljék, úgy, hogy a cégcsoport ehhez mért 
nettó adósságát 3 százalék alatt tartsák.

Az MVM Csoport 2015. évi eredményeit ismertetve 
Kóbor György, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
gazdasági vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az 
elért 1266,5 milliárd forintos árbevétel 71,7 milliárd fo-
rinttal magasabb a 2014. évinél. Emellé 107,5 milliárd fo-
rintos EBITDA társult, amely 4,2 milliárd forinttal haladta 
meg az előző évi értéket. A cégcsoport a 4. legnagyobb 

2016. május 25. 
kiemelkedően eredményes évet zárt az mvm Csoport az elmúlt évben, történetének eddigi legnagyobb, 
1266,5 milliárd forintos árbevételt elérve. ez 71,7 milliárd forinttal magasabb a 2014. évinél. a cégcsoport a 
napokban elfogadott új középtávú stratégiája mentén növelné tovább eredményességét, amelynek központjában 
többek között a szolgáltatások bővítése és új piacok meghódítása áll – hangzott el az mvm Csoport évértékelő 
sajtótájékoztatóján.

2016. május 2.
Új, dinamikus és versenyképes arculatot vezet be 2016 májusától az mvm Csoport. a közel tíz éves logó lecse-
rélésére a legnagyobb nemzeti tulajdonban lévő társaság új középtávú, csoportszintű stratégiájának elfogadásával 
egy időben kerül sor. az mvm Csoport a következő évtizedben amellett, hogy továbbra is olcsón és megbízható 
módon biztosít energiát a magyar lakosság és a vállalkozások számára, nagy hangsúlyt fektet majd az innováció 
támogatására, a megújuló energiaforrások bővítésére, illetve nemzetközi jelenléte erősítésére.< rekord árbevételt ért el az mvm csoport 

< arculatot váltott az mvm csoport

MVM tulajdonát képező cégek is új logót használnak. 
A teljes csoportszintű arculatváltás azonban lépcsőze-
tesen zajlik, szem előtt tartva a költséghatékonyságot 
és a fenntartható működést. Az MVM Csoport arculat-
váltásának fedezetét a társaságcsoport üzleti tervében 
meghatározott kommunikációs költségkeret biztosítja. 
Az előzetes becslések alapján a csoportszintű arculat-
váltás teljes költsége legfeljebb 300 millió forint lesz.

az mvm csOpOrT saJTóKözLEményEI



Hírek........................................................................................................[65][64].........................................................................................................Hírek

20 évre biztosítaná a Paksi Atomerőmű működését. 
„A termelési hatékonysággal legalább egyenértékű kö-
vetelmény a létesítmény működésének biztonságossága, 
amelynek fenntartásában és növelésében a kormányzat 
továbbra is számít az itt dolgozók felelősségteljes és 
elkötelezett munkájára” – szögezte le a nemzeti fej-
lesztési miniszter.

Csiba Péter, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
elnök-vezérigazgatója arra emlékeztetett, hogy az MVM 
Csoporthoz tartozó Paksi Atomerőmű 2015-ben a meg-
termelt villamos energia mennyisége és a biztonsági 
mutatók szempontjából is rekordévet zárt. „A Pakson 
dolgozó kollégák több évtizedes elkötelezettsége nélkül 
ma nem tartana ott az erőmű, ahol tart. Tulajdonosként 
úgy véljük, ezt az eredményes csapatot meg kell becsül-
ni” – hangsúlyozta az elnök-vezérigazgató. Csiba Péter 
aláhúzta, hogy Magyarország energiaellátását egyedül 
az MVM képes tartósan, stabil keretek között, megfi-
zethető árszinten garantálni. Az elnök-vezérigazgató 
meggyőződése szerint ez akkor tartható fenn hosszú 
távon, ha a Paksi Atomerőmű továbbra is az MVM Cso-
port tagjaként működik.

„A biztonságosság és a hatékonyság növelése fo-
lyamatos célkitűzés az atomerőmű számára, ennek 
„A biztonságosság és a hatékonyság növelése folyama-
tos célkitűzés az atomerőmvű számára, ennek jegyében 
idén megkezdődik a dízelgenerátorok üzemközbeni 
karbantartásának bevezetése és a turbinák rekonst-
rukciója is. E munkálatok eredményeként tovább javul 
a Paksi Atomerőmű nemzetközi szinten is kimagasló 
rendelkezésre állása, ezzel pedig növekszik az olcsó és 
környezetkímélő módon, szén-dioxid kibocsátása nélkül 
megtermelt villamos energia mennyisége” – mondta el 
Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezér-
igazgatója.

2016. március 22.
Az atomenergia ma a biztonságos energiaellátás alap-
pillére Magyarországon, és ez hosszú távon így marad 
– jelentette ki Seszták Miklós nemzeti fejlesztési mi-
niszter, miután látogatást tett a Paksi Atomerőműben, 
2016. március 21-én.

A tárcavezető szerint a folyamatos fejlesztéseknek 
köszönhetően egyre hatékonyabban működő atomerő-
mű nélkülözhetetlen a rezsicsökkentés eredményeinek 
megőrzéséhez is.

„Magyarország energiafüggőségének csökkentése 
csak fenntartható módon történő energiatermeléssel 
képzelhető el, ebben pedig több mint három évtizede 
kulcsszerepet tölt be a Paksi Atomerőmű” – mondta 
Seszták Miklós, aki a látogatás során találkozott a Paksi 
Atomerőmű dolgozóival és egyeztetett az atomerőmű 
vezetőivel, a szakszervezetek képviselőivel is. A nem-
zeti fejlesztési miniszter hangsúlyozta, hogy a kormány 
kiemelt figyelmet fordít a létesítményre, amely a fenn-
tartható rezsicsökkentés és az olcsó energia garanciája.

A tárcavezető rámutatott, elengedhetetlen, hogy az 
atomerőmű a lehető legbiztonságosabban és leghatéko-
nyabban működjön. A hatékonyság folyamatos javítására 
példaként említette a 15 hónapos üzemeltetési ciklus 
közelmúltbéli bevezetését, amelyet a magyar nukleáris 
ipar és a hazai tudományos élet összefogásával létreho-
zott új üzemanyag-kazetta alkalmazása alapozott meg. 
Seszták Miklós kiemelte, hogy jó ütemben halad a 3-as 
és 4-es blokk üzemidő-hosszabbítása is, amely további 

< a paksi atomerőmű az olcsó energia  
garanciája

energiaforrások bővítésére” – húzta alá Csiba Péter, 
az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója. Kiemelte, Magyar-
ország energiatermelése már a közeljövőben a fenn-
tarthatóság felé fog eltolódni, ezért a társaságcsoport 
büszke arra, hogy a szél és víz hasznosítása mellett már 
a napenergia is bekerült az MVM portfóliójába.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere úgy fogalmazott, 
nagy eredmény a fotovoltaikus erőmű a város életében, 
hiszen egy eddig elhanyagolt területet, a pécsi hőerőmű 
volt zagyterét sikerült környezettudatos módon hasz-
nosítani. „Az erőmű kapacitását jól jellemzi, hogy az 
egy éven keresztül képes lenne fedezni Pécs buszközle-
kedésének energiaigényét, ha azok villamos energiával 
működnének - hangsúlyozta a város vezetője.

A költségvetési és állami szervek villamos energia 
költségeinek csökkentése érdekében elkészült naperő-
mű március közepén állt kereskedelmi üzembe. A be-
ruházást az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 
4 194 533 380 forinttal támogatta, míg az erőmű ki-
alakításához szükséges további 703 220 620 forintot 
az MVM Hungarowind Kft. saját forrásból biztosította.

Az MVM Csoport közel 5 milliárd forint értékű pé-
csi napelemes erőműve európai uniós és állami tá-
mogatásból, illetve az MVM Hungarowind Kft. saját 
forrásából valósult meg. A 10 MW beépített kapaci-
tású, tisztán megújuló energiát hasznosító egység így 
a maga nemében az egyik legnagyobb létesítmény az 
országban.

„A Magyar Kormány elsődleges nemzeti és ener-
giastratégiai célja az ellátásbiztonság javítása, mely cél 
elérését segíthetik mindazon alternatív megoldások, me-
lyek költséghatékonyan és a legnagyobb ellátásbiztonsági 
hozadékkal járulnak hozzá az ország egyoldalú ener-
giafüggőségének csökkentéséhez, az energiaforrások 
megfizethető áron történő beszerzéséhez. A pécsi 
fotovoltaikus beruházás is ezen alternatív megoldások 
sorát gazdagítja” – mondta az átadó ünnepségen dr. 
Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
energiaügyekért felelős államtitkára.

„A pécsi fotovoltaikus erőmű jól jellemzi az MVM 
Csoport új stratégiáját, melynek fontos célja, hogy min-
den eddiginél nagyobb hangsúlyt fektessünk a megújuló 

2016. április 28.
átadták ünnepélyes keretek között Pécsen az mvm Hungarowind kft. fotovoltaikus erőművét. a 10 mW 
kapacitású létesítmény segítségével közel 15 ezer tonnával csökkenti majd az ország szén-dioxid-kibocsátását 
éves szinten. 

< átadták az mvm pécsi naperőművét

araDszki anDrás, seszták miklós, csiBa péter, hamvas istván
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„A Fesztiválon való részvétel célja az volt, hogy az 
elektrotechnika a választható szakmák sorában méltó 
helyet kapjon: fogékony és tehetséges tanulók számá-
ra perspektívát kínáljunk, és elősegítsük a szakember-
utánpótlást, főként a MAVIR üzemviteli szakterülete 
számára” – mondta a rendezvény kapcsán Bencsik Tibor 
a MAVIR ZRt. üzemviteli igazgatója.

Az MVM Partner Zrt. az elektrotechnikai technikus 
kategória első helyezettjének, az erősáramú technikus 
kategória második helyezettjének, illetve a villanyszerelő 
kategóriában harmadik helyezést elért versenyzőnek 
ajánlott fel díjakat, hiszen a társaság csakúgy, mint a 
cégcsoport másik két tagvállalata, fontosnak tartja a jövő 
nemzedékének és ezáltal a tehetséges szakemberek 
utánpótlásképzésének támogatását.

A megmérettetések figyelemmel kísérése egyben 
lehetőséget biztosított arra, hogy az MVM Csoport 
vállalatai átfogó képet kapjanak az országos szakképzés 
színvonaláról és a versenyzők tudásszintjéről. Mindezen 
kívül kiváló kapcsolatépítési és kapcsolatfejlesztési al-
kalmat jelentett számukra a szakképző intézményekkel.

egyaránt. Mindezek mellett megkezdtük a felkészülést 
a paksi atomerőmű kapacitásfenntartásával kapcsolat-
ban várható feladatainkra is. Természetes tehát, hogy 
figyelemmel kísértük a szakképzésnek ezt a fontos ver-
senyét, hogy tapasztalatokat szerezzünk a szakember-
képzés helyzetéről és az utánpótlási lehetőségekről.” 
– mondta Ács Attila erőművi és karbantartási igazgató, 
aki a szerkezetlakatos-verseny első helyezettjének adta 
át a díjat.

A MAVIR átviteli rendszerirányítóként az ország 
ellátásbiztonságának kulcsfontosságú szereplője. Így 
a társaság számára elengedhetetlen, hogy bár a fizikai 
szakmák népszerűsége folyamatosan csökken a fiatalok 
körében, a következő évtizedekben is magasan képzett 
szakemberekkel láthassa el feladatait.

A rendezvény célkitűzése – amely a gyakorlat-
igényes, fizikai szakmák társadalmi presztízsének és 
vonzerejének növelése – egybecseng a MAVIR által 
megfogalmazott célokkal. Ennek jegyében a rendszer-
irányító társaság díjakat ajánlott fel az erősáramú elekt-
rotechnikus és villanyszerelő kategóriák legjobbjainak.

Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében zajló Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Versenyhez, amelynek döntőjét 
a 2016. április 18-20. között budapesti pályaválasztó 
fesztivál keretében tartották.

A versenysorozat hegesztő és szerkezetlakatos 
szekcióban megrendezett döntőit az MVM OVIT szak-
emberei a helyszínen kísérték figyelemmel. A tapaszta-
latok alapján az országos döntők résztvevőinek köre az 
MVM OVIT jövőbeli szakemberigényének meghatározó 
merítési forrása lehet, így a cég a számára legfontosabb 
szakmákban – erősáramú elektrotechnikus, szerke-
zetlakatos és hegesztő – tanulók számára rendezett 
versenyek győzteseinek ajánlott fel díjakat.

„MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára az üzemel-
tetés során felmerülő karbantartó feladatokat végez-
zük, munkánk során erőművi gépgyártó üzemünk által 
gyártott berendezéseket is felhasználunk. Az atomerő-
műben szigorú előírások és munkabiztonsági szabályok 
szerint folyik a munka. Ez nagy precizitást, elsőrangú 
szakmai munkát kíván tőlünk a jelenben és a jövőben 

Jól képzett, fiatal szakmai tanulókat díjazott a MAVIR 
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 
ZRt., az MVM OVIT Zrt. és az MVM Partner Zrt. Utób-
biak második alkalommal vettek részt a Szakma Sztár 
Fesztiválon, a MAVIR pedig idén csatlakozott a Magyar 

2016. április 22. 
Jövőbeli munkatársait kereste a Szakma Sztár fesztiválon a maviR zRt. és az mvm ovit zrt., míg az mvm 
Partner zrt. főszponzorként vett részt a rendezvényen. a fesztivál célkitűzése – amely a fizikai szakmák társa-
dalmi presztízsének és vonzerejének növelése – egybecseng az mvm Csoport társaságai által megfogalmazott 
céllal: a jövőben is megfelelő tudással bíró szakembereket szeretnének szerződtetni.

< az mvm csoport Társaságai  
a szakma sztár fesztiválon

HÁTTér-iNForMÁCió

az mvm ovit zrt. az mvm Csoport műszaki szolgáltató nagyvállalata, a legnagyobb hazai tulajdonú energetikai gyártó, 
építő, szerelő és karbantartó társaság. 1600 fős humánerőforrás-állományából mintegy 1000 fős fizikai beosztású szak-
személyzet végzi a magyarországi átviteli hálózaton a szerelési és karbantartási feladatokat, valamint a paksi atomerőmű 
villamos és gépészeti karbantartását, hozzájárulva ezzel az ellátásbiztonság fenntartásához.

a maviR zRt. gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, hatékony és biztonságos irányításáról, 
a szükséges tartalékokról az erőművekben és a hálózaton, felügyeli és gyarapítja a hálózati vagyont, elvégzi a megfelelő, 
üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, karbantartásokat és fejlesztéseket.

Biztosítja a villamosenergia-piac és a piacot segítő mérlegkörrendszer zavartalan működését, további bővítését, az egyen-
lő hozzáférést a rendszerhasználók számára. összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer működését a szomszédos 
hálózatokkal, koordinálja a nemzetközi szakmai együttműködéseket. elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és javaslatot 
tesz az erőműpark fejlesztésére.

az mvm Partner zrt. mára – mint magyarország egyik legnagyobb energiakereskedője – a hazai energiapiac meghatá-
rozó szereplőjévé vált. az mvm Partner zrt. részt vesz a magyarországi kis- és középvállalkozások villamos energiával és 
földgázzal történő ellátásában, valamint a magyarországgal határos regionális villamosenergia-kereskedelemben is. fogyasztói 
portfóliója 2010-től önkormányzati intézményekkel és közvilágítási fogyasztókkal bővült. a társaság az energiakereskedel-
men és értékesítésen túl segítséget nyújt a villamosenergia-felhasználás optimalizálásában is.

A koncertre valamennyi támogatói ülőhely elkelt. 
Az egyenként 500 forintos jegyekkel a közönség a Zene-
akadémia Alapítványon keresztül fiatal magyar zenei 
tehetségek fejlődését segíti elő.

Balázs János közel másfél órás zongorajátékát látványos 
fényfestés kísérte a Bazilika falain. Ezzel Liszt Ferenc 
klasszikus műveit úgy értelmezte újra a ZEnergia elne-
vezésű koncert, hogy az képes legyen átültetni a műfajt 
a XXI. század ízlésvilágába is.

„Olyan széles közönséget sikerült megszólítanunk a 
ZEnergia és Balázs János segítségével, amely egyedül-
álló a klasszikus zenei koncertek sorában” – mondta a 
rendezvényt követően dr. Bentzik Réka, az MVM Zrt. 
kommunikációs igazgatója. Hozzátette, a ZEnergia egy 
újabb mérföldkő az energiaipari társaságcsoport kul-
turális eseményei között. Egyben illeszkedik az MVM 
új, középtávú stratégiájához is, amely többek közt a 
proaktivitást, dinamizmust és az innovációt tartja szem 
előtt. – Az MVM Zrt. a ZEnergiával kívánta megmu-
tatni, hogy a klasszikus értékek megőrzése és az újítás 
egyáltalán nem zárják ki egymást – hangsúlyozta a kom-
munikációs vezető.

2016. május 10.
több mint ötezer néző látogatott el vasárnap este Balázs János Junior Prima- és liszt-díjas zongoraművész 
szabadtéri koncertjére a budapesti Szent istván Bazilika elé. az mvm zrt. jóvoltából rendezett különleges 
eseményen a tér és környéke teljesen megtelt a koncert idejére

< hatalmas tömeget vonzott az mvm zEnergia
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kedelmi vezérigazgató-helyettese, valamint Nagy Zsolt 
minőségirányítási csoportvezető vette át.

Az ATOMIX Kft. 1999 óta rendelkezik ISO 9001 
szerinti tanúsított minőségirányítási, 2007 óta élel-
miszerbiztonsági irányítási rendszerrel, 2012 óta ISO 
14001 szerinti környezetközpontú, ISO 27001 szerin-
ti információbiztonsági, valamint MSZ 28001 szerinti 
munkahelyi egészségbiztonsági irányítási rendszerrel, 
továbbá 2015-ben társaságcsoport szinten elsőként 
szerezte meg az ISO 50001 szerinti energia hatékony-
sági irányítási rendszer tanúsítványt. Az ATOMIX 5 
irányítási rendszerének vonatkozásában vehette át a 
tanúsítványokat Szücs Gábor, az ATOMIX Kft. ügyve-
zető igazgatója, valamint Bőhm Péter integrált irányítási 
rendszerért felelős vezető.

Az MVM Zrt. 1998 óta rendelkezik ISO 9001 és 2001 
óta ISO 14001 szabvány szerinti tanúsított minőség-
és környezetközpontú irányítási rendszerekkel. 2016. 
március 10-11-én került sor ezen tanúsítványok okirat-
megújító auditjára. Ezen két szabvány szerinti tanúsító 
oklevélét kapta meg most MVM Zrt. A tanúsítványokat 
Dr. Csanádi Zsolt, az MVM Zrt. jogi igazgatója, mint a 
társaság integrált irányítási rendszerért felelős vezetője, 
és Hatalyák Edit minőség- és folyamatmenedzsment 
osztályvezető vette át.

Az MVM Partner Zrt. 2004 óta működteti az ISO 
9001 szabvány követelményei szerinti minőségirányítá-
si rendszerét, melynek megújító auditja 2016. február 
29-én sikeresen megtörtént. A működést igazoló tanú-
sítványt Czinege Kornél, az MVM Partner Zrt. keres-

2016. május 06.
az mvm zrt., az mvm Partner zrt., valamint az atomiX kft. képviselői átvették a vállalatok irányítási rend-
szereinek sikeres auditját igazoló tanúsítványokat. a tanúsító okleveleket az nQa (national Quality assurance) 
Certification ltd. részéről matt gantley vezérigazgató, magyarországi képviseletüktől, az emt első magyar 
tanúsító zrt. részéről pedig Bujtás gyula vezérigazgató adta át. a megszerzett tanúsítványok garanciát je-
lentenek az mvm Csoport működési hatékonyságának növelésére, amely teljes mértékben összhangban van 
a vállalatcsoport új stratégájával.

< újabb minőségügyi tanúsítványokat kaptak  
az mvm csoport vállalatai

donban álló E.ON Földgáz Storage Zrt.-ben. Kezdetben 
a vállalat pénzügyi, kontrolling, beszerzési osztályveze-
tője, majd 2009-től pénzügyi igazgatója volt. 2012-ben 
a pénzügyi vonalról átváltva a műszaki feladatokhoz a 
társaság működésért felelős igazgatósági tagja lett. Ebben 
a minőségében támogatta a társaság tulajdonosváltásának 
előkészítését, majd a magyar állam tulajdonszerzését 
követően, 2013. október 1-től tölti be a Magyar Földgáz-
tároló Zrt. vezérigazgatói pozícióját és egy személyben 
a társaság igazgatóságának elnöki funkcióit.

Napi munkája mellett a Magyar Bányászati Szövet-
ség elnökségi tagjaként aktív szereplője és elkötelezett 
támogatója a hazai bányász társadalomnak. 2012-ben a 
Nemzeti Fejlesztési Miniszter Szent Borbála Éremmel, 
2015-ben pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével 
tüntette ki a hazai energiaellátás biztonsága szempont-
jából meghatározó szénhidrogén-ellátás és tárolás ér-
dekében a bányászati érdekérvényesítésében kifejtett 
kiemelkedő hazai és nemzetközi szakmai tevékenysége 
elismeréseként. 

2016. június 07.
A Gas Infrastructure Europe (GIE) az európai gázinfra-
struktúra ipar által alkotott szervezet, amely tagjai közt 
tudhatja az gáztároló cégek mellett a szállítóüzemelte-
tő- és LNG terminált működtető cégeket is. Jelenleg 
Európa 24 országából összesen 68 taggal rendelkezik. 
A GIE aktívan hozzájárul az egységes fenntartható haté-
kony versenyképes európai gázpiac kialakításához. A GIE 
Board tagjai Európa nemzetközi szinten is meghatározó 
infrastruktúra vállalatainak vezetői. Fritsch Lászlót 2016. 
júniustól választották meg GIE Igazgatósági tagnak, miköz-
ben a Gas Storage Europe-ban (Európai Földgáztárolók 
Szövetsége) is megtartja Elnökségi tagságát. A GIE Board 
tagságon keresztül az MFGT és ezen keresztül az egész 
MVM Csoport számára lehetővé válik az EU-s lobby to-
vábberősítése, kulcspozíció elérése a gázinfrastruktúrát 
meghatározó európai uniós döntéshozatalban.

Fritsch László szakmai pályafutása a Shell Gas Hungary 
Rt.-ben indult 1996-ban. 2001. és 2003. között a társa-
ság pénzügyi igazgatójaként dolgozott, majd a csoport 
nemzetközi tevékenységébe bekapcsolódva a Shell Oil 
Products európai belső auditoraként dolgozott számos 
európai országban. 2005-től az SCA Packaging Hun-
gary Zrt. üzletfejlesztési vezetőjeként valamint az SCA 
Packaging Romania ügyvezető igazgatójaként dolgozott. 

Innen tért vissza 2006-ban a gáziparba és kezdte meg 
ma is fennálló munkaviszonyát az akkor még német tulaj-

< fritsch Lászlót  
a gIE Igazgatósági tagjának választották
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elején megnyílt a modern, interaktív látogatóköz-pont, 
de november elejétől már a felszín alatti bemutatótér 
is fogad érdeklődőket. Az egyre bővülő NRHT-ba a 
2008-as átadása óta, közel nyolcvanötezer szakmai és 
laikus vendég érkezett a világ szinte minden tájáról, de 
az új látogatóközpont is már közel ezer érdeklődőt fo-
gadott – jelezte a részletekre térve Kereki Ferenc. Mint 
mondta, az ütemezés szerint a kettes kamra 2017-re, 
a hármas 2020-ra és a négyes pedig 2026-ra fog elké-
szülni. Emellett már készülnek azoknak a kamráknak is 
a kialakítására, amelyek majd a jelenlegi paksi blokkok 
leszerelésekor keletkező hulladékok befogadására lesz-
nek alkalmasak. Az elképzelések szerint jövőre további 
774 hordó végleges elhelyezésére fog sor kerülni, ezzel 
be is telik majd az egyes kamra. 

A paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába (KKÁT) 
idén 270 darab kiégett fűtőelemet helyeztek el, így 
jelenleg összesen 8347 darab elhasznált fűtőelem ta-
lálható a meglévő 20 kamrában. Az atomerőmű igényei 
szerint modulszerűen bővíthető létesítményben jelen-

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpro-
fit Kft. (RHK Kft.) szakemberei eddig összesen 4059 
hordó kis- és közepes aktivitású hulladékot szállítottak 
le a bátaapáti felszín alatti tárolóba, valamint jelenleg 
már 8347 elhasznált fűtőelem biztonságos elhelyezésé-
ről gondoskodnak a Kiégett Kazetták Átmeneti Tároló-
jában, Pakson. A hazánkban keletkező nagy aktivitású 
hulladékok végleges elhelyezését célzó nyugat-mecseki 
kutatási program pedig újabb fontos állomásához ér-
kezett – közölte évértékelő sajtótájékoztatóján Kereki 
Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója.

A bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló-
ban (NRHT) idén 90 betonkonténerben, 810 hordó, 
a Paksi Atomerőműből származó kis és közepes ak-
tivitású hulladékot szállítottak le végleges helyükre, a 
felszín alatti tároló 1-es számú kamrájába, így összesen 
már 6280 hordó hulladékot tárolnak a telephelyen. 
Ezzel párhuzamosan idén elkészült a harmadik és a 
negyedik kamra bányászati kialakítása is, valamint lát-
ványos fejlesztés történt a felszínen is, hiszen július 

< évet értékelt az rhK Kft.

hírEK az aTOmEnErgETIKáróL
Mayer György

szakasza. Szintén az RHK felügyelete alá tartozik még 
a Baranya megyei Kővágószőlős közelében található 
Mecseki Környezetvédelmi és Kutató Bázis (MKKB), 
ahol szintén számos fejlesztés történt. Az uránipar és 
bányászat okozta környezeti hatások felszámolását 
végző szakemberek elsődleges feladata a helyi vízbázis 
védelme, az ehhez szükséges technológiai rendszerek 
modernizálása folyamatosan zajlik. Számítások szerint 
még mintegy 30 évig fog tartani a víztisztítási eljárás. 
Kereki Ferenc azonban hozzátette, hogy ez utóbbi 
mun kákra külön keretet kap az RHK, így nem a Köz-
ponti Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) finanszí-
rozzák a víztisztítási munkákat. 

A társaság idei fejlesztési és kutatási feladataira 8,1 
milliárd forintot fordítottak, valamint még közel 5 milli-
árd forint volt a tárolók és a társaság működtetése, és 
jövőre is hasonló nagyságrenddel számolnak. Az alap 
legnagyobb befizetője a Paksi Atomerőmű, a 2016-
ban várható mintegy 26 milliárd forint befizetésből 21 
milliárdot fog az atomerőmű teljesíteni. A KNPA-ban 
jelenleg 254 milliárd forint van – jelezte Kereki Ferenc.

leg 4 újabb kamra kialakítása zajlik, átadásuk 2017-ben 
várható. A tárolóban jövőre további 360 kiégett fűtő-
elemet fognak elhelyezni. Az erőmű jelenlegi blokkjait 
figyelembe véve a KKÁT-ban összesen 18000 kazetta 
átmeneti tárolására lesz majd lehetőség. 

Kereki Ferenc beszélt arról is, hogy mindemellett 
Boda térségében, a Nyugat-Mecsekben novemberben 
megkezdték annak a kutató-ároknak a kialakítását, 
amely a nagy aktivitású hulladékok végleges elhelyezé-
sét célzó, több évtizedes program egyik fontos, földtani 
vizsgálatához szükséges. Ennek célja, hogy a geológu-
sok felmérjék, milyen felszín alatti mozgások zajlottak 
le a területen az elmúlt évezredekben. Kereki Ferenc 
a kutatási munkákkal kapcsolatos kérdésre válaszolva 
hozzátette, hogy nagy aktivitású tároló még sehol nem 
üzemel a világon, de Finnországban már megkapták az 
engedélyt az első ilyen tárolóra.  

A társaság feladatai közé tartozik a nem atom-
erő művi hulladékokat fogadó, püspökszilágyi Radio-
aktív Hulladék Feldolgozó és Tároló működtetése is, 
ott idén elindult a biztonságnövelő program második 

zések üzemeltetői). Valamint az OAH-nak általános 
építésügyi hatósági és építésfelügyeleti jogköre lett a 
nukleáris létesítmények és radioaktívhulladék-tárolók 
biztonsági övezetében elhelyezkedő építményekre, 
korábban kizárólag a nukleáris célú sajátos építmények 
felügyeletét látta el.

A főigazgató beszélt arról is, hogy kiemelten fontos 
és elsődleges a biztonságos üzemelés, az események, 
üzemzavarok és balesetek megelőzése az OAH által 
felügyelt tevékenységeknél.  2015-ben 537 határozatot 
és végzést adtak ki, és 826 helyszíni ellenőrzést hajtot-
tak végre az atomenergiát alkalmazó engedélyeseknél, 
ebből több mint 500 helyszíni ellenőrzés a nukleáris 
létesítményeket (elsősorban a Paksi Atomerőművet) 
és a radioaktívhulladék-tárolókat érintette. Számos 
ellenőrzésen külföldi (EU, NAÜ) szakértők is részt vet-
tek. Az ellenőrzések nem tártak fel olyan körülményt, 
amely közvetlen, azonnali hatósági beavatkozást igé-
nyelt volna. Tavaly történt a legkevesebb nem terve-
zett esemény, mindegyik INES-0-ás, azaz skála alatti 
besorolást kapott, az események száma csökkenő 
tendenciát mutat. A Nemzeti Akcióterv végrehajtása 
megfelelően haladt, a Paksi Atomerőműben Célzott 

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) hatásköre 
jelentősen bővült 2015-ben, az atomtörvény módosí-
tásával a hivatalhoz kerültek a sugárvédelem hatósági 
feladatai, valamint általános építésügyi hatósági és épí-
tés-felügyeleti jogkört kapott a nukleáris létesítmények 
és radioaktív hulladéktároló biztonsági övezetében 
elhelyezkedő építményeknél - hangzott el többek kö-
zött a hivatal  évindító sajtótájékoztatóján.

Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója a feladatok 
kibővülése kapcsán jelezte azt is, hogy a kormány ha-
tározata alapján a hivatalnál jelentős emberi erőforrás-
fejlesztésre nyílt lehetőség. Ennek megfelelően több 
mint 80 új kollégát vettek fel, képzésük gyors ütemben 
zajlik. Az OAH a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 
és az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen 
megkezdte egy ösztöndíjrendszer kidolgozását is, 
amely segíteni fogja a magyar diákok képzését a hazai 
és az elismert orosz, nukleáris képzést adó egyete-
meken. Január 1-től a hivatal hatáskörébe kerültek 
többek között az ionizáló sugárzások elleni védekezés 
hatósági feladatai. A döntéssel mintegy 4000 új en-
gedélyes került az OAH-hoz (főleg az egészségügyi 
területről, pl. röntgengépek, sugárterápiás berende-

< bővült a nukleáris hatóság feladatköre

a Bátaapáti nrht-Ben a horDós tárolás
forrás: rhk kft.
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szítő munkát követően az elmúlt években megtörtént az 
1. és 2. blokk üzemidejének meghosszabbítása 2032-ig, 
ill. 2034-ig. A 3. és 4. blokk üzemeltetési engedélye a 
30 éves tervezett üzemidő leteltével 2016.12.31-én, 
illetve 2017.12.31-én hatályát veszti. A 3. blokk üzemidő-
hosszabbításával kapcsolatos eljárásban szakhatóság-
ként részt vesz az illetékes környezetvédelmi hatóság is, 
valamint az eljárás részeként az OAH közmeghallgatást 
is tart még az idén. Mindezekkel párhuzamosan folyik a 
paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (KKÁT) 
bővítése. Az atomerőmű kiégett fűtőelem-kazettáinak 
átmeneti tárolására szolgáló létesítmény 21-24 számú 
kamrái 2017-re készülhetnek el, az összesen előirányzott 
33 tároló-kamrából.

A sajtótájékoztatón Vincze Árpád főosztályveze-
tő még bemutatta, hogy a nukleáris védettség terén 
továbbra is a világ élvonalában vagyunk. A kiber-
védelemre kidolgozott módszertanuk a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökség által szervezett fórumokon 
elismerést váltott ki. Jelentős a nemzetközi figyelem is 
hazánk iránt: tavaly a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség (NAÜ) IRRS-misszió keretében átvilágította a 
teljes hazai nukleáris hatósági rendszert. A felülvizs-
gálathoz egy követő misszió is tartozik, amely rend-
szerint 2-3 éven belül tér vissza az adott országba, 
ez 2018-ra várható Magyarországon. Az idei év tava-
szának kiemelt eseménye lesz a NAÜ Veszélyhelyzeti 
Felkészültség Felülvizsgálata (Emergency Preparedness 
Review – EPREV), amelynek keretében a NAÜ átfogó 
értékelést készít Magyarország nukleáris veszélyhely-
zet-kezelési felkészültségéről. 

Biztonsági Felülvizsgálatot hajtott végre az engedé-
lyes és a hatóság annak érdekében, hogy a fukushimai 
tapasztalatok hasznosításával még biztonságosabbá 
tegye az atomerőművet. A felülvizsgálat alapján elhatá-
rozott intézkedéseket az erőmű – az OAH felügyelete 
mellett – 2018 végéig hajtja végre, néhány feladat már 
határidő előtt teljesült. A hatóság a 46 feladatból eddig 
24 teljesítését fogadta el.

Hullán Szabolcs főigazgató-helyettes a tájékoztatón 
elmondta, hogy folyik a paksi kapacitás fenntartási 
projekt előkészítése, a hivatalnak jelentős feladatai 
vannak, a telephely vizsgálati és értékelési engedély 
birtokában az MVM Paks II. szervezete megkezdte 
a program végrehajtását. Az Országos Atomenergia 
Hivatal átfogó ellenőrzés keretében értékelte, hogy 
az atomerőmű fejlesztő társaság hogyan teljesíti a fel-
adattal kapcsolatos követelményeket. Tavaly év végén 
– a nukleáris létesítmény létesítési engedélyezési eljá-
rásának tervezett megindítását megelőzően – az MVM 
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. Előzetes Biztonsági 
Tájékozatót (EBT) nyújtott be a hivatalhoz, amelynek 
az az alapvető célja, hogy a hatóság megismerhesse a 
tervezett blokktípus főbb technológiai jellemzőit és 
műszaki megoldásait, fel tudja mérni, hogy a blokk a 
hazai biztonsági követelményrendszernek megfelel-e, 
és fel tudjon készülni a létesítési engedély iránti kére-
lem elbírálására. A közel 10 ezer oldalas dokumentáció 
feldolgozását megkezdték.

Tavaly év végén beérkezett a paksi atomerőműtől a 
hármas blokkra vonatkozó üzemidő hosszabbítási kére-
lem – jelezte Hullán Szabolcs. Többéves intenzív előké-

Central Europe Magyarországi Fióktelepének igazgatója. 
A VVER-1000 típusú blokkok továbbfejlesztett biztonsági 
rendszereit ismertetve, kiemelte, hogy a Roszatom port-
fóliójában 80 ilyen blokk szerepel. Az épülő reaktorokat 
számba véve elmondható, hogy Európában az úgynevezett 
VVER-es technológia a leginkább elterjedt. Az első ilyen 
VVER-1000-es blokk üzembe helyezése heteken belül 
várható Novovoronyezsben. A blokkok 60 éves üzem-
időre vannak méretezve, de a jelenlegi paksi blokkokhoz 
hasonlóan ezeknél is szóba jöhet majd az üzemidő hosz-
szabbítás. A blokkoknál figyelembe veszik a fukushimai 
tapasztalatokat mind az aktív, mind a passzív biztonsági 
rendszereknél. Az új paksi blokkokról elmondható, hogy 
a világ legkorszerűbb reaktorai lesznek. 

Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének 
fenntartásáért felelős kormánybiztos előadásában bírálta a 
projektről a hazai sajtóban megjelenteket, jelezve, hogy az 
objektivitástól nagyon messze áll a megjelent újságcikkek 
többsége. Ennek ellenére köszönjük szépen, jól megva-
gyunk és halad a projekt – jelezte Aszódi Attila – majd be-
mutatott néhány cikket annak illusztrálására, hogy meny-
nyire messze állnak a valóságtól a jelzett írások tartalma. 
Ebből levonta azt a megállapítást, hogy meglehetősen nagy 
sajtó ellenszélben dolgoznak. Az engedélyezési folyamat 
lépéseiről elmondta, hogy mintegy hatezer engedélyt kell 
beszerezni a létesítési engedély beadásáig. Mindezek után 
2018-ra tervezik a tényleges helyszíni munka megindítását. 
Előadásában kitért a környezeti hatásvizsgálati eljárás fo-
lyamatára, az uniós egyeztetések ismertetésére, jelezve, 
hogy a projekthez három uniós jóváhagyás már megvan 
és három ügyben folyik jelenleg is egyeztetés. 

Az állami támogatás kérdéskörét érintve jelezte, hogy 
zajlik az egyeztetés arról, hogy van-e a projektben állami 
támogatás, s ezt az egyeztetést a kormány kezdemé-
nyezte, szemben a különféle zöld szervezetek állításaival. 
Jelenleg várjuk a Bizottságtól a felmerült kérdéseket, de 
szerintünk a projekt megfelel az előírásoknak – jelezte 
Aszódi Attila. Ennek alátámasztására a Rothschild tanul-
mány megállapításait idézve külön felhívta figyelmet arra, 
hogy a tanulmány 50,5–57,4 EUR/MWh költséggel számol 
a blokkok teljes élettartamának figyelembe vételével. Ez-
zel szemben az előrejelzések szerint 60–65 EUR/MWh 
árszínt várható, vagyis az új blokkok árbevétele minden 
költségre fedezetet nyújt majd. Aszódi Attila külön még 
egyszer hangsúlyozta, hogy minden költségre, vagyis nincs 
szükség tőkeinjekcióra, állami támogatásra. Tehát a pro-
jekt megtérül – zárta előadást Aszódi Attila.

A hazai termelés több mint 50 százalékát adja a Paksi 
Atomerőmű, amely az egyik legolcsóbb energiatermelési 
mód, ráadásul károsanyag-kibocsátása nélkül termeli az 
energiát, így hozzájárul a klímavédelmi harchoz is, ezért 
az atomerőmű a jövőben is meghatározó marad a hazai 
energiatermelésben – mondta Kádár Andrea Beatrix, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért fele-
lős helyettes államtitkára a napi.hu „Hungarian Energy 
Investors Forum 2016” című konferenciáján. Mint jelezte, 
a hazai villamosenergia-piacot vizsgálva látható, hogy a 
jövőre nézve évi 1 százalékos igénynövekedéssel számol-
hatunk, miközben folyamatosan csökkenni fog a beépített 
erőművi kapacitás. Paksról szólva kiemelte, hogy a jelen-
legi négy blokk mellett alapvető a két új blokk felépítése. 
A Paksi Atomerőmű működéséről szólva aláhúzta, hogy 
tavaly a négy paksi blokk adta a hazai áramfelhasználás 36 
százalékát, ez a hazai termelés 52,7 százalékát jelentette, 
majd beszélt a 15 hónapos üzemanyag ciklusra történt 
áttérésről, valamint a hazai nukleáris tudásról, arról, hogy 
egyre több országnak nyújtunk segítséget az atomener-
getikai szakemberek képzésében.

A globális energiapiacon tapasztalható változásokat 
vizsgálva megállapítható, hogy a jövőre nézve bejött egy 
bizonytalansági faktor, amelyre minden szereplőnek ké-
szülnie kell – mondta a rendezvényen Harmati György, 
az MVM elnök-vezérigazgatói főtanácsadója. Így előtérbe 
kerültek a szabályozási kérdések, a technológiai fejlődés 
(innováció kérdése), valamint a klímavédelmi kérdések. 
Mindezek egy erősödő versenyhelyzetet teremtenek, 
miközben azt látni, hogy a kereslet csökken. Ezek kö-
vetkeztében például a decentralizált termelés irányába 
mozdul el a piac. A változások hatására így többek kö-
zött felértékelődik a megújuló energiatermelés szerepe. 
Azt látni, hogy a tradicionális energetikai vállalatok későn 
ismerték fel ezeket a trendeket, ezért kiszorulóban van-
nak a piacokról. Az MVM úgy igyekszik alkalmazkodni a 
változásokhoz, hogy hagyományos erősségei (például a 
Paksi Atomerőmű) mellett további növekedési források, 
így többek között a megújuló stratégia irányába mozdul 
el, új stratégiai partnereket von be a munkába, dolgozik a 
portfolió menedzsment erősítésén, erősíti a nemzetközi 
jelenlétet és bővíti a szolgáltatásokat. 

A Roszatom globális szerepvállalását jelzi, hogy 5 
kontinens 40 országában van jelen. A céghez több mint 
250 tagvállalat tartozik, világszerte 270 ezer embert fog-
lalkoztatnak, a magyarországi iroda mellett tíz ország-
ban van irodájuk – ismertette Bács Zalán, a Rosatom 

< a világ legkorszerűbb reaktorai lesznek  
az új paksi blokkok

évértékelő sajtótájékoztató
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A Novovoronyezsi Atomerőmű 2-es kiépítés 1-es 
blokkja, vagy másként a Novovoronyezs 6-os blokk, a 3+ 
generációs új orosz reaktortípus első tagja. Az 1200 MW 
villamos teljesítményű atomreaktor lesz a legnagyobb 
egységteljesítményű orosz nyomottvizes blokk, amelyből 
máris 34-et rendeltek a világon. Ilyen típusú reaktorból 
létesül majd kettő Pakson is. A fizikai indítás első lépését 
jelentő első fűtőanyagköteg berakását azután végezték 
el Novovoronyezsben, hogy az engedélyező orosz ható-
ság március 23-án kiadta a blokk működési engedélyét. 
Ezt követően szállították a friss üzemanyag tárolóból a 
reaktorcsarnokba a fűtőelem kazettákat.  

Mint minden művelet az atomerőműben, ez is szi-
gorú rend szerint zajlott. A reaktorindítási folyamat 
programját a Kurcsatov Tudományos Kutató Központ, 
a reaktor főkonstruktőre, az OKB Gidropressz és az 
Atomtyehenergo dolgozta ki. Az üzemanyag beraká-
sának megkezdésével egy több lépcsős, hónapokon 
át tartó folyamat vette kezdetét. Számos mérés- és 
ellenőrzési folyamat után a Rosztyehnadzor engedélye 

után éri majd el a reaktor az első kritikusságot és a 
minimálisan ellenőrizhető teljesítményt.

     A VVER-1200-as blokk megfelel a legszigo-
rúbb orosz és nemzetközi előírásoknak. Az AESZ-
2006-os atomerőmű típus tervezése során az 
Atomenergoprojekt Rt. figyelembe vette a nyomottvizes 
VVER-reaktorok üzemeltetésének több évtizedes 
tapasztalatait. Az aktív, több csatornás redundáns 
biztonság rendszerek mellett a fizikai törvényszerű-
ségeken alapuló passzív biztonsági rendszerek egész 
sora jellemzi az új blokktípust. A reaktort kettős falú 
vasbeton konténment védi, amely kibírja egy utasszál-
lító repülőgép rázuhanását, ellenáll a földrengésnek és 
akár egy cunaminak is. Passzív hőelvezető rendszerrel 
rendelkezik és egészen minimális, 6×10-7/reaktorév 
a valószínűsége egy zónaolvadásos balesetnek. Még 
ebben az erősen hipotetikus és feltételezett esetben 
sem kerülhetne a környezetbe sugárzó anyag a reaktor 
alatti zónaolvadék csapdának köszönhetően.

A novovoronyezsi blokkok (II-1, II-2) építése 2008-
ban, illetve 2009-ben kezdődött, a megrendelő a 
majdani üzemeltető, a Roszenergoatom, az építkezés 
fővállalkozója – akárcsak Paks II. esetében a NIAEP-
ASZE-Atomenergoprom cég. Az új blokktípus műszaki 
jellemzői is impozánsak. Garantált üzemideje 60 év, ám 
akár 100 évig is működhetnek. A Roszatomnak 34 ilyen 
blokkra van megrendelése. Jelenleg a VVER-1200-as 
blokkok építése különböző stádiumban van. A lenin-
grádi atomerőmű 2-es kiépítés 1-es blokkja várhatóan 
jövőre áll üzembe. Két ilyen blokk épül Belorussziában, 
egy blokk pedig Finnországban. VVER-1200-as típusú 
blokkok lesznek többek között a törökországi Akkuyu 
erőművében, Egyiptomban, Bangladesben és 2018-ban 
kezdődik a két VVER-1200-as paksi blokk építése is.

Berakták a fűtőanyagot a világ első VVER-1200-as re-
aktorába – közölte az AtomenergiaInfo. Húsvét előtt 
új időszámítás kezdődött az orosz atomenergetikában: 
a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartása szem-
pontjából is kiemelkedő jelentőségű esemény helyszíne 
a közép-oroszországi Novovoronyezsi Atomerőmű 
volt, ahol a 2-es kiépítés 1-es reaktorának aktív zó-
nájába behelyezték az első fűtőelemköteget és ezzel 
megkezdődött a blokk fizikai indítása. A majdani Paks 
II. számára is referenciaként szolgáló blokktípus az első 
VVER-1200-es nyomottvizes reaktor a világon. Az új 
atomerőmű indítása több hónapos folyamat, amelynek 
végeztével a reaktorblokk eléri az első kritikusságot és 
megkezdődik a próbaüzem.

< Elindult a paks II. első referenciablokkja
egyebek közt különleges fémötvözetek gyártásával 
foglalkozó CSMZ pedig nagyobb mennyiségben készül 
előállítani ezt a terméket.

„Cseh partnereink elsőként tették lehetővé megnö-
velt urántartalmú és vékonyított burkolatú fűtőelemek 
használatát a VVER-440 típusú reaktorokban” – idézte 
az új termékről beszámoló Interfax hírügynökség Alek-
szandr Ugrjumovot, a TVEL képviselőjét. A hivatalos 
közlemény szerint az orosz társaság szlovák, magyar és 
finn cégekkel aktívan együttműködve dolgozik azon, hogy 
– már a Dukovanyban szerzett tapasztalatokat alkal-
mazva – másutt is meghonosítsák ezt a fűtőelem típust.

bekövetkező súlyos üzemzavarok esetében is. A beépí-
tett biztonsági rendszerek a korábbi három szint helyett 
négy, egymástól független biztonsági rendszert tartal-
maznak, így a nagy környezeti kibocsátás gyakorlatilag 
minden esetet figyelembe véve ki van zárva.

Aszódi Attila ezt követően a környezeti hatásvizs-
gálati eljáráshoz kapcsolódva többek között ismertette 
a hazai és külföldi közmeghallgatásokat, a Duna élővi-
lágával kapcsolatosan elvégzett vizsgálatokat, jelezve, 
hogy például egy meteorológiai modell segítségével 
még azt is meghatározták, hogy egy esetleges kibocsá-
tás esetén milyen környezeti terhelés jelentkezhetne 
Európa egyes részein. Az ütemezésről szólva pedig 
megismételte, hogy az idei évben a környezetvédelmi 
és a telephely engedély megszerzése a kitűzött céljuk, 
ezt követően kerülhet sor a jövő évben a létesítési en-
gedély megkérésére. Ez szükséges ahhoz, hogy 2018-
ban megkezdődhessen a tényleges építkezés, vagyis a 
„gödörnyitás”. Mindezek után 2025-ben és 2026-ban 
léphetnek kereskedelmi üzembe az új paksi blokkok. 

Végezetül egy kérdésre válaszolva a kormánybiz-
tos arra is kitért, hogy a kormány tiszteletben tartja 
a folyamatban lévő uniós vizsgálatokat, ezért az orosz 
hitelkeretet a beruházás versenyjogi vizsgálatára tekin-
tettel eddig nem nyitotta meg, majd csak a Bizottság 
versenyjogi jóváhagyása után kezdi el lehívni a pénzt. 
Az orosz féllel megkötött – nyilvános – kormányközi 
megállapodás értelmében azonban a 2015-ben le nem 
hívott hitelkeret után Brüsszel jóváhagyásával a 0,25% 
rendelkezésre állási díjat március 31-ig kifizettük.

Új típusú burkolatot gyártottak a második generációs 
atom fűtőelemekhez a Csepecki Mechanikai Művekben 
(CSMZ). A Roszatom orosz állami atomenergetikai 
konszern nukleáris üzemanyagokat gyártó cégcsoport-
jához, a TVEL-hez tartozó vállalat termékéből az első 
szállítmányt a csehországi Dukovany atomerőművének 
szánt fűtőelemek gyártásához használják fel – jelezte az 
AtomenergiaInfo. A porózus nyersanyagból készülő új 
burkolat sikeresen kiállta a kísérleteket és vizsgálato-
kat, így megkapta a gyártási engedélyt. Az udmurtföldi 
Glazov városában működő, egy – a második világháború 
alatt alapított lőszergyárból – 1946-ban létrehozott, 

Az elmúlt időszakban bekövetkezett atomerőművi 
üzemzavarok, de elsősorban a fukushimai baleset arra 
ösztönözte az atomerőművek tervezőit, kivitelezőit, 
hogy rendkívüli módon megszigorítsák az atomerőmű-
vek biztonsági rendszereit – hangsúlyozta Aszódi Attila, 
a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartásáért fele-
lős kormánybiztos az Energetikai Szakkollégium 2016. 
április 14-i rendezvényén, amelyen a Paks II. projekt 
helyzetét ismertette. 

Mint Aszódi Attila az atomerőművi üzemállapotokról 
szólva elmondta, külön ki kell emelni a tervezési alap 
kiterjesztését. Ennek részeként a reaktorok tervezé-
sénél, méretezésénél külön figyelnek a tervezésen túli 
üzemzavaroktól kezdve egészen a súlyos üzemzavarokig 
bezárólag számba vehető állapotokra. Ennek alapja a 
Nukleáris Biztonsági Szabályzat (NBSZ), amely egyértel-
műen meghatározza többek között a tervezési alapokat, 
azok kiterjesztését számos, korábban nem alapvetőnek 
tekintett kérdéskörre. Ez a tervezési alap kiterjesztése 
például olyan meghatározásokat is tartalmaz, hogy sú-
lyos baleset esetén sem lehet szükség a reaktortól mért 
800 méteres távolságban semmilyen késői védőintézke-
désre, 3 kilométeres távolságon túl pedig nincs szükség 
semmilyen átmeneti intézkedésre, így nincs szükség a 
lakosság kitelepítésére, valamint nem lesz szükség hosszú 
távú élelmiszerfogyasztási korlátozásra sem. 

A Paksra kerülő VVER-1200/491 típusú reaktorok az 
úgynevezett Fukushima-álló designt képviselik, amelynek 
egyik alapvető biztonsági kérdése a konténment integ-
ritásának megőrzése, még a nagyon kis valószínűséggel 

< magyarországra is jöhet az új fűtőelem típus

< szigorú biztonsági előírások a paks II. blokkjainál

forrás: atomenergiainfo

forrás: atomenergiainfo
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hírvILág – KITEKInTő
Összeállította: Mayer György

ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt.-t jelölte ki végső me-
nedékesként a pénzügyileg ellehetetlenült Energetikai 
Központ Zrt. fogyasztóinak ellátására. A kijelölt cégek 
zavartalan szolgáltatás biztosítása mellett vették át a 
14 536 villamos energia egyetemes szolgáltatásra jo-
gosult, lakossági fogyasztót.

(Forrás: MEKH)

dési megállapodást kötött Magyarország kormányával. 
A vállalatcsoport jelenleg közel 700 főt foglalkoztat, 
országosan több mint 250 üzemeltetett telephelyen 
van jelen. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2013-
ban 38 milliárd, 2014-ben pedig 41,2 milliárd forint 
volt. A cégcsoport 50 hazai önkormányzat több léte-
sítményét, 85 állami és középületet, 28 egészségügyi 
intézményt és 31 ipari telephelyet lát el energiával. 
Emellett a magyarországi Veolia csoport által üzemelte-
tett távhőszolgáltatók 11 városban immár 12 ezer lakás 
távfűtéséről gondoskodnak, miközben országszerte 
további 105 000 lakossági és intézményi ügyfél számára 
termelnek hőenergiát. 

A Veolia éves hőenergia-termelése meghaladja a 
6400 terajoule-t, és évente több mint 500 gigawattóra 
villamos energiát állít elő, továbbá egy mára 42 gázmo-
torból álló, összesen 65 megawatt kapacitású virtuális 
erőművet kitevő országos rendszert üzemeltet. A cég 
erőművi üzletágának öt egységében (a Pannonpower 
pécsi erőműve, a Dorogi Erőmű, a Kőbányahő Kft., 
a Tiszántúli Hőtermelő Kft. debreceni és nyíregyházi 
erőművei) magas hatásfokú földgáztüzelésű és megújuló 
energiát – biomasszát – felhasználó blokkok működnek. 

 (Forrás: Veolia)

A végső menedékesként kijelölt szolgáltatók látják el 
2016. január 26-tól az Energetikai Központ Zrt. korábbi 
felhasználóit – közölte a Magyar Energia és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH). A szolgáltató váltásra 
egy héttel a tervezett időpont előtt került sor, mert a 
társaság képtelenné vált feladata ellátására. 

A MEKH január 15-én az EDF DÉMÁSZ Zrt.-t, az 
E.ON Energiaszolgáltató Kft.-t, valamint az ELMŰ-

2015. október 30-án a Veolia Energia Magyarország Zrt. 
tulajdonába került a Százhalombattai Fűtőmű. A cég 
július elején írt alá megállapodást a GDF Suez Energia 
Magyarországgal a Duna menti városban működő fűtő-
művet üzemeltető Dunai Hőtermelő Kft. százszázalékos 
tulajdonrészének megvételéről. Az ügylet végrehajtását 
október közepén meghozott végzésében a Gazdasági 
Versenyhivatal (GVH) is jóváhagyta. A 2014 elején át-
adott, 25,2 MW névleges teljesítményű, korszerű fűtő-
mű összesen 4200 lakás hőenergia-szükségletét termeli 
meg a településen. A tulajdonosváltásból a városban 
élők semmit nem vesznek észre, mivel a tranzakció a 
lakossági távhőszolgáltatást csak közvetve érinti. Ugyan-
is ezért a szolgáltatásért a helyi, városi távhőszolgáltató 
társaság felel. Ez utóbbi társaság áll közvetlenül szerző-
désben a százhalombattai fűtőművet működtető Dunai 
Hőtermelő Kft.-vel, tőle megvásárolva a távfűtési fel-
adatai ellátásához szükséges hőmennyiséget. 

A Veolia Energia Magyarország Zrt. több mint 20 
éves szakmai tapasztalattal a magyar energetikai piac 
meghatározó szereplője, önkormányzati és közületi 
szerződésállományának meghatározó része – például 
a pécsi, dorogi, esztergomi vagy tatai lakossági és in-
tézményi távhőszolgáltatás – a 2020-as évekbe nyúlik 
előre. A társaság 2013 folyamán stratégiai együttműkö-

< átvették az Energetikai Központ zrt. fogyasztóit

< átvette a százhalombattai fűtőművet a veolia

Services and People”) tudja majd kínálni a vevőik szá-
mára. Számos autómárka gyártóberuházásokat hajt 
végre a dinamikus, „teljes mértékben elektromos” 
járművek piacán, amelyen új modellek megjelenése 
várható. A Hybrid Cars portál egyik jelentése sze-
rint a világszerte értékesített elektromos járművek 
száma túllépte az 1 milliót, és ezeknek a járművek-
nek több mint a felét az elmúlt tizennégy hónapban 
vásárolták. Az elektromos járművek számának világ-
szerte tapasztalható növekedése együtt jár a fejlett 
töltő- és energetikai infrastruktúra kiépítésével. Már 
tavaly november végén 106 ezer nyilvános hozzáférésű 
EV-töltőállomás működött a világon, és a Navigant 
Research prognózisa szerint az elektromos jármű-
vek töltési szolgáltatásaiból származó 2015 évi 152,6 
millió dolláros globális árbevétel 2023-ra 2,9 milliárd 
dollárra nő majd. 

(Forrás: ABB)

sítményt ért el, ami új rekord az ilyen típusú kombinált 
erőművek esetében. Az erőmű közel 61,5 százalékos 
nettó villamos hatásfoka különösen környezetbaráttá 
teszi az erőművet. Emellett a “Fortuna” blokk akár 
300 mega watt hő teljesítményt is tud biztosítani a 
düsseldorfi városi távfűtőrendszer számára, ami to-
vábbi nemzetközi csúcseredmény az egy gáz illetve 
gőzturbinával felszerelt erőművek esetében. A blokk 
nagyon rugalmasan működik, így gyorsan képes iga-
zodni a német árampiacon mutatkozó mind jobban 
váltakozó kereslethez. Azzal, hogy az erőmű távhőt 
is tud szolgáltatni, összhatásfoka egészen 85 száza-
lékig javul, miközben a széndioxid (CO2) kibocsátás 
230 gramm/kilowattórára csökken.

(Forrás: Siemens)

Az ABB és a Microsoft Corporation bejelentette, hogy 
új, globális hozzáférésű elektromos járműveket (EV) 
kiszolgáló gyorstöltő szolgáltatási platformot hoznak 
létre. Az ABB piacvezető EV-gyorstöltő állomásait a 
Microsoft Azure felhőalapú szolgáltatásaival kombináló 
platform a vevők számára nagyobb stabilitást, globális 
skálázhatóságot és magas szintű irányítási szolgáltatá-
sokat biztosít majd. Az együttműködés a jövőbeni in-
novációk elősegítése érdekében nagy hangsúlyt helyez 
a gépi tanulásra és a prediktív elemzési képességekre. 
A platform teljesítménye és stabilitása alapfontosságú 
tényező az elektromos járművek modern, adatforgal-
mat igénylő töltőállomásának sikeres üzemeltetése 
szempontjából. 

A Microsofttal folytatott együttműködésnek kö-
szönhetően az ABB best-in-class (kategóriájában a 
legjobb) művelteket és innovatív, magas szintű szol-
gáltatásokat, azaz a dolgok, a szolgáltatások és az 
emberek integrált hálózatát („Internet of Things, 

Közel 61,5 százalékos nettó elektromos áram előállítási 
hatékonyságot ért el, ezzel új világrekordot állított fel 
kategóriájában a Siemens lauswardi kombinált ciklusú 
erőműve. Az erőmű, amelyet a tervezettnél 19 nappal 
korábban, január végén adtak át, akár 300 MW hő 
teljesítményt képes szolgáltatni a távfűtéshez, emellett 
a próbaüzem során több mint 603 megawatt maximá-
lis villamos teljesítményt ért el, mellyel további két 
világrekordot döntött meg. A Düsseldorfi Erőműbe a 
Siemens budapesti termelő üzeme gáz- és gőzturbina 
lapátokat, csapágyházakat és vezetőlapát koszorúkat 
gyártott, mérnökirodája pedig részt vett a kondenzá-
torhoz, valamint a csővezeték-rendszerhez kapcsolódó 
mérnöki tevékenységben.

Az átadás előtti próbaüzem során a “Fortuna” 
blokk 603,8 megawatt (MW) maximális villamos telje-

< Együttműködés az újgenerációs elektromos 
járműtöltési szolgáltatások bővítéséért

< új hatékonysági világrekord  
a düsseldorfi Erőműben
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A KELER KSZF a legmagasabb európai követel-
ményeknek megfelelve klíringházi szolgáltatást nyújt 
a Budapesti Értéktőzsde, az MTS Hungary állampapír 
kereskedelmi piac, a CEEGEX Közép-Kelet-Európai 
Szervezett Földgázpiac, és a magyar kiegyenlítő gázpiac 
számára. Emellett általános klíringtagi szolgáltatásokat 
biztosít a magyarországi szervezett villamosenergia-
piac (HUPX) számára, az osztrák gázpiacon, valamint 
a német, a francia és a cseh mellett immár a szerb 
energiapiacon is.

A KELER KSZF már ezt megelőzően is jelentős 
ügyfelekkel dolgozott a szerb piacon; többek közt a 
szerb nemzeti áram-nagykereskedő társasággal, az 
EPS-sel, és a szerb villamosipari rendszerirányító vál-
lalattal – a szerb áramtőzsde főtulajdonosával –, az 
EMS-sel. Februártól tovább bővült ez a kör, a helyi 
cégek számára a KELER Csoport az OTP Szerbiával 
együttműködve egy speciális megoldással biztosítja a 
kereskedés elszámolását a szerb áramtőzsdén, illetve  

ki tudja szolgálni a már meglévő hazai és nemzetközi 
energiapiaci ügyfeleit is a szerb piacon. A SEEPEX klí-
ringtagi partnereként a KELER KSZF az energiapiaci 
kereskedők számára elszámolási és garanciavállalási 
szolgáltatást nyújt a spot és derivatív piaci ügyletek-
hez. Az elszámolások során a KELER KSZF a piacokat 
központi szerződő félként elszámoló intézménytől 
(ECC) kapja a már párosított és befogadott ügyleteket, 
s általános klíringtagként egyetemleges felelősséggel 
tartozik a pénzügyi teljesítéséért mind az Ügyfelek, 
mind az ECC felé.

A SEEPEX áramtőzsdét a szerb állami tulajdonban 
lévő Elektromreza Srbije (EMS) villamosipari rend-
szerirányító vállalat és a francia EPEX Spot áramtőzs-
de hozta létre 2014 márciusában. Az új áramtőzsde 
révén a másnapi szállítású árampiaci kereskedés 
lehetőséget ad a szerb piacon a vevők és az eladók 
számára a transzparens árképzésre, hosszú távon pe-
dig a platform összekötődhet a szomszédos magyar 
áramtőzsdével, a HUPX-szel, amely másnapi szállítá-
sú kereskedést folytat Csehországgal, Szlovákiával és 
Romániával. A közös másnapi szállítású cseh-szlovák-
magyar-román árampiacon a négy ország kereskedői, 
termelői és fogyasztói már egységesen, hatékonyan, 
egyszerűsített folyamatban kereskedhetnek a villamos 
energiával. A SEEPEX elindítása összhangban van a 
2015 májusában sikeresen megvalósult északnyugat-
európai és délnyugat-európai piac-összekapcsolással, 
bekapcsolja az országot és a régiót az egységes uniós 
villamosenergia-piacba.

Tevékenységét tovább bővítve, áprilistól újabb ré-
gióban szerzett ügyfeleket a KELER KSZF; az APX és a 
Belpex áramtőzsdéken kereskedő belga, holland, brit 
és ír társaságok klíringbanki szolgáltatója lesz. Ezzel a 
KELER Csoport által elérhető energia tőzsdék köre az 
eddigi magyar, osztrák, német, francia, cseh, szlovák és 
szerb energiatőzsdéről tovább bővült a holland, belga 
és brit energiatőzsdével a társaság stratégiai céljainak 
megfelelően. A KELER KSZF az új ügyfelek belépésével 
párhuzamban elszámolási rendszerét multi-devizás-
sá tette, ezzel a jövőben újabb piacokon is elérhetővé 
válhatnak a társaság klíringszolgáltatásai. Az ügyfélkör 
kiterjesztésével párhuzamosan egy másik fontos fejlesz-
tés is megvalósult. A KELER KSZF elszámolási rendszere 
multi-devizássá vált: a forint és euró alapú elszámoláson 
túl immár az angol font és dollár alapú elszámolás is 
megoldott a magyar szolgáltató rendszerében.

(Forrás: KELER)

Újabb régiós megállapodást kötött a KELER KSZF: 
a február 17-én indult szerb villamosenergia-tőzsde 
(SEEPEX) klíringpartnereként biztosítja a másnapi szál-
lítású nagykereskedelmi energiapiaci ügyletek elszámo-
lását. Ezzel a KELER Csoport a magyar, osztrák, német, 
francia és a cseh piacok mellett a szerb energiapiacon is 
jelen lesz klíring szolgáltatóként. A KELER KSZF, amely 
Magyarországon és a régióban számos tőzsdén nyújt 
már klíringszolgáltatást, a SEEPEX klíringtagi partnere 
lesz, annak központi elszámolóházán, a németországi 
European Commodity Clearing AG-n (ECC) keresztül.

< Tovább terjeszkedik a KELEr Kszf

dásnak, amelyet gázkereskedelmi engedéllyel rendelkező 
leányvállalata, a Magyar Áramszolgáltató Kft. (MÁSZ) 
2016. február 19-én kötött a TIGÁZ Zrt.-vel annak ver-
senypiaci földgázportfóliójának megvásárlásáról. Mivel 
a tranzakcióra korábban a Gazdasági Versenyhivatal 
is áldását adta, a bejelentéssel véglegessé vált, hogy a 
TIGÁZ korábbi fogyasztóit április elsejétől a MÁSZ látja 
el földgázzal. Az ELMŰ-ÉMÁSZ 2015 júliusában lépett 
ki a földgáz versenypiacra, amelynek jelenleg közel 10 
százalékát birtokolja, a piaci szereplők rangsorában pedig 
a 3-4. helyen áll. 

(Forrás: Tigáz)

javaslatot, amely 62 darab ABB TRIO típusú, 27.6 kW-os 
inverter alkalmazására épül. Ezek garantált megbízható-
sága, magas, 98,2%-os hatásfoka és széles bemeneti fe-
szültségtartománya mellett  inverterenként két MPPT-vel 
(maximális teljesítménypont követéssel) rendelkeznek, 
ami optimális energiateljesítményt garantál az eltérő tájo-
lású és szögű szolár füzérek esetében is. A tendernél az ár 
csak az egyike volt a számos fontos kritériumnak. A fenn-
tarthatóság, a termelékenység, a referenciák, valamint a 
rendszertervezés szintén nagy hangsúlyt kaptak. A több 
decentralizált TRIO inverter alkalmazására épülő terv 
különleges előnyöket kínál. Ez a kialakítás robusztusabb, 
kedvezőbb lehetőséget ad az inverterek szervizelése 
tekintetében, míg egy meghibásodott központi inverter 
javítása vagy cseréje igen komoly erőfeszítést igényel. 
Az is előnynek számít, hogy a decentralizált megoldás ese-
tében a DC kábelezés kevésbé komplex feladatot jelent. 

(Forrás: ABB)

Április elsején hivatalossá vált, hogy a Magyar Áramszol-
gáltató Kft. átveszi a Tigáz szabadpiaci földgázportfólió-
ját, valamint az értékesítési csoportot is. A tranzakciót 
követően a Tigáz Zrt. befejezi szabadpiaci gázkereske-
delmi tevékenységét Magyarországon. A Tigáz egyben 
azt is közölte, hogy az eljárás semmilyen kényelmetlen-
séget nem okoz fogyasztói számára, és minden ügyfél 
külön értesítést kap a Tigáz Zrt. és a MÁSZ között 
létrejött szerződésátadás részleteiről. 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ arról tájékoztatta részvényeseit, 
hogy valamennyi feltétele teljesült annak a megállapo-

A világ legnagyobb, stadionba telepített szolárerőművét 
a bieli Tissot Arena tetején építették fel. A 62 db ABB 
TRIO inverterrel szerelt naperőmű teljesítménye 
2,1 MW. Érdekesség, hogy a mérföldkőnek számító 
projekt lehetséges megvalósításáról eredetileg Zürich 
tárgyalt, azonban a projektet végül Biel városa valósította 
meg. A Tissot Arena olyan többfunkciós sportstadion, 
amely futball- és jégkorongmérkőzések lebonyolítására 
alkalmas. A létesítményben curling-pálya, fedett köz-
terek, éttermek, boltok és multiplex mozi is található. 

A Tissot Aréna tetejére telepített erőmű jelentősen 
növeli az Energie Service Biel/Bienne (ESB), a bieli régió 
vezető energetikai szolgáltatójának  megújuló energiafor-
rásra alapozott energiatermelését. A műszaki létesítmény 
a sportstadionokba integrált szolárerőművek között a 
legnagyobb a világon, ezért az a napenergia-hasznosítás 
terén Svájcban mintaprojektnek számít. Az erőmű vár-
ható éves energiatermelése megközelítően 2 GWh lesz, 
a beépített csúcsteljesítménye pedig 2 106 kWp. A hatal-
mas sportkomplexum megnövelt tetőfelülete körülbelül 
16 500 négyzetméter, azaz két futballpályányi terület állt 
rendelkezésre a szoláris modulok elhelyezéséhez. A sta-
dion tetejére telepített naperőművet 2015 júniusában 
csatlakoztatták a villamos hálózatra. Az erőmű várható 
éves energiatermelése közel 500 átlag svájci háztartás 
energiafogyasztásával lesz egyenlő. 

A bieli stadion megvalósítási projektjét a Helion Solar 
dolgozta ki. A cég olyan decentralizált megoldásra tett 

< megvált szabadpiaci portfóliójától a TIgáz

< napelemes rendszert kapott  
a svájci Tissot aréna

illusztráció
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Mindkét áramátalakító állomás HVDC Plusz feszült-
ség-forrású konvertert fog használni többszintű kon-
verter elrendezésben (VSC-MMC), ami a váltakozó 
áramot egyenárammá alakítja, majd az egyenáramot 
vissza váltakozó árammá az összeköttetés másik oldalán. 
Ellentétben a hálózati kommutációs (vonal-kapcsolt) 
konverter technológiával, a HVDC Plusz rendszer olyan 
teljesítmény-tranzisztorokkal működik, amiket ki is lehet 
kapcsolni (IGBT: szigetelt vezérlőelektródos bipoláris 
tranzisztor), lehetővé téve, hogy a teljesítmény-átala-
kítóban az átkapcsolási (kommutációs) folyamatok az 
energiahálózat feszültségétől függetlenül fussanak. A tel-
jesítmény-átalakítók igen gyors vezérlést és védelmi be-
avatkozást lehetővé tévő képessége biztosítja az átviteli 
rendszer nagyfokú stabilitását, aminek elsődleges előnye 
az energiahálózat hibáinak és a háromfázisú váltakozó 
áramú hálózat zavarainak a csökkentése. Ez jelentősen 
növeli a közszolgáltató vállalatok és energiavásárló ügy-
felek energiaellátásának megbízhatóságát. Mindemellett 
a HVDC az egyetlen olyan megoldás, amely a villamos 
energia kis veszteségű és gazdaságos átvitelét kábellel 
összekapcsolt nagyfeszültségű szakaszok között lehetővé 
teszi, ha a távolság nagyobb, mint 80 kilométer.

(Forrás: Siemens)

A Siemens kapott megrendelést a holland és dán ener-
giaátviteli hálózatot összekötő távvezeték szállítására a 
dán energiahálózati szolgáltató Energinet.dk és holland 
megfelelője, a TenneT TSO hálózatüzemeltető cégtől. 
A „COBRA kábel” elnevezésű nagyfeszültségű egyen-
áramú (HVDC) összeköttetés mindkét országban növeli 
az energiaellátás biztonságát és elősegíti a megújuló 
energiaforrások integrálását az energiaátviteli hálózatba. 
Az erősáramú távvezeték tenger alatti nyomvonala az 
Északi-tengeren keresztül vezet: ezt a kábelt egy olasz 
vállalat, a Prysmian fogja szállítani. A megrendelésből a 
Siemens részesedése mintegy 170 millió eurót tesz ki, 
az ütemterv szerint az összekötő szakasz kereskedelmi 
üzeme 2019 elején fog elkezdődni.

A Dánia és Hollandia közötti HVDC távvezetéket az 
Európai Bizottság egyik olyan projektjének minősítették, 
amely közös érdekeket szolgál és segíti az Európai Unió 
integrált energiapiacának megteremtését. A megrende-
lés tartalmaz két 700 MW teljesítményű áramátalakító 
állomást, ahol az egyenáramú (DC) feszültség ± 320 
kilovolt (kV). A két áramátalakító állomást – az egyik a 
holland Eemhavenben, a másik pedig Dániában, Endrup 
városában található – egy 325 kilométer hosszú egyen-
áramú erőátviteli kábel fogja összekapcsolni. 

< új egyenáramú távvezeték épül  
dánia és hollandia között
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Újabb rekordok az atomerőműben – jogos büszkeség 

MVM Kontó – tíz éve az MVM Csoportért

Átadtuk a Perkáta 400/120 kV-os alállomást 
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