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< Új vezetők az MVM és az NKM élén 

„Mára a nemzeti tulajdonú energetikai társaságok, az 
MVM és a Nemzeti Közművek az ország legjelentősebb 
cégcsoportjaivá váltak, együttesen képesek ellátni az ener
getikai értéklánc minden részét, többek között a terme
léstől az elosztáson és a kereskedelmen át az ügyfelekig. 
Mindez indokolttá teszi, hogy a meglévő kapacitást, tudást 
és az ügyfelek kiszolgálását egy nagy, egységes nemzeti 
energetikai társaságcsoport tartsa kézben az MVM és 
NKM bázisán.” – mondta Kóbor György, az MVM elnök
vezérigazgatója és az NKM igazgatóságának elnöke.

„A kormányzat intézkedéseinek köszönhetően ma a 
lakossági földgáz és áram ára az egyik legalacsonyabb az 
Európai Unióban. Mivel több mint 4 millió partnerünk 
van a lakossági ügyfelektől a nagyvállalatokig, meghatá
rozó, hogy olyan ügyfélélményt nyújtsunk, ami miatt a 
lehető legtöbben ügyfeleink szeretnének lenni” – mond
ta Hiezl Gábor, az NKM vezérigazgatója.

Dr. Zsuga János, az MVM eddigi vezérigazgatója 
közös megegyezéssel távozott. Dr. Zsuga János a cég
csoport versenyképességének növelése érdekében je
lentős kultúraváltási és reorganizációs projektet indított. 
Vezetése alatt nagyszabású megújuló energiatermelés
fejlesztési program kezdődött 2017ben az MVM Cso
portban, amellyel Magyarország legnagyobb megújuló 
energia termelőjévé válik. Az elmúlt években sikeresen 
zárta a társaságcsoport a Paksi Atomerőmű üzemidő
hosszabbítási programját, amely a 2030as évek végéig 
garantálja a stabil, kiszámítható és az ország energiael
látásának alapját képező nukleáris blokkok üzemelését. 
Az MVM Csoport az energiapiaci verseny élénkülése és a 
nemzetközi árnyomás közepette is megőrizte stabil, 100 
milliárd Ftot meghaladó EBITDAtermelő képességét.

Kóbor György 2016 októberétől volt az NKM el
nökvezérigazgatója, ahol a nemzeti energetikai közmű
szolgáltatás hatékony, országos kiterjesztését és a mo

dern, innovatív, egykapus ügyfélkiszolgálás kidolgozását 
irányította. Korábban, 2010 és 2012, valamint 2013 és 
2016 között az MVM gazdasági vezérigazgatóhelyette
se, illetve 20122013 között a MET Power Hungary Kft. 
vezérigazgatója volt. Ezt megelőzően 8 évig az E.ON 
Energiakereskedő Kft. ügyvezető igazgatója, majd az 
E.ON Hungária Zrt. energiabeszerzésért és energia
értékesítésért felelős vezérigazgatóhelyettese volt.

Hiezl Gábor 2016 decemberétől töltötte be az NKM 
kereskedelmi, majd digitalizációs és innovációs vezér
igazgatóhelyettesi pozícióit. 20132016 között a MET 
Power Hungary Kft. portfolió menedzsment igazgatója 
volt, majd 2016 decemberéig az E2 Hungary Zrtben 
kereskedelmi igazgatóként dolgozott. 2000től 2013ig 
az E.ON Csoport kereskedelmi területein töltött be 
vezetői pozíciókat.

2018. 08. 02. 
Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Kóbor Györgyöt nevezte ki 
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. élére. Az MVM új elnök-vezérigazgatója, az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 
igazgatóságának elnökeként továbbra is részt vesz a társaság irányításában. Az NKM vezérigazgatói feladatait 
Hiezl Gábor, a társaság eddigi digitalizációs és innovációs vezérigazgató-helyettese veszi át.
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TÖRTÉNET
A technológia egyre gyorsuló fejlődése az energetika 
iparágat sem kerüli el. Ahogy korábban láthattuk, szá
mos nagy iparág kerül új, alulról jövő kezdeményezé
sek által átalakításra, ami alól az energia termelése, 
elosztása és felhasználása sem lehet kivétel. Azok a 
vállalatok, akik ennek a változásnak nem formálói maguk 
is, hanem kívülről szemlélik, és igyekeznek azt lekövet
ni, akaratlanul is áldozatul esnek saját kockázatvállalási 
hajlandóságuk alacsony szintjének. 

Mit tehet egy ilyen felgyorsult környezetben egy 
nagyvállalat? Amellett, hogy a saját folyamatos haté
konyságát fejleszti, hogy a saját területén versenyképes 
maradjon, szerepet kell vállalnia saját iparágának gyö
keres átalakulásában is.

Az MVM Csoport ezt felismerve alapította 2016ban 
az energetikai startupokra specializált inkubátorcé
gét, a Smart Future Lab Zrt.t több mint 1 millió euró 
befektethető összeggel, amelyet a társaság létrejöttét 
követő 23 évben injektálhat energetikai startupokba. 
A magvető finanszírozás lehetőségein túlmenően a Smart 
Future Lab Zrt. az ötlet megszületését követően, a pi
acképes energetikai startupokat szakmailag támogatja, 
nemzetközi szinten mentorálja. A Smart Future Lab Zrt. 
nemcsak a hazai, hanem a középkeleteurópai energeti
kai startupökoszisztéma aktív szereplőjévé kíván válni.

EDDIGI EREDMÉNYEINK, SIKEREINK
A Smart Future Lab Zrt. alapítása óta közel 300 startup
pal foglalkozott közvetlenül, vizsgálta tevékenységüket, 
adott számukra szakmai tanácsot. Az elmúlt években 
rengeteg vállalkozási ötlet, együttműködési lehetőség 
érkezett az MVM Csoporthoz, így a Smart Future Lab 
Zrt. alapítását követően is közel 50 ötlet elbírálásával 
indult a kiválasztási folyamat. A 2016os és 2017es év
ben a folyamatosan jelentkező ötletek közül mintegy 15 
került a társaság Befektetési Bizottsága elé.

Jelentős esemény volt a társaság életében az MVM 
Edison Light Up! hazai energetikai innovációs verseny 
indulása. Az MVM Zrt. és a Smart Future Lab Zrt. köz
reműködésével immáron két alkalommal is megvaló
sult versenyre több mint 160 startup pályázott. Velük 
a társaság szakmai kapcsolatot épített ki, és a közülük 
kikerült, versenyenként 12 döntős csapat számára fel
készítési programot, oktatást szervezett.

A Smart Future Lab Zrt. kiemelt célja a hazai inno
vációs ökoszisztéma meghatározó szereplőjévé válni, 
így folyamatosan keresi az együttműködési lehetősé
geket a piac többi szereplőjével. Ilyen együttműködés a 
Hiventures Kockázati Tőkealapkezelővel kötött mentori 

< A SMART FUTURE LAB ZRT. 
BEMUTATKOZÁSA

Márton István, Purwanto Marcel Armando, Varga Zoltán *

*  Márton István, pénzügyi menedzser,  
2018. november 1től az SFL Zrt. vezérigazgatója

 Purwanto Marcel Armando, befektetési elemző
 Varga Zoltán, innovációs és startup menedzser, SFL Zrt.

A Smart Future Lab Zrt.  
nemcsak a hazai, hanem  
a közép-kelet-európai energetikai  
startup-ökoszisztéma aktív  
szereplőjévé kíván válni.

<

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.

A Smart Future Lab Zrt.-t 2016-ban alapították az MVM Csoport  
innovációs törekvéseinek egyik fontos elemeként. A társaság jövőbeli  
célja az energetikához kapcsolódó üzleti célú startupvállalkozások 
inkubációja: számukra egy fejlesztéstámogató platform kialakítása,  
az induló vállalkozások képzése, mentorálása, valamint támogatásuk  
az eredményes piacra jutáshoz.
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megállapodás, valamint az EH Invest Zrt.vel kötött 
szakmai együttműködési megállapodás is. A társaság 
jövőbeni célja együttműködési lehetőségek keresése is, 
aminek révén további szakmai segítséghez juthatnak a 
Smart Future Lab Zrt. által inkubált társaságok.

BEFEKTETÉSEINK
A Smart Future Lab Zrt. eddig négy startupvállalkozásba 
fektetett tőkét, ezek a PowertoGas Hungary Kft.,  
a POIZO Kft., valamint a Smart Charging Kft. és a Drone 
Technologies Kft. Közülük a POIZO Kft. az MVM Edison 
Light Up! verseny egyik nyerteseként érkezett a társa
sághoz.

JÖVŐKÉP
A Smart Future Lab Zrt. az MVM Csoport innovációs 
ökoszisztémában kiemelten a disztruptív innovációs 
lehetőségek felkutatásában játszik kulcsszerepet. 

Szűkebb értelemben véve a Smart Future Lab Zrt. 
elsődleges célja olyan új üzleti modellek és innovatív 
termékek/szolgáltatások keresése, ami a jövőbeni, 
átalakulóban lévő energetikai iparágnak meghatározó 
szereplői lehetnek. Fontos továbbá, hogy a társaság az 
MVM Csoport releváns problémáira, a napi munkavég
zés során jelentkező kihívásokra is próbáljon hatékony 
megoldásokat találni. A Smart Future Lab Zrt. külde
tése, hogy egy csatornává váljon az MVM Csoport és 
az újítani vágyó, motivált innovátorok közt. 

SMART CHARGING KFT.
A Smart Charging Kft. által biztosított innováció magja 
egy kereskedelmi forgalomban elérhető hardver és 
okostelefonapplikáció együttese. A tervezett szol
gáltatás támogatja a felhasználót a gépjárműtöltés 
megtervezésében (mikor, hol, milyen áron), valamint 
előre jelzi az emobilitásszolgáltató, továbbá a töltő
állomásüzemeltető felé, milyen töltési igény várható 
az adott időszakban, illetve felhasználási területen, 
támogatva a villamosenergiahálózat felhasználásá
nak előrejelzését. E jövőbeni funkciók használata ré
vén az elektromos autók korlátozott hatótávjából, 
pontosabban az akkumulátor lemerüléséből fakadó 
bizonytalanság csökkenéséből adódóan, a töltéssel 
kapcsolatos járulékos költségek (mint töltési idő, 
várakozási sor) optimalizálhatók. További kényelmi 
funkciók tervei közt szerepel a felhasználó naptárával 
történő szinkronizálás, ami esetlegesen lehetővé teszi 
az automatikus töltésfoglalást, a vezetési stílust, és 
preferált töltőhelyeket is figyelembe vevő navigáció. 

A Smart Charging Kft. első, a felhasználóknak töl
tési pontokról információt és navigációs lehetőséget 
biztosító applikációja 2018 áprilisától már elérhető, 
így a kezdeti felhasználók igényei és visszajelzései alap
ján határozhatja meg a társaság a jövőbeni fejlesztési 
irányokat.

POIZO KFT.
Jelen korunk egyik legnagyobb energiaigényét szerte 
a világon a háztartások fűtése jelenti. A háztartások 
több mint 20%ában probléma a fűtés hőmérsékleté
nek megválasztása, napi szinten problémaforrás, hogy 
a család egyik tagja fázik, míg a másiknak melege van. 
A Poizo Kft. elsőként ad választ erre a mindennapi 
problémára, ötvözve a több száz éves és a legmoder
nebb technológiákat. 

A Poizo Kft. fejlesztése egy smart mobil infra
fűtőtest, amely maximalizálja a kibocsátott hőenergi
át célzottan a felhasználóra illetve a beállított fűtendő 
területekre, 360 fokban érzékelve azok elhelyezke
dését. Optimalizálja a komfort és költséghatékony
ság együttesét, folyamatos kapcsolatot tartva fent 
felhasználójával és környezetével, teszi mindezt az 
élettani szempontból legegészségesebb fűtési tech
nológia a „távoli infrasugárzás” alkalmazásával. 

A  Poizot Kft. a jövőbeni termékét kezelhetjük 
majd kényelmesen a telefonunkról, vagy hagyomá
nyosan az eszköz érintésével, valamint raktározza és 
folyamatosan elemzi a felhasználók beállításait, össze
vetve a szenzorok mért adataival és a kinti időjárási 
adatokkal, amelyekből mesterséges intelligenciával 
és gépi tanulással rendkívül pontos képet kap a fel
használók fűtési szokásairól.

A társaság a terméket közösségi finanszírozási 
kampány keretében értékesíti első vevőinek, amely 
2018 novemberében indul.

SMART FUTURE LAB ZRT. 
ÁLTAL INKUBÁLT STARTUPOK

POWER-TO-GAS HUNGARY KFT.
A lokális és regionális energiapiacok – az EUs és a 
kormányzati fenntarthatósági célkitűzésekkel össz
hangban – átalakuláson mennek keresztül, melynek 
kulcsa a megújuló energiaforrások minél nagyobb 
mértékű hasznosítása. 
E kihívásokra piacképes megoldást nyújthat a Power
toGas Hungary Kft. által, a Chicagoi Egyetem ku
tatásai alapján, az Electrochaea GmbHval együtt 
fejlesztett powertogas technológia, mely képes a 
villamos energiát biometánná alakítani, és azt a szab
ványos földgázhálózatokba injektálni. Ez rugalmas, 
a keresletet és kínálatot kiegyenlítő megoldást jelent 
a villamosenergiahálózat stabilitásának fenntartására. 
Mivel a földgázhálózatok jelentős szabad kapacitások
kal rendelkeznek, a technológia lehetővé teszi a nagy 
volumenű, ipari méretű energiatárolást is. Mindemel
lett a technológia illeszkedik a fenntarthatósági és 
dekarbonizációs törekvésekhez, mivel a powertogas 
folyamat egyik inputtényezője a széndioxid.
Jelenleg a PowertoGas Hungary Kft. olyan K+F+I 
tevékenységet folytat, amelynek célja, hogy 2020ra 
több, legalább 2,5 MWe méretű powertogas üzemet 
építsen, amellyel Magyarország világvezetővé válhat 
a biometán előállítása területén. További K+F+I po
tenciált képvisel a powertogas üzem összhatásfoká
nak javítása, veszteségek csökkentése, szubsztrátum 
hasznosítási lehetőségek azonosítása, új rendszerkap
csolatok feltárása és rendszerbe integrálása, valamint 
üzemeltetési stratégiák és az azokhoz kapcsolódó 
informatikai szolgáltatások biztosítása. 
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DRONE TECHNOLOGIES KFT.
A Drone Technologies Kft. olyan szoftveres alkal
mazásokat fejleszt az energetikai szektor szereplői 
számára, amelyek drónok által összegyűjtött adatokat 
dolgoznak fel és tesznek a felhasználó számára érté
kelhető és hasznos információvá. A dróntechnológia 
és a fejlett szoftveres adatfeldolgozás a digitalizációs 
trendhez illeszkedik, ami révén az energiabiztonság
gal és hatékonysággal összefüggő hálózatüzemeltetői 

problémák megelőzhetők, csökkenthetők. A külön
böző szenzoros technológiák alkalmazásával nyert 
adatok elemzésével és felhasználásával a távvezeték
infrastruktúra fejlesztési igényei jól kiszolgálhatók, a 
hatások jobban tervezhetőek, például minimalizálható 
a hálózat építésével járó környezeti terhelés vagy a 
vegetáció rombolása.

A Drone Technologies Kft. az első prototípusfej
lesztés szakaszában jár, amelyet az MVM OVIT Zrt. és 
a MAVIR Zrt. számára, az IBM Magyarországi Kft.vel 
közös partnerségben valósít meg. A partneri kapcso
latnak köszönhetően a valós piaci igényhez igazítottan 
folyhat a szoftveres megoldás fejlesztése.

POWER-TO-GAS BIOREAKTOR  FORRÁS: ELECTROCHAEA GMBH
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A MEGÚJULÓ BÁZISÚ TERMELÉS

A megújuló energiaforrások jelentősége
Az emberiségnek olyan energiaforrásokra van szüksé
ge, amelyek a fenntartható fejlődést szolgálják. Ezek a 
megújuló alapú energiaforrások.

„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielé
gíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a 
jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját 
szükségleteiket.” (Forrás: 1987, Brundtland Commission 
of the United Nations)

Az éghajlatváltozás hatásait nap mint nap megtapasz
taljuk. Ezek a hatások az emberiség életfeltételeit veszé
lyeztetik. Az egyre növekvő népesség energiaéhsége is 
folyamatosan növekszik. Világméretű jelenség az ener
giahordozók birtoklásáért folytatott harc. Az  energia
felhasználáson belül egyre nagyobb a villamos energia 
felhasználásának igénye. A legjelentősebb új felhasználási 
szegmens a közlekedés (elektromos autók elterjedése), 
a fokozódó kommunális felhasználás (smart home) és a 
hűtésfűtés növekvő aránya területén jelentkezik.

A klímaváltozás hatásai és azok kiszámíthatatlansága 
nagyon komoly tervezési nehézségeket és gazdasági 
károkat eredményeznek.

A megújuló energiaforrások
Az energiatermelő egységek attól függően, hogy a be
menő vagy a kimenő energiát lehet változtatni, lehetnek 
irányítható vagy szabályozható, illetve irányítható és 
szabályozható technológiák. Ez igaz a megújuló energiát 
termelő egységekre is.

Irányítható az az energiatermelő technológia, amely
nél a bemenő, tehát primer energiát tudjuk változtatni.

Szabályozható az az energiatermelő technológia, 
amelynél a kimenő, tehát megtermelt energiát tudjuk 
változtatni.

A vízenergia
Hazánk vízenergiahasznosítási potenciálja földrajzi 
adottságai miatt csekély. Ennek ellenére a víz helyzeti 
és mozgási energiájának villamos energiává alakítása 
Magyarországon több mint egy évszázados múltra tekint 
vissza. Kezdetben kizárólag törpevízerőművek termeltek 
villamos energiát egyegy fogyasztói körzet ellátására.

A vízerőművek a szabályozható, hagyományos meg
újuló bázisú erőművek közé tartoznak.

Létezik tárolós és átfolyó jellegű. Hazánkban kizárólag 
folyami változat létesült, összességében 57 MW beépített 
teljesítménnyel. Ezek közül a legnagyobbak a Kisköre 
28 MW és a Tiszalök 12,9 MW beépített kapacitással.

Tározós erőmű építését 40 évvel ezelőtt már ter
vezték Prédikálószékre, de az előkészítés a társadalmi 
elfogadtatási szakaszban megállt.

Az MVM Csoport egy vízerőművel rendelkezik, ne
vezetesen az MVM Energy Románia tulajdonában álló, 
Erdélyben található 7,5 MW teljesítményű, Úzvölgyi 
runoff river típusú vízerőművel. A létesítmény három 
patak vízének munkavégző képességét 15 db turbina 
segítségével alakítja villamos energiává. 

< AZ MVM ZRT. SZEREPVÁLLALÁSA 
A NAPENERGIA HASZNOSÍTÁSÁBAN
A FELSŐZSOLCAI 20 MW-OS NAPERŐMŰ-LÉTESÍTÉS TAPASZTALATAI

Molnár Ferenc *

*  Molnár Ferenc, senior megújuló termelési menedzser,  
Megújuló Energia Osztály, MVM Zrt.

AZ ERŐMŰ LÁTKÉPE  Fotó: Penta Kft.
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Geotermikus energia
Hazánk az 5090 °Cos termálvízkészleteivel, földhő
nagyhatalomnak számít, azonban a források nagy része 
leginkább üvegházak és kommunális létesítmények fűté
sére, illetve használati meleg víz előállítására alkalmas. 
Van hazánkban néhány olyan kút, amelynek vízhőfoka 
120 °C fölötti. A villamosenergiatermelésre alkalmas 
geotermális erőművek létesítésére van perspektivikus 
kezdeményezés (Tura), azonban minden esetben egyedi 
vizsgálatot és technológiai fejlesztést igényel a gazda
ságos rendszerek kialakítása. Ebben a technológiában 
Izland és Olaszország az élenjáró.

Biomassza
Irányítható és szabályozható technológia, amely a főként 
szilárd, azaz a fa, a lágyszárúak és a mezőgazdasági hulla
dékok elégetésével állítja elő a hő és villamos energiát.

Vannak tisztán csak hőt előállító biomasszafűtőmű
vek, csak villamos energiát termelő és hasznosító kon
denzációs biomasszaerőművek. A leghatékonyabbak 
az ún. kogenerációs hőt és villamos energiát előállító 
és hasznosító biomasszaerőművek.

Az európai középmezőnyben szerepelünk. Elsősor
ban távfűtésre használjuk, kapcsoltan villamosenergia
termeléssel.

Napenergia
A földet érő napsugarak energiáját napelemes erőművek 
vagy naphőerőművek hasznosítják közvetlenül.

A félvezető technológiával működő napelemek köz
vetlenül villamos energiát állítanak elő. Szabályozható, 
de nem irányítható.

A naphőerőművek valamilyen folyékony technológiai 
közeget melegítenek fel irányított tükrök segítségével. 
Az ilyen módon nyert hőenergia tárolható, és bármikor 
villamos energiává alakítható, ezért ez a technológia 
irányítható és szabályozható is.

Európában, így hazánkban is a napelemes techno
lógia terjed. Sík felületeken könnyen telepíthető, és a 
házak tetőfelülete is alkalmas létesítési felület.

A MEGÚJULÓK FEJLŐDÉSI IRÁNYAI
A hazai erőműépítés folyamatos változáson, fejlődésen 
ment át az elmúlt évtizedekben.
■■  Az 1960as és ’70es éveket a szénerőműépítések 

határozták meg.
■■  Az 1980as éveket az atomerőmű és a fűtőolajbázisú 

erőművek építése jellemezte.
■■  Az 1990es évek a földgáztüzelésű erőművek korsza

ka volt.
■■  Az ezredforduló első évtizedében a kogenerációs 

gázturbinás és gázmotoros erőműépítés volt jellemző.
■■  Az ezredforduló második évtizedeiben a megújuló és 

a nukleáris bázisú energiatermelésé lett a főszerep.
Jelenleg Európában a szél és napelemes erőművek 

terjedése a meghatározó. A magyarországi helyzet is
mertetése előtt nézzük meg a világméretű trendeket és 
az európai helyzetképet a megújulók felhasználása vo
natkozásában. (Forrás:http://www.mekh.hu/download/c/
a2/10000/nemzeti_energiastrategia_2030.pdf letöltés: 
2017. október 24.)

A MEGÚJULÓK HELYZETE 
VILÁGVISZONYLATBAN
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) minden évben 
elkészíti világviszonylatra értelmezve a villamosenergia
termelés megvalósult, valamint prognosztizált volume
nét és szerkezetét.

Az 1. ábrából látható, hogy világviszonylatban a ter
melés átlagosan évi 3%kal növekedett. Nőtt a szén, a 
földgáz és a megújulók részaránya, és csökkent a víz és 
nukleáris energia termelési volumene. 2030ra prog
nosztizált termelési szerkezet arányaiban a megújulók 
jelentős előretörésére számítanak az elemzők.

A megújulók részarányának növekedése a legdina
mikusabb, miközben a szén és víz részaránya csökken. 
A nukleáris termelés részaránya stabil szintet mutat, 
a gáz részaránya minimálisan növekszik. Az előző ten
denciát még jobban szemlélteti a 2. ábra.

2013 és 2040 között a termelés világviszonylatban 
évente 2%kal növekszik, azonban a beépített erőművi 
kapacitások évi 2,2%os léptékben bővülnek, amit a 
megújulók térnyerése magyaráz. 

Az ábra jól mutatja, hogy a megújulók előretörése 
a szénfelhasználás rovására várható. 

A megújulóportfólióban világviszonylatban is inkább 
a szélenergiadominancia jósolható a naperőművek 
mellett. A biomassza részaránya csökkenő tendenciát 
mutat.

Egy még szemléletesebb ábrát tett közzé a Bloomberg 
New Energy Finance intézet.

Elterjedt, hogy a szilárd biomasszát szénnel együtt tü
zelik hagyományos szenes erőművekben. Ez jótékonyan 
hat a füstgázkárosanyag (pl. a CO2) kibocsátására is.

A biomassza a legtöbb esetben faaprítékot jelent, 
például a visontai vagy az ajkai erőműben.

Tisztán szalmatüzeléssel a pécsi erőműben talál
kozunk.

Tisztán fatüzelésű erőmű is épült Szakolyban, azon
ban ez a hőhasznosítás nélkül kevésbé hatékony.

Szélenergia
A szél valójában a levegő mozgása, amely a földet érő 
napsugárzás közvetett hatásaként jön létre. A szél ener
giáját az erre a célra kialakított szélturbinagenerátor
egységek alakítják át villamos energiává. Szabályozható, 
de nem irányítható. Több helyen már csak energiatáro
lóval együtt engedélyezik a létesítését.

Szárazföldre és tengerbe telepíthető változatai ter  
 jedtek el. ÉszakAmerikában, Ázsiában és NyugatEuró
pában erőteljes telepítési trend figyelhető meg. 2020ra 
akár 120 GW beépítettség is lehetséges Európában. 
Folyamatos fejlesztés alatt állnak. Kihasználásuk magas
nak mondható. A tengeri 4500 h/a, szárazföldi változat 
2500 h/a mutatókkal vehető figyelembe.

1. ÁBRA: A VILÁG VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSE (TWH)

FORRÁS: OECD/IEA – WORLD ENERGY ORGANIZATION 2015 STUDY – P.: 586

2. ÁBRA: A VILÁG ERŐMŰVEINEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE

FORRÁS: OECD/IEA – WORLD ENERGY ORGANIZATION 2015 STUDY – P.: 586

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
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A biomassza felhasználás enyhén növekedett. 
A vízenergia részaránya 55%ról 36%ra esett vissza, 

miközben a volumene szinte stagnált.
Az előretekintésben először a termelési kilátásokat 

vizsgáljuk meg a 6. ábrán.
Az energiafelhasználás jelképes (0,3%/év) emelkedé

se várható, de vannak szakértők, akik további csökkenő 
tendenciát jósolnak.

A szénerőművek visszaszorulása, a földgáz és az 
új megújulók hányadának várható növekedése lehet 
jellemző. 

A nukleáris energia stabilan fogja tartani a helyzetét. 
2030ra vélhetően már több megújuló bázisú ter

melés lesz, mint fosszilis forrásból előállított.
A megújulók várható térnyerését még inkább szem

lélteti a beépített kapacitások prognózisa a 7. ábrából.
A megújulók arányának erőteljes növekedését jelzi, 

hogy a kapacitásbővülés becsülhetően négyszer olyan 
mértékben fog növekedni, mint a termelés mennyisége. 

Ezt a megújulók kisebb kihasználási mutatója ma
gyarázza.

Az új megújulókapacitások erőteljes térnyerése 
várható. Jelentős lesz a napenergiafelhasználás növe
kedése, de még ennél is erőteljesebben bővülnek majd 
a beépített szélturbina teljesítmények.

A 3. ábra azt vetíti előre, hogy világviszonylatban 
a hagyományos energiák felhasználása stagnál, amíg 
a várható fogyasztási igény bővülését az új megújuló 
energiák felhasználásának növekedése fogja biztosítani.

A MEGÚJULÓK HELYZETE EURÓPÁBAN
Tekintsük át az EU28 bruttó villamosenergiaterme
lés mennyiségét és szerkezetét 2010 és 2015 között a 
4. ábra segítségével.

Ami leginkább jelentős eltérés a világtendenciához 
képest az az, hogy folyamatosan csökkent a villamos
energiaigény. Ezt elsősorban a hatékonyabb energia
felhasználás magyarázza, ugyanis ez a csökkenés 24% 
közötti GDPnövekedés mellett következik be.

Az ábrából kiolvasható másik szembetűnő jelen
ség, hogy a megújulótermelés szignifikáns növekedése 
a földgázfelhasználás visszaesésével párosult, szemben 
a világviszonylattal, ahol a földgáz volumene jelentősen 
nő, részaránya stagnál.

Az 5. ábrán csak a megújuló termelés összetételét 
elemezhetjük. Az ábra jól szemlélteti, hogy a vízenergia
felhasználás mértéke nem változott.

A szélerőművek több mint kétszer, a naperőmű
vek csaknem ötször több energiát termeltek a vizsgált 
időszak végére. 

5. ÁBRA: MEGÚJULÓTERMELÉS AZ EU28-BAN (TWH/A)

3. ÁBRA: VILLAMOSENERGIA-PROGNÓZIS VILÁGVISZONYLATBAN

FORRÁS: ENERGY TRANSITION IN THE POWER SECTOR IN EUROPE WWW.AGORA-ENERGIEWENDE.DE 
LETÖLTÉS: 2017. OKTÓBER 24.

FORRÁS: BLOOMBERG NEW ENERGY FINANCE – BNEF NEO 2016 STUDY – NYOMTATOTT ANYAG

A fenntartható fejlődés  
olyan fejlődés, amely kielégíti  
a jelen szükségleteit anélkül,  
hogy csökkentené a jövendő  
generációk képességét, hogy  
kielégítsék a saját szükségleteiket.
(FORRÁS: 1987, BRUNDTLAND COMMISSION OF THE UNITED NATIONS)

<

6. ÁBRA: AZ EU28 VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSE (TWH)

4. ÁBRA: EU28 BRUTTÓ VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSÉNEK MENNYISÉGE (TWH/A)

7. ÁBRA: AZ EU28 ERŐMŰVEINEK TELJESÍTŐKÉPESSÉGE

FORRÁS: OECD/IEA – WORLD ENERGY ORGANIZATION 2015 STUDY – P.: 606

FORRÁS: ENERGY TRANSITION IN THE POWER SECTOR IN EUROPE WWW.AGORA-ENERGIEWENDE.DE 
LETÖLTÉS: 2017. OKTÓBER 24.)

FORRÁS: OECD/IEA – WORLD ENERGY ORGANIZATION 2015 STUDY – P.: 606

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
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A MEGÚJULÓK MAGYARORSZÁGI 
HELYZETE

Napjainkig
Szélerőműből 2010ig összesen mintegy 330 MW be
épített teljesítmény létesült. A szélturbinapark éves 
kihasználása több mint 20%, ami elég jónak mond ható. 
A folyamatos termékfejlesztések eredményeként a kor
szerű gépek pedig még ennél is jobb kihasználási muta
tókkal bírnak. Széles körű hazai elterjedésüknél akadályt 
jelent a szélturbinák telepítésére alkalmas helyszínek 
korlátozott rendelkezésre állása.

Biomasszafűtőanyagú erőművi blokkokból nem túl 
sokat találunk, bár mezőgazdasági ország vagyunk.

A Pécsi Hőerőműben összesen 85 MW faapríték, 
illetve szalmatüzelésű blokkkapacitás van beépítve.

Az Ajkai Hőerőműben 30 MW teljesítményű fa
aprítéktüzelésű blokk üzemel.

Meg kell jegyezni, hogy a hazai teljes termelés a hazai 
teljes fogyasztásnak csupán a 2/3a. A hazai fogyasztás 
1/3a importból származik.

Jövőkép
A 2. táblázatban prognosztizált értékeket elemezve 
az látható, hogy 2020ig az EU felé tett vállalásunk ha
tározza meg a fejlesztéseket. Jelentős növekedést a 
biomassza és a napelemes erőművek terén várhatunk. 
Ez egyrészt az adottságoknak, másrészt a hazai és EU
támogatásoknak köszönhető.

2030ig a szélparkok is kedvező feltételeket kaphat
nak a kapacitás bővítéséhez. 

2040re a leállított szenes erőművek helyére csak a 
nukleáris és fölgáztüzelés lehet a biztonságos alapellátás 
megoldása a megújulók folyamatos bővítése mellett.

Az Oroszlány és Tisza II. telepek kapacitásaival már 
nem számolhatunk. Még több importra fogunk szorulni. 

Enyhíteni fog a kiszolgáltatottságon a Paks II. rend
szerbe állítása. A nukleáris alapú termelés egy megbíz
ható alap az ellátásbiztonságunkban. Az új erőművek 
hatásfoka jobb, mint az öreg erőműveké. 

A Mátrában lehetőség van szénbázisú fejlesztésre, 
amely döntően a CO2kvóták alakulásától függ, valamint 
a tiszta technológiák gazdaságos megvalósíthatóságától.

Mindezektől függően újra napirendre kerülhet a 
korábban már tervezett 500 MWos új lignittüzelésű 
erőmű létesítése is.

Németország a megújuló termelő berendezéseket 
Németországban állítja elő, ezért jelentős foglalkoztatást 
is generál. Várhatóan továbbra is exportőr marad, de 
ezzel a szabályozási feladatok jó részét is exportálni fogja.

Magyarországon fejlődési irányként a megújuló
energia termelés és az energiatárolás kutatásfejleszté
se, a decentralizált termelés, valamint az okosrendszerek 
elterjesztése tűnik perspektivikusnak. 

Szakolyban egy hőhasznosító kazán nélküli, tisztán 
kon denzációs 20 MWos erőművet építettek.

Szénnel kevert faaprítékú vegyes tüzelés működik 
a Mátrai Erőműben 90 MW teljesítménnyel és az ajkai 
erőműben 40 MW kapacitással.

2018ban Debrecenben terveznek egy faapríték
tüzelőanyagú, kapcsoltan termelő erőművet üzembe 
helyezni.

A teljes hazai termelésből a megújulótermelés ará
nya és annak összetétele szemléletesen látszik az alábbi 
táblázatból.

A kevés számú blokk ellenére a biomassza képviseli a 
legnagyobb hányadot a hazai megújulópalettában. Érté
kelhető termelési volument állítanak elő a szélkerekek is. 

A napenergia felhasználása a nagyon sok háztartá
si kis egység miatt nem mérhető, nem összegezhető 
pontosan.

9. ÁBRA: HÁZTARTÁSI MÉRETŰ NAPELEMEK MAGYARORSZÁGON 2015-IG8. ÁBRA: SZÉLERŐMŰVEK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON

1. TÁBLÁZAT: A MEGÚJULÓTERMELÉS ARÁNYA ÉS ÖSSZETÉTELE A TELJES HAZAI TERMELÉSBŐL 2. TÁBLÁZAT: MEGÚJULÓBÁZISÚ HAZAI ERŐMŰVEK JÖVŐJE (MW)

FORRÁS: PÖYRY-ERŐTERV ZRT., DR. STRÓBL ALAJOS: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK  
A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSBAN – JELEN ÉS JÖVŐ (2017. JANUÁR 2.) NYOMTATOTT ANYAG FORRÁS: PÖYRY-ERŐTERV ZRT., DR. STRÓBL ALAJOS: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSBAN – JELEN ÉS JÖVŐ (2017. JANUÁR 2.) NYOMTATOTT ANYAG

FORRÁS: PÖYRY-ERŐTERV ZRT., DR. STRÓBL ALAJOS: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK  
A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSBAN – JELEN ÉS JÖVŐ (2017. JANUÁR 2.) NYOMTATOTT ANYAG

FORRÁS: PÖYRY-ERŐTERV ZRT., DR. STRÓBL ALAJOS: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSBAN – JELEN ÉS JÖVŐ (2017. JANUÁR 2.) NYOMTATOTT ANYAG FORRÁS: PÖYRY-ERŐTERV ZRT., DR. STRÓBL ALAJOS: MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSBAN – JELEN ÉS JÖVŐ (2017. JANUÁR 2.) NYOMTATOTT ANYAG

* Nyílt terepen és a háztetőkön egyaránt (a BT<50 kW is benne van).

2011 2012 2013 2014 2015

Biomassza-tüzelésből 4,23% 4,65% 5,54% 6,73% 6,42%

Szélerőművekből 1,74% 2,25% 2,37% 2,24% 2,29%

Vízerőművekből 0,62% 0,62% 0,73% 1,03% 0,77%

Naperőművekből 0,00% 0,00% 0,01% 0,03% 0,04%

Lebomló hulladékból 0,26% 0,34% 0,44% 0,47% 0,41%

Összesen 6,85% 7,81% 9,09% 10,50% 9,93%

Bruttó hazai termelés, TWh 36,0 34,3 30,3 29,3 30,2

Év Szél Nap* Víz Bio Geo Összes

2016 329 170 57 194 0 750

2020 370 300 60 270 0 1000

2025 500 600 65 325 10 1500

2030 650 700 70 450 30 1900

2035 700 850 75 500 75 2200

2040 750 1000 80 570 100 2500

10. ÁBRA: A 2030-RA PROGNOSZTIZÁLT TERMELÉSI SZERKEZET ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Magyarország Németország
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A magyarországi energiapolitika iránya a nukleáris és 
a megújuló energia preferálásával egyrészt az ellátásbiz
tonságot, másrészt károsagyagkibocsátás mérséklését 
célozza.

Az ábrán a 2030ra prognosztizált termelési szerke
zetben található 66,7% nukleáris arány a Paks I. és a Paks 
II. párhuzamos üzemidejére vonatkozik. 

A Paks I. leállítását követően az atomerőmű rész
aránya 52%ra fog csökkeni, és a megújulók részaránya 
várhatóan 22% lesz.

Az MVM Zrt. Megújuló Program
Az MVM Csoport számára az energiaellátás biztonsága 
és a fenntarthatóság kulcsfontosságú. A hazai fosszilis 
tüzelésű erőművek átlagéletkora harminc év körüli, és 
többségüknél folyamatos kihívást jelent az egyre szigorodó 
környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés. Ugyanak
kor rendszeregyensúlyozási okokból üzemképességüket 
belátható időn belül még fent kell tudni tartani.

Mivel Magyarország áramellátását tekintve 50%ban 
jelenleg is importra szorul, az MVM legfontosabb célja, 
hogy az importarányt az ország energiafüggetlenségé
nek javítása mellett csökkentse. Ez a Paksi Atomerőmű 
hatékony működtetésével és fejlesztésével, valamint az 
egyre bővülő megújuló energiaforrásokra épülő ener
giatermeléssel valósítható meg.

Az MVM Csoport célja, hogy nagyban hozzájárul
jon a Nemzeti Energiastratégiában foglalt célok telje
sítéséhez, és hazánkban a megújulóenergiaforrások 
fogyasztásra vetített aránya 2020ra elérje a 14,65%ot.

Az MVM célja, hogy meghatározó szereplője le
gyen Magyarország megújulóenergiatermelésének. 
A megújulóenergiatermelés bővítésével kapcsolatos 
tervei között szerepel fotovoltaikus, biomassza és 
depónia gázbázisú erőművek létesítése is. Hazánk föld
rajzi adottságai kiválóak a napenergia térhódításához, 
valamint a naperőművek pénzügyi megtérülési mutatói 
is alátámasztják, hogy az MVM jelenleg a naperőművek 
létesítésére koncentráljon.

A naperőműves beruházások megvalósítása azon
ban nem csupán az energiaellátás biztonsága és folya
matos fenntartása miatt lényeges, hanem a hazai ener
giatermelésnek az EUs és nemzetközi éghajlatvédelmi 
célkitűzésekkel való összhangja miatt is.

A naperőművek környezetre gyakorolt pozitív hatá
sa, hogy zajtalanul, tisztán, káros anyag kibocsátása nél
kül termelnek villamos energiát, ezért nagymértékben 
hozzájárulnak a környezetünket érő terhelés mértéké
nek csökkentéséhez, élettartama pedig hosszú, 25 év.

Éves átlagban a napsütéses órák számát és Magyar
ország földrajzi adottságait tekintve elmondható, hogy 
hazánk kimondottan jó adottságokkal rendelkezik a 
naperőművek létesítése szempontjából.

A stratégiában megfogalmazott célkitűzések teljesí
tésének érdekében az MVM Zrt. a megvalósítandó új 
megújulóenergiatermelő kapacitások előkészítése és 
létesítése céljából, a feladatellátás és a kommunikáció 
hatékony koordinációjának érdekében „Megújuló Prog
ram” néven a program keretein belül teljes hatáskörrel 
felruházott programszervezetet hozott létre, mellyel 
kapcsolatos Program alapító okiratot az MVM Zrt. el
nökvezérigazgatója 2016. november 22én jóváhagyta.

Az MVM Zrt. felhatalmazta az MVM Hungarowind 
Kft.t egy összesen 100 MWp beépített teljesítményű 
fotovoltaikus naperőműportfólió létesítésének előkészí
tésére és a kedvező döntéseket követő megvalósításra.

Az MVM Hungarowind Kft. a társaságcsoport meg
újuló energiatermeléssel foglalkozó leányvállalata jelen
leg is egy 23 MW beépített kapacitású szélerőműparkot 
üzemeltet GyőrMosonSopron megyében. Emellett 
az ország egyik legnagyobb, 10 MW beépített kapa
citású naperőműberuházását valósította meg a pécsi 
Tüskésréten.

A társaságcsoport a 100 MWp összkapacitást hét 
projekt keretében, országosan 110 naperőmű építésé
vel valósítja meg európai uniós társfinanszírozással, és 
ezzel a legnagyobb naperőművi kapacitással rendelkező 
energiatermelő lesz Magyarországon.

A 110 erőmű által megtermelt villamos energia, nagy
ságrendileg 50 000 háztartás, azaz egy Székesfehér vár 
méretű város lakosainak éves villamosenergiaszükség
letét képes fedezni.

A fotovoltaikus erőműveknek köszönhetően évente 
több mint 100 000 tonnával fog csökkenni az ország 
széndioxidkibocsátása. Ez 50 000 személyautó átlagos 
éves futásteljesítménye során kibocsátott káros anyag 
mennyiségének felel meg.

A fenti beruházásoknak köszönhetően az MVM 
Csoport több mint 150 MW megújulókapacitással fog 
rendelkezni.

A beruházás előkészítésének első lépésként az MVM 
Hungarowind Kft. országosan felmérette a lehetséges 
naperőmű telephelyeket. A felmérést követően a több 

száz megvizsgált lehetőség közül választottak ki 110 
erőművi telephelyet.

A beruházás részeként két nagy projekt keretében 
mintegy 2020 MWp beépített teljesítményű naperő
mű épül Felsőzsolcán és Pakson. További öt projekt 
keretében pedig országosan, az összes elosztói enge
délyes működési területén, összesen 108 helyszínen, 
egyenként 0,5 MW teljesítményű fotovoltaikus erőmű
vek épülnek. A helyszínek között országosan megyei 
jogú városok, nagyobb és kisebb települések egyaránt 
megtalálhatók.

A Felsőzsolca 20 MWp beépített  
kapacitású fotovoltaikus naperőmű
Az országos felmérés eredményeként, több választási 
lehetőség közül az egyik, egyben az ország egyik legna
gyobb, 20 MWp beépített teljesítményű naperőművé
nek telephelyéül a Felsőzsolca város külterületén, Onga 
határában található területet választották ki.

A terület kiválasztásában meghatározó feltétel volt a 
terület relatív jó benapozottsága, egyenletes sík felszíne 
környező árnyékoló hatások nélkül, jó megközelíthetősé
ge, valamint a MAVIR Felsőzsolca 400/120/35/20 kVos 
alállomás mint stabil villamos hálózati csomópont közel
sége a megtermelt energia kitáplálásához.

2017. március 16án a Környezeti és Energiahaté
konysági Operatív Program keretében a Környezeti és 

Az MVM célja, hogy  
meghatározó szereplője legyen  
Magyarország megújuló  
energiatermelésének.

<
A NAPERŐMŰ KIVITELEZÉS KÖZBEN  Fotó: Penta Kft.
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Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Ha
tósága közzétette a „Megújuló alapú zöldáramtermelés 
elősegítése 4 MW beépített teljesítményt meghaladó 
villamosenergiatermelő rendszerek telepítésével” meg
nevezésű KEHOP5.1.117 kódszámú felhívást. 

Az MVM Hungarowind Kft. a Felsőzsolca területén 
megvalósuló projektre vonatkozóan 2017. április 26án 
támogatási kérelmet nyújtott be a fenti felhívás kere
tében meghirdetett vissza nem térítendő támogatás 
elnyerése céljából. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Ha
tósága a kérelmet támogatásra érdemesnek ítélte.

A támogatási szerződés 2017. szeptember 14én 
lépett hatályba. A közigazgatási ügyintézési határidőket 
lerövidítő (a projekthez kapcsolódó közigazgatási ügye
ket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánító) 347/2017. (XI. 22.) kormányrendelet 
ezt követően, 2017. november 22én jelent meg. 

Az MVM Hungarowind Kft. a Felsőzsolca terüle
tén megvalósuló projekt f inanszírozását részben a 
KEHOP5.1.117 kódszámú felhívás keretében bizto
sított vissza nem térítendő támogatási forrásból, va
lamint a szükséges önerőt az MVM Zrt. által nyújtott 
tulajdonosi hitelből biztosítja.

A felsőzsolcai létesítmény tervezett beruházási költ
sége 9 milliárd forint, melynek 65%át az MVM Cso
port saját forrásából, 35%át európai uniós forrásból 
finanszírozzák.

A teljes engedélyeztetési eljárás során a Borsod
AbaújZemplén Megyei Kormányhivatal, a Felsőzsolca 
Önkormányzat, valamint az MVM Hungarowind Kft. 
Felsőzsolcaprojekt vezetése között létrejött példaér
tékű együttműködés eredményeként a jogerős építési 
engedély rekordidő alatt rendelkezésre állt.

Az előkészítési munkák első lépéseként 2016. de
cemberben az MVM Hungarowind Kft. elkészíttette 
a tervezett naperőmű hálózati csatlakozás koncep
ciótervét a MAVIR Felsőzsolca 400/120/35/20 kVos 
alállomásra. A tanulmány több lehetséges hálózati csat
lakozási módot vizsgált a hálózat modellezésével és 
hálózatstabilitási vizsgálatokkal alátámasztva.

Az önkormányzat az előzetes egyeztetések meg
kezdésétől minden rendelkezésére álló eszközzel és 
erőforrással támogatta a beruházási kezdeményezést. 
A polgármester kijelölte az előkészítésben részt vevő 
csapatot.

2017. február hónapban a terület határai a naperőmű 
telephellyel szemben támasztott műszaki követelmé
nyekhez igazodva véglegesedtek a felsőzsolcai önkor
mányzattal napi operatív együttműködésben. 

2017. február 13án elindult a településszabályozá
si terv módosítási eljárása, amelynek állami főépítészi 

eljárásához igazodva kezdődött a termőföldek művelési 
ág alóli kivonásának folyamata.

Az építési engedélyeztetési eljárás 2017 tavaszán 
indult, és 2017. június 12én a BorsodAbaújZemplén 
Megyei Kormányhivatal kiadta az erőmű jogerős építési 
engedélyét.

Ez a rendkívül rövid engedélyeztetési eljárás csakúgy 
teljesülhetett, hogy a folyamatosan aktualizált ütemter
vet követve, szoros együttműködésben, napi személyes 
egyeztetéseket folytattunk az engedélyezésben érintett 
minden hatósággal, szakhatósággal és közreműködővel. 

Az engedélyezési tervek elkészítésére versenyez
tetést követően az MVM ERBE Zrt. kapott megbízást.

Az ország potenciálisan legnagyobb beépített tel
jesítményű naperőművének engedélyeztetése a ható
ságokat, szakhatóságokat és a tervezőket is új feladat 
elé állította. A napi kapcsolattartás és az egyeztetések 
telefonon, emailen és személyesen történtek. Már az 
engedélyezési tervdokumentáció készítésének meg
kezdése előtt minden érintett hatóság és szakhatóság 
előzetes elvárásait felmértük, illetve törekedtünk egy 
egységes álláspont kialakítására. A tervdokumentációt 
különböző készültségi fázisaiban rendszeresen bemu
tattuk az engedélyezők szakreferenseinek. Amennyiben 
kérdés vagy megoldandó feladat jelentkezett, hala
déktalanul, késedelem nélkül igyekeztünk a megoldást 
megtalálni.

Az engedélyezési dokumentációt az MVMprojekt
vezetés személyesen vitte el minden szakhatóságnak és 
hatóságnak, ezzel rengeteg ügymeneti időt spórolva, 
és a személyes kapcsolat a bizalmi tőkét is nagyban 
erősítette. 

Minden érintett fél részéről kizárólag a megoldá
sok érdekében tanúsított együttműködési szándékot 
tapasztaltunk.

Ahhoz, hogy az MVM Zrt. Megújuló Program első
ként megépülő naperőműve éppen Felsőzsolcán épülhet 
meg, elengedhetetlen feltétele volt a rövid idő alatt, 
elsőként megszerzett építési engedély.

A felsőzsolcai naperőmű felépítésének  
rövid ismertetése
A legmodernebb technológiát felvonultató felsőzsolcai 
naperőmű közel 45 ha területen fekszik. Összesen több 
mint 70 ezer db 270 W és 275 W egységteljesítményű 
Astronergy gyártmányú polikristályos napelemtábla lett 
felszerelve. Az erőmű a 20 MWp beépített kapacitással 
átlagosan évi 20,7 GWh villamos energia termelésére 
lesz képes. 

A felsőzsolcai naperőműben megtermelt villamos 
energia hozzávetőlegesen 8000 háztartás, azaz több 
mint 18 000 ember éves villamosenergiaszükségletét 
képes fedezni. 

11. ÁBRA: A FELSŐZSOLCAI NAPERŐMŰ ELRENDEZÉSI TERVE
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A felsőzsolcai naperőmű támogatja hazánk klímavé
delmi céljainak elérését: működésének köszönhetően 
éves szinten több mint 20 000 tonnával csökken az 
ország széndioxidkibocsátása. Ez 10 000 személyautó 
átlagos éves futásteljesítménye során kibocsátott káros 
anyag mennyiségének felel meg.

A naperőmű a napelem panelek által egyenfeszült
ségen előállított villamos energiát összesen több 
mint 400 db Huaweigyártmányú, SUN 200036KTL 
INVERTER típusú inverter alakítja át váltófeszültsé
gű villamos energiává. Az inverterekből érkező ener
giát összesen több mint 100 db 400 Vos Infoware
gyártmányú váltófeszültségű gyűjtőszekrény fogadja. 
A gyűjtőszekrényekből a 17 db betonházas kivitelű, 
SGBgyártmányú, SGB DOTUL 1250H/20 típusú me
zőtranszformátorra jut az energia. A mezőtranszfor
mátorok 0,4 kVról 22 kVra emelik a feszültséget, és a 
2 db kapcsolóházban elhelyezett Siemensgyártmányú, 
Simosec típusú középfeszültségű kapcsolóberendezésbe 
továbbítják az energiát. A kivitelezés előkészítésének és  

megvalósításának tapasztalatai
Az erőmű kiviteli tervezését és kivitelezését végző 
vállalkozó kiválasztása érdekében keretmegállapodás 
megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást folytattak 
le, amely 2016. december 28án kezdődött meg. 

Az MVM Hungarowind Kft. a lefolytatott közbe
szerzési eljárás eredményeként keretmegállapodást írt 
alá minden nyertes ajánlattevővel 2017. május 22én.

Az egyes erőművek kiviteli tervezési és kivitelezési 
feladatait ténylegesen ellátó vállalkozás kiválasztására 
(a keretmegállapodással rendelkező piaci szereplők 
közül) csak az eljárás második szakaszában, a verseny 
újranyitás keretében került sor. A versenyújranyitás 
ajánlattételi felhívását 2017. október 17én küldték ki, 
miután mindhárom ehhez szükséges feltétel rendelke
zésre állt. Ezek az erőmű építési engedélyének jogerőssé 
válása, a támogatási szerződés aláírása és a dokumentu
mok Miniszterelnökség (Közbeszerzési Felügyeleti Fő
osztály) általi jóváhagyása. A nyertes ajánlatot az MVM 
OVIT Zrt. és AsiaNet Hungary Kft. közös ajánlattevők 
adták. A vállalkozási szerződést a felek 2017. december 
19én írták alá.

A felsőzsolcai önkormányzat az erőmű létesítésére 
kijelölt területet a bérleti szerződésben maghatározott 
feltételekkel, 2018. január 11én adta birtokba. Még ezen 
a napon megtörtént a munkaterület átadása is az MVM 
OVIT Zrt. és az AsiaNet Hungary Kft. mint fővállalkozó 
részére. A fővállalkozó – mint legjelentősebb alvállalkozó
val – a Penta Kft.vel szerződött a kivitelezési munkákra. 

A kiviteli tervezés során a fővállalkozó legnagyobb 
volumenű alvállalkozója a Green Team Kft. lett.

A fővállalkozó 2018. január hónapban átadta az 
első kiviteli tervcsomagot, és az előkészítési munkák 

részeként megkezdte a felvonulást és az építési terület 
előkészítését. 

Az átadott kiviteli tervek véleményezése a szakmai 
támogatószervezetek bevonásával a lehető legrövidebb 
idő alatt megtörtént, ezért már január 15én megtar
tottuk az első tervegyeztetést és zsűrit. 

A tervek minél gyorsabb és hatékonyabb javításának 
érdekében a tervezővel napi operatív munkakapcsolat
ban dolgoztunk együtt.

Februárban elkezdődött a munkák kivitelezési fázisa. 
Az időjárást sajnos még a legagilisabb projektve

zetés sem tudja befolyásolni, ezért a rendkívüli hideg 
és zord időjárás nagyon megnehezítette a kivitelezés 
előrehaladását. 

A kemény fagyok elmúltával a kivitelezés megerősí
tett létszámmal és eszközparkkal napi feszített organi
záció mellett igyekezett behozni az időjárás okozta le
maradást a fővállalkozói ütemtervhez képest. A munka
területen gyakran közel 300 fő dolgozott. A 22 200 cölöp 
leverését 5 cölöpöző géppel végezték párhuzamosan.

A projekt egyik tapasztalata, hogy Magyarországon 
ilyen méretű projekt kivitelezése során időszakosan je
lentkező nagy mennyiségű anyagszükséglet az ágazati 
gyártói és kereskedelmi háttér felé nagy kihívásokat 
támaszt.

Ezen hatás kezelése is újszerű kihívást jelent a léte
sítés folyamatában.

Mind a tervezés, mind a kivitelezés vonatkozásában 
napi operatív egyeztetés és rendszeres helyszíni bejá
rás, valamint a felmerülő problémák késleltetés nélküli 
kezelésének eredményeként az erőmű 2018 augusztusa 
óta a hálózatra termel.

Az erőmű a költségkeret tartásával, az elérhető leg 
jobb minőségben valósult meg.

Innen 3 km hosszú, NA2XS(F)2Y, 2 × 3 × 1 × 240 
RM/25 mm2, 12/20 kV típusú termelői kábeleken a MAVIR 
Felsőzsolca alállomás 22 kVos kapcsolóberendezésén 
keresztül jut el a megtermelt villamos energia az orszá
gos villamos alaphálózatba. A MAVIRalállomás épített 
házas fogadócellájában ABBgyártmányú, PowerCube 
PB4E L750 típusú 22 kVos új tokozat került beépítésre.

A naperőmű kapcsolóépületeiben helyezik még el 
a 0,4 kVos és a szünetmentes segédüzem, valamint az 
inverterdiagnosztika, villamos védelem, irányítástechni
ka, hírközlés, tűzjelzés és vagyonvédelem berendezéseit. 
A segédüzem 2 db SGB DOTEL 100 H/20 típusú segéd
üzemi transzformátoron keresztül kap energiaellátást. 
Az inverterdiagnosztikai munkaállomás a 17 db Huawei
gyártmányú smart logger adatait dolgozza fel, amelyek a 
17 db mezőtranszformátorban vannak elhelyezve.

Az erőmű távkezelése az MVM Zrt.ben kialakí
tott Központi termelésmegjelenítő (KTM) rendszerről 
történik.

12. ÁBRA: A FELSŐZSOLCAI NAPERŐMŰ 1. SZ. KAPCSOLÓÉPÜLETÉNEK EGYVONALAS KAPCSOLÁSI RAJZA (RÉSZLET)

A NAPELEMEK SZERELÉSE  Fotó: Penta Kft.
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A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ (FIEK) 
létrehozásához és a kapcsolódó kutatómunkához a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(NKFIH) összesen a 3,959 milliárd forint támogatási 
forrást biztosít a konzorcium egésze számára.
■■ A FIEK projekt 2018 márciusáig tartó első kutatási 

évének eredményeiről készült konzorciumi beszámo
lót a forrást biztosító NKFIH június végén elfogadta, 
melyet szeptember elején egy helyszíni ellenőrzés is 
megerősített.  

■■ Májusban a BME és az MVM kutatásban részt vevő 
kollégái közös szakmai egyeztetésen ismertették az 
első szakasz során elért eredményeket, valamint a 
további terveiket. 

■■ Június végén a konzorciumvezető BMEn került meg
rendezésre egy nagyszabású, nyilvános FIEK esemény, 
melyen az MVM is bemutatta kutatási programját.

■■ A nyár végén megtörtént a Smart Power Laboratóri
um MVM beruházásában beszerzett első eszközeinek 
üzembe helyezése. A nemzetközi szinten is kimagasló 
képességű kulcsberendezések a PowerHardware
intheLoop (PHIL) valós idejű hálózatszimulációs 
rendszer alapját képezik. 
A projekt során – mely a hazai felsőoktatási rendszer 

és ipar együttműködését hivatott erősíteni –, az MVM 
az energetika témakörében, míg a többi konzorciumi 
vállalat (Siemens, Nokia, Richter) ugyancsak a saját tevé
kenységi területéhez kapcsolódó alprojektekben folytat 
közös kutatási munkát a BMEvel. 

Az MVM Zrt. kutatási programja elsősorban a meg
újuló alapú villamosenergiatermelés rendszerbe illesz
téséhez, továbbá az energiahatékonyság javításának vizs
gálatához kapcsolódik. Az együttműködés jegyében a 
BME energetikai kutatási témái is ehhez a tematikához 
illeszkednek. A 4 éves K+F projekt célja új villamosener
giapiaci javaslatok kidolgozása és üzletileg is hasznosítha
tó megoldások kifejlesztése az MVM Csoport számára.

A 2017 április és 2018 március közötti első éves mun
kaszakasz során az átalakuló villamosenergiarendszert 
és az aktuális regulációs, technológiai és piaci környe
zetet bemutató elemzések készültek el az MVMben. 

< FONTOS MÉRFÖLDKÖVEK  
A FIEK PROJEKTBEN

Szoboszlai Beáta *

A négy év időtartamú FIEK kutatási-fejlesztési program 2017 áprilisában  
indult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)  
és ipari partnerek (Siemens, Nokia, Richter, MVM) sikeres konzorciális  
K+F pályázatának eredményeként. 

* Szoboszlai Beáta, FIEKprojektvezető, MVM Zrt.

BERTALAN ZSOLT, AZ MVM ZRT. CSOPORTSZINTŰ TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS IGAZGATÓJA ELŐADÁSA A BME 2018 ÉVI FIEK KONFERENCIÁJÁN

FIEK SZAKMAI RENDEZVÉNY AZ MVM-BEN A BME KUTATÓINAK RÉSZVÉTELÉVEL



[22].................................................................................... ...................................................................................[23]Innováció Innováció

Az első kutatási év lezárásához kapcsolódóan május 
22én az MVM Székházban lehetőségük nyílt a FIEK pro
jektben résztvevő kollégáknak egy szakmai rendezvény 
keretében megismerni és megvitatni a BME Villamos 
Energetika, valamint Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszékei és az MVM eddigi kutatási eredményeit, illetve 
további kutatási terveit. 

Bertalan Zsolt, a FIEK projekt szakmai szponzora fel
vezetőjét követően az idén 125 éves Villamos Energetika 
Tanszék részéről Dr. Raisz Dávid nyújtott áttekintést a 
kutatási programról, valamint az idei évben az MVM
nek köszönhetően megvalósuló egyetemi Smart Power 
laboratórium PowerHardwareintheLoop (PHIL) esz
közéről. Dr. Divényi Dániel az inverter, Dr. Hartmann 
Bálint pedig a mikrogrid kutatási munkacsoport ered
ményeit és további feladatait ismertette. (Az áprilisban 
kezdődött újabb kutatási évben további témák kapcsán 

a FIEK projekt BME oldali projektvezetője mellett a FIEK 
konzorcium ipari partnerei mutatták be széles közönség 
előtt a projekt keretében végzett K+F munkájukat és jö
vőképüket. Az MVM részéről Bertalan Zsolt prezentálta a 
BMEvel közösen folytatott munkánk eddigi eredményeit, 
további kutatási programunkat, valamint a kutatási idő
szak végére (2021) várható eredményterveinket.

A fentiekhez hasonló közös rendezvények mind a 
FIEK projekt, mind pedig az MVM Csoport egyéb fejlesz
tései, innovatív kezdeményezései kapcsán támogatják 
az értékteremtő együttműködést külső kutatócsopor
tokkal, egyúttal sikeres példájává válhatnak a jövőbeni 
fejlődéshez elengedhetetlen ipar és felsőoktatás közötti 
együttműködésnek. 

Az első év eredményei alapjául szolgálnak a követ
kező időszak kutatási feladatainak, melyek az új üzleti 
megoldások (pl. villamosenergiatárolók, emobilitás, 
demand side management) piaci integrációját célozzák.

Az elméleti kutatási munkával párhuzamosan két 
korszerű, élvonalbeli kompetenciákkal rendelkező (ún. 
Smart Power, valamint energiaátalakító) laboratórium  
kialakítása is zajlik az MVM Zrt. beruházásában a BME 
campusán. A laboratóriumok hardver és szoftver infra
struktúrája világszínvonalú lesz, és így akár nemzetközi 
kutatási projektekbe is bekapcsolódni képes kutatómű
hely jön létre. A laborok lehetővé teszik olyan újszerű 
jelenségek valós idejű szimulációját, mint például az idő
járás függő villamosenergiatermelés hálózatra gyakorolt 
dinamikus és tranziens hatásai, vagy a mikrogridek szi
getüzembe való átmenetének és reszinkronizációjának 
folyamata, továbbá a tisztán inverter alapú villamos
energiarendszerek stabilitási kérdései. Lehetőség lesz 
e jelenségek kezeléséhez szükséges védelmi és vezérlési 

is folyik kutatás a tanszéken, így többek között a valós 
idejű villamos szimulációk, a rendszerszintű üzemirányí
tás és a védelmekautomatikák tématerületein.)

Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék részé
ről Dr. Gróf Gyula mutatta be az energiahatékonysághoz 
kapcsolódó vizsgálatokat és a további lehetséges irányo
kat, valamint az alternatív szilárd tüzelőanyagok hasz
nosításával kapcsolatos kutatási témákat. Ezt követően 
Dr. Imre Attila az alacsony hőmérsékletű hőforrások 
energetikai célú felhasználása, Dr. Sztankó Krisztián a 
megújuló bázisú villamosenergiatermelés energetikai 
berendezései kapcsán elért eredményeket ismertette. 

Az MVM első éves kutatási eredményeit – melyek 
elsősorban a jelenlegi iparági környezet, az átalakuló
ban levő regulációs irányok, valamint a versenytársak 
fejlesztési trendjeinek feltérképezése, illetve egy hosszú 
időtávra kitekintő villamos energia forrásoldali szce
nárióelemzés – Sőrés Péter Márk, a FIEK MVM oldali 
szakmai munkacsoport vezetője foglalta össze. Az első 
év szakmai eredménytermékei a gyors ütemben terje
dő megújulók, valamint további új energiatechnológiák 
(pl. energiatárolás, fogyasztó oldali befolyásolás, emo
bilitás) integrációját, ehhez kapcsolódó energiapiaci 
alternatívákat, megoldásokat fókuszba helyező kuta
tás további, a következő három évben folyó szakaszait 
hivatott megalapozni.

Június 28án pedig a BMEn került megrendezésre egy 
nagyszabású FIEK konferencia, ahol szélesebb publikum 
is megismerkedhetett valamennyi konzorciumi partner 
kutatási témáival, illetve a felsőoktatás és ipar közötti 
együttműködés koncepciójával. A pályázati forrást biz
tosító NKFIH leköszönő elnöke, a BME rektora, valamint 

Megkezdődött két korszerű, 
élvonalbeli kompetenciákkal 
rendelkező (ún. smart power, 
valamint energiaátalakító) 
laboratórium kialakítása is.

<

megoldások valós idejű tesztelésére, valamint az ener
getikai gépek, berendezések vizsgálatára is. 

A laboreszközök közül a nyár folyamán a versenyez
tetési eljárásban nyertes kanadai OPALRT már két kulcs
fontosságú berendezést szállított le a BME Smart Power 
hálózatszimulációs laboratóriumába. A valós idejű szimu
látor (RTS), illetve a 21 kVAs teljesítményerősítő beüze
melését oktatás is követte a gyártó részéről. Jelenleg a 
további kiegészítő eszközök beszerzésének előkészítése 
folyik, mellyel a labor egészének fizikai képességeit to
vább növelhetjük, így a valós ipari környezethez még 
közelebbi tesztkörnyezet létrehozására nyílik lehetőség. 

A beszerzésre kerülő laboreszközök ugyanakkor nem
csak a kutatási projektet szolgálják, hanem jelentős szere
pük lehet majd az oktatásban és a szakemberképzésben is.  

A fentiekben bemutatott eredményeken felül, a pro
jekt során szerzett tapasztalatokat is hasznosítva, az 
MVM Csoport számos további, az energiaszektor jövőjét 
formáló kezdeményezésben, pályázatban vehet részt.

A SMART POWER LABORATÓRIUM PHIL ESZKÖZEINEK BEÜZEMELÉSE A BME-N

AZ RTS KI- ÉS BEMENETI CSATLAKOZÁSAI

A VALÓS IDEJŰ SZIMULÁTOR (RTS) ÉS A TELJESÍTMÉNYERŐSÍTŐ BEÜZEMELÉSÉT KÖVETŐ OKTATÁS A KUTATÓK RÉSZÉRE
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BEVEZETÉS
A villamos energia szabad áramlása Európában és a belső 
energiapiac hatékony működése kulcsfontosságú a biz
tonságos, fenntartható és megfizethető energiaellátás 
elérése érdekében. Az energiapiaci integrációs folyamat 
199091ben kezdődött. Azóta már három jogalkotási 
„csomagot” is bevezettek a tagállamok, sőt már folya
matban van a negyedik csomagról (Téli Csomag vagy 
Tiszta Energia Csomag) folyó vita. Az európai energia piaci 
integráció megvalósítása azonban továbbra is jelentős 
akadályokkal és folyamatosan új kihívásokkal szembesül.

A megújulóenergiaalapú villamosenergiatermelés 
(RES) rendszerszintű integrációját a piaci modell több 
eleme is támogathatja. A hatékony versenyt lehetővé 
tevő piac kialakításakor az energiapolitikai döntéshozók
nak és a szabályozó hatóságoknak a megfelelő, ösztönző 
piaci struktúrákat és mechanizmusokat kell alkalmazniuk 
az energiapolitikai célok elérése érdekében.

Az energiapiacokat a szakpolitikák, a szabályozás, a 
piac szerkezete, sőt még az időjárás és a váratlan esemé
nyek, mint például erőműbezárások is befolyásolhatják. 
A piaci szereplők magatartását is nehéz megjósolni, 
különösen hosszabb távon. Tovább bonyolíthatja a hely
zetet, hogy a környezetvédelmi célok elérése, a verseny 
élénkítése vagy más energiapolitikai célkitűzések elérése 
érdekében a kormányok/szabályozó hatóságok aktívan 
befolyásolhatják a piacokat.

Az elosztott energiatermelés, elsősorban a megújuló
energiaalapú villamosenergiatermelés (RES) nagyará
nyú elterjedése a modern energiaellátó rendszerekben 
újszerű, fejlett technológiák és üzleti megoldások beve
zetését is igényli, amelyek a rendszer megbízhatóságát 
és rugalmasságát1 is képesek egyben biztosítani. Például 
olyan valós idejű villamosenergiapiacok (real time market 
– RTM) létrejöttét (ahol a piaci kereskedési tranzakciók 
megkötése nagyon közel áll a valós idejű működéshez), 
melyek megkülönböztetésmentes tranzakciós platform
ként elérhetővé teszik a rendszer egyensúlyfenntartásá
hoz szükséges kiegyensúlyozó szolgáltatásokat. 

A Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ 
(FIEK) koncepciójának kidolgozásakor az volt a fő cél, 
hogy az egyetemi kutatásifejlesztési tevékenységet kö
zelítse a vállalatok igényeihez. A BME és ipari partnervál
lalatai, köztük az MVM által beadott pályázat kiemelkedő 
minősítéssel nyert támogatást. A FIEKegyüttműködés 
keretében az MVM Csoport és a BME közös célja olyan 
magas színvonalú laborhálózat és kutatói kapacitás létre
hozása, mely az egyetem által biztosított kutatói háttér 

1 Review of  realtime electricity markets for integrating.... Available 
from: https://www.researchgate.net/publication/276916181_
Review_of_realtime_electricity_markets_for_integrating_Distributed_
Energy_Resources_and_Demand_Response [accessed Jun 12 2018].

és az integrált digitális technológiák segítségével támo
gatja az energiapiac kihívásaira a megfelelő válaszok, 
megoldások keresését ezáltal is hozzájárulva a fenntart
ható, hosszú távú ellátásbiztonság megteremtéséhez.

A MEGÚJULÓENERGIA-TERMELÉS PIACI 
INTEGRÁCIÓJA
A megújulóenergiaalapú villamosenergiatermelés 
nagy arányú elterjedése számos hatással jár a mai, 
modern energiarendszerekben kialakult piaci modell 
elemeire (hosszú távú kereskedés, másnapi piac, napon 
belüli piac, tartalékpiacok stb.), azok lényeges jellem
zőire és kapcsolódó tevékenységeire, például az árak 
alakulására és a menetrendezési tevékenységre:
■■ A RES idővel az alacsony, közel nulla változó költsége 

miatt jelentősen csökkentheti a nagykereskedelmi 
piaci árakat. Az alacsony költségén alapuló másnapi 
piaci ajánlatai miatt gyakrabban fordulhatnak elő 
olyan időszakok, amikor a piaci elszámolóárak is a 
nullát közelítik, mivel szinte mindig a kínálati görbe 
elején találhatók meg, vagy akár átfordulnak negatív 
tartományba. Ezek az alacsony elszámolóárak jelen
tősen befolyásolhatják a más, nem megújuló alapú 
villamosenergiatermelők bevételét. Ez azt jelenti, 
hogy csökken a más primer energiaforráson alapuló 
termelőegységek menetrendezett termelése és ezáltal 
az energiapiaci bevételi forrása.

Bertalan Zsolt, Sőrés Péter Márk  *

< VILLAMOSENERGIA-PIACI 
MODELL KIALAKÍTÁSA 
A MEGÚJULÓ TERMELŐK  
INTEGRÁCIÓJÁHOZ

* Bertalan Zsolt, csoportszintű technológiai innovációs igazgató, MVM Zrt. 
  Sőrés Péter Márk, piacelemző, MVM Zrt.

A megújuló energia alapú villamos-
energia-termelés nagyarányú elterjedése  
a modern energiaellátó-rendszerekben  
újszerű, fejlett technológiák és  
üzleti megoldások bevezetését  
igényli, amelyek a rendszer  
megbízhatóságát és rugalmasságát  
is képesek egyben biztosítani.

<

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
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■■ A RES időben változó mértéke a másnapi piacon az 
elszámolóárak volatilitását is növelheti, s ez a más
napi energiapiaci elszámolóárak és a tartalékpiaci 
elszámolóárak közötti eltérést is növelheti a meg
növekedett bizonytalanság miatt. A megnövekedő 
volatilitás kihat más piaci szereplőkre is, fokozva a 
piaci elszámolóárak jövőbeni alakulását illetően a 
kockázatokat. 

■■ Végül a RES fokozott változékonysága és a megnö
vekedett bizonytalanság növelheti a villamosenergia
rendszer rugalmasságigényét. Ha nincs módja annak, 
hogy ösztönözzük a piaci szereplőket arra, hogy ezt a 
rugalmassági szolgáltatást (pl. tartalékkapacitásokat) 
szükség esetén szolgáltassák, akkor ellátásbiztonsági 
problémák jelentkezhetnek, illetve költséges piaci 
beavatkozások válhatnak szükségessé.

A megújulóenergia-alapú villamosenergia-termelés 
hatással van a tartalékpiacokra is:
■■ A RES változékonyságára és a bizonytalanságok ke

zelésére (a rugalmasság növelésére) a szabályozási 
tartalékok szolgálnak. Amennyiben a villamosener
giarendszerben a RES terjedése eredményeképpen 
növekszik a változékonyság, a bizonytalanság miatt 
szabályozási többlettartalékigény jelentkezhet, és ez
által a rendszerszintű szolgáltatások díja is növekedhet.

A RES HATÁSA AZ EURÓPAI 
ENERGIAPIACI MODELL ELEMEIRE

Az európai energiapiac elemei
Az 1990es évek óta kiteljesedő európai energiapiaci 
piacnyitás három alapvető jogszabálycsomagja alapján 
fokozatosan épül ki az egységes uniós villamosenergia 
piaci célmodell. A modell legfontosabb elemeit a kö
zösségi döntéshozatal legmagasabb, politikai deklará
ciói is megerősítették. Az Európai Bizottság 2013ban 
kiadott közleményében2 explicit módon megjelent a 
tisztán energiapiac és a piacösszekapcsolás mint alap
vető modellösszetevők. A harmadik energiacsomag 
rendelkezései alapján az ACER és az ENTSOE munkája 
eredményeképpen pedig 2017ben az utolsó Network 
Code is hatályba lépett, így a legtöbb modellelem tekin
tetében világos szabályok vonatkoznak a tagállamokra 
az alkalmazandó megoldások részleteire vonatkozóan.

Másnapi piac
A másnapi piacok európai célmodelljeként áralapú piac 
összekapcsolás lett megjelölve, amely segítségével az 
árak és mennyiségek minden árzóna minden időegy
ségére szimultán módon kerülnek meghatározásra. 
Az önálló áramtőzsdék összekapcsolását a 2012ben 
indult PCR (Price Coupling of Regions)projekt keretein 
belül alakították ki. A piacösszekapcsolásokban a nyu
gateurópai régió 2015. május 20tól áttért az ATCalapú 
kapacitásallokációról az áramlásalapúra, amelynek egy 
közös hálózati modell elkészítése és használata volt a 
feltétele. A határkeresztező kapacitások implicit aukciói 
révén hatékonyabb kapacitásallokáció valósítható meg.  

Az áralapú piacösszekapcsolás algoritmusa az 
EUPHEMIA3, mely a piacösszekapcsolás feladatot oldja 
meg a részt vevő piaci területekről gyűjtött ajánlatokra. 
Az algoritmus előnye:
■■ a társadalmi jólétet maximalizálja,
■■ a legversenyképesebb árat határozza meg,
■■ az össztársadalmi hasznosságot optimalizálja,
■■ a célmodellnek megfelelő implicitallokációt  

(piacösszekapcsolás) valósítja meg.
A másnapi kereskedés fő jellemzői:

■■ aukciós, egyensúlyi áras kereskedési rendszer  
a kereskedés likviditásának növelése érdekében, 

■■ kereskedhető termékek a kereskedés napját követő 
nap 24 önálló órája (órás termékek), 

■■ a kereskedési szakaszok elérhetősége a nap 24 órá
jában, a szállítási napot megelőző negyvenöt nappal 
kezdődően (kapunyitás időpontja), a kereskedési 

2 http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO13416_en.htm

3 Az angol EU PanEuropean Hybrid Electricity Market Integration 
Algorithm kifejezésből

kapuzárás időpontja (Magyarországon) mindennap 
11:00kor van,

■■ a kereskedhető mennyiség a MW egy tizedesjegy 
pontossággal (0,1 MW).
A másnapi piac célja a kereskedési pozíciók zárása, 

az átviteli rendszerirányító felé jelentendő menetrendek 
kialakítása, a kiegyenlítő energia költségének minimalizá
lása. A megújulóalapú villamosenergiatermelő egységek 
– különösen a néhány MW és ennél kisebb beépített tel
jesítőképességű egységek– üzemeltetői számára azonban 
a másnapi piac jellemzői nem teszik lehetővé termelésük 
kedvező feltételű piacra vitelét elsősorban a túl korai 
kapuzárás, a túl nagy kereskedhető mennyiség és ehhez 
mérten drága kereskedési díjak miatt.

A Harmadik Energiacsomag előírásai alapján hatályba 
léptetett Capacity Allocation and Congestion Manage
ment (CACM)rendelet3 célja a kapacitás számításának és 

4 A Bizottság (EU) 2015/1222. rendelete (2015. július 24.) a kapa
ci tásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó 
iránymutatás létrehozásáról.

■■ Mivel a növekvő RES hatással van a szabályozási tarta
lékkapacitások nagyságára, előfordulhat, hogy a szüksé
ges kapacitás változik a másnapi piac zárása és a napon 
belüli piac nyitása közötti időben is. Ez tovább növeli a 
kiszámíthatatlanságot a szabályozási tartalékok piacán 
aktív piaci szereplőknél. 

■■ A RES alacsony energiaárával kiszoríthatja az energia
piacról a tartalékkapacitásokat felajánlani képes piaci 
szereplőket (szabályozási egységeket) is, és ha a RES 
nem rendelkezik szabályozási képességekkel (általában 
költséges kiegészítő technológia), akkor szükség lehet 
további intézkedésekre, pl. a piaci struktúra módosítá
sára a szükséges tartalékkapacitás biztosítása érdekében.

■■ A RES terjedése eredményeképpen nagyobb valószí
nűséggel alakulhatnak ki kínálati hiányállapotok, amikor 
változékonyságából és kiszámíthatatlanságából eredő
en az üzemelő gépegységekkel nem lehet kielégíteni a 
szabályozásitartalékigényeket azok valamely műszaki 
korlátjai miatt.
Mindezek alapján megállapítható, hogy a jövőben 

várhatóan még inkább elterjedő megújulóenergiaalapú 
villamosenergiatermelés indokolttá teszi a piaci modell 
elemeinek hatékonyabb szervezését, akár a piacdizájn 
módosítását is ezen új termelőegységek hatékony piaci 
integrációja és a növekvő szabályozásitartalékigények 
kielégítése érdekében. 
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felosztásának összehangolása és harmonizálása a másnapi 
és a napon belüli határkeresztező piacokon. Ezen célok 
elősegítéséhez szükséges az övezetközi napon belüli piac 
kapunyitási és kapuzárási időpontjainak meghatározása.

A napon belüli piac
A napon belüli villamosenergiakereskedelmi célmodell 
lényege egy folyamatos kereskedésen alapuló, implicit 
kapacitáselosztásra épülő, napon belüli belföldi és ha
táron keresztül történő kereskedelem, ahol a kiosztott 
határkeresztező kapacitások felhasználása kötelező.

A másnapi kereskedés lezárulta, azaz az ott kötött 
ügyletek véglegesítése után az átviteli rendszerirányítók 
kiszámolják a hálózat üzembiztonsága mellett még szaba
don felhasználható határkeresztező átviteli kapacitásokat. 
A kapacitások kiszámításánál figyelembe veszik a szük
séges tartalékokat éppúgy, mint a korábbi menetrendi 
tervekhez képest bekövetkezett esetleges változásokat is.

A fennmaradó kapacitás kerül felajánlásra a napon 
belüli piacon történő kereskedés számára. A napon belüli 
határkeresztező kereskedelem célmodelljét a Cross 
Border Intraday (XBID)projekt valósítja meg. Az XBID
megoldás ezen kapacitási korlátokat a CMM (Capacity 
Management Modul) nevű rendszerelemen keresztül 
veszi figyelembe. A SOB (Shared Order Book) aggregálja 
a helyi kereskedési rendszerekbe bekerülő ajánlatokat, és 
visszacsatolja a helyi rendszerek felé az ott elérhető más 
piacokon beadott ajánlatokat a kapacitáskorlátok figye
lembevételével. A napon belüli kereskedés fő jellemzői:
■■ folyamatos kereskedési rendszer, a szállításhoz leg

közelebb történő kereskedés biztosítása érdekében, 
■■ 15 perces elszámolási egységek (a 15 perces termé

keket blokként kezelve kvázi órás termékek keres
kedésére is lehetőség van) a villamosenergiapiaci és 
a tartalékpiaci kereskedés összehangolás érdekében, 

■■ a kereskedési szakaszok elérhetősége a nap 24 órájá
ban, ahol a következő napi termékek 15:45től érhetők 
el (kapunyitás időpontja), a kereskedés vége a szállítást 
megelőzően 120 perccel (kapuzárás időpontja),

■■ a kereskedhető mennyiség a MW egy tizedesjegy 
pontossággal (0,1 MW).
A napon belüli piac célja a kereskedési pozíciók zá

rási kockázatának költség és időigény csökkentése. 
Mindemellett a napon belüli piac megfelelő termék
struktúrával csökkentheti az átviteli rendszerirányítók 
szabályozási költségét, és így áttételesen a kiegyenlítő 
energia egységárát is, továbbá a piac transzparenciáját 
is növeli (feltéve, hogy a napon belüli kereskedelem a 
szervezett energiapiac keretein belül történik).

A megújulóalapú villamosenergiatermelés piaci  
integrációját is elősegítendő a fent hivatkozott CACM  
rendelet számos általános követelményt határoz meg a 
határkeresztező napon belüli piac kapunyitási és kapuzá

Valós idejű villamosenergia-piacok 
Egyre nagyobb igény mutatkozik arra, hogy a valós terme
lés idejéhez közelebb kerüljön a termelést és fogyasztást 
összehangoló kereskedés lehetősége. Egy valós idejű villa
mosenergiapiac, ún. „closetoreal time” market (cRTM) 
(működési modell, szerepkörök, termékek, algoritmu
sok) kidolgozása és bevezetése az egyik leghatékonyabb 
módszer a megújuló energiaforrások növekvő részaránya 
miatt a villamosenergiarendszer működtetése kihívásai
nak kielégítésére. A valós idejű piac bevezetése lehetővé 
tenné a szabályozási tartalék iránti igények csökkentését is. 

Bár Európában a gyakorlatban még nem működik 
valós idejű villamosenergiapiac, számos kísérlet és kap
csolódó kutatás ismert e témában. Például az EcoGrid4 
valós idejű piaci koncepciója a meglévő szabályozási 
piacok és rendszerirányítási eszközök kiterjesztése
ként fogható fel. Az ötperces frissítésű (közel) valós 
idejű piac5 a piaci tranzakciók megkötését közelíti a 
valós időhöz. Ez azt jelenti, hogy a megújulóalapú vil
lamosenergiatermelést jellemző előrejelzési hibákkal 
kapcsolatos problémák minimalizálhatók.

Az elvárások alapján az EcoGrid valós idejű piaca 
növelni fogja a keresletoldal piaci részvételét is (fejlett 
mérési és infokommunikációs megoldások alkalmazás 

5 Az EcoGrid EU piac koncepcióját Bornholmban tesztelték, ahol 
mintegy 2000 háztartás vett részt a kísérletben.

6 A valós idejű árat a valós idejű piaci operátor (RTMO) határozza 
meg, (amely lehet az átvitelirendszerirányító is) a felfelé vagy lefelé 
irányuló szabályozás szükségessége alapján a termelés és a fogyasztás 
és/vagy a hálózati szűk keresztmetszetek miatt kialakuló egyensúly
talanság alapján. 

révén), és ezáltal csökkenti a termelői oldalon a költ
séges rugalmasság iránti igényt ellensúlyozva a kiszo
ruló hagyományos, fosszilis termelőkapacitások miatti 
szabályozásitartalékkapacítás kínálati hiányát. Ez a 
koncepció a meglévő villamosenergiapiacok és tarta
lékpiacok hatékony kiegészítését jelentheti, elősegítve a 
megújulóalapú villamosenergiatermelés további integ
rációját a villamosenergiarendszerbe. 

ÖSSZEFOGLALÁS
A jövőben várhatóan még inkább elterjedő megújuló
energiaalapú villamosenergiatermelés indokolttá teszi 
a villamosenergiapiaci modell meglévő elemeinek fe
lülvizsgálatát, akár a piacdizájn módosítását is, továbbá 
új elemek bevezetését a növekvő szabályozásitartalék
igények kielégítése érdekében. 

A piaci modell új elemeként a valós idejű villamos
energiapiacok bevezetésének egyik legfontosabb indoka 
a modern energiaellátó rendszerekben, hogy lehető
vé tegyék az elosztott termelés számára a részvételt a 
villamosenergiarendszer teljesítményegyensúlyának 
fenntartásában, miközben időjárásfüggő vagy idősza
kos jellemzőik kezelésére és a termelőeszközök kihasz
náltságának növelésére is piaci megoldást nyújtanak. 
A FIEKprojekt keretében végzett kutatások egyik alap
vető iránya, hogy választ adjanak arra a kérdésre: milyen 
módosítások szükségesek a villamosenergiapiaci modell 
meglévő elemei tekintetében, és milyen új elemek – mint 
például a közel valós idejű villamosenergiapiacok – beve
zetése szolgálnák a villamosenergiarendszer rugalmassá
gának és megbízhatóságának fenntartását hosszú távon.

rási időpontjára. Többek között a kapuzárás időpontját 
úgy kell meghatározni, hogy maximalizálja a piaci szerep
lők kiegyensúlyozási lehetőségeit azáltal, hogy a valós 
időhöz lehető legközelebb eső napon belüli időtávban ke
reskedhetnek. A későbbiekben ez legfeljebb egy órával 
előzheti meg az adott piaci időegység kezdetét, és figye
lembe veszi az üzembiztonsághoz kapcsolódó kiegyen
lítő szabályozási folyamatokat. Ugyanakkor vélhetően a 
kis, elosztott termelőegységek üzemletetői nincsenek 
felkészülve a nap 24 órájában végzendő folyamatos ke
reskedésre, mely jelentős erőforrásokat is igényelne. 

Szabályozási tartalékpiac
A villamosenergiapiaci modell további eleme a rend
szerszintű szolgáltatások egy részének beszerzését 
támogató, ún. tartalékpiac, ahol a hagyományosan 
az erőművi teljesítőképességen alapuló szabályozási 
tartalékok lekötését végzi az átviteli rendszerirányító. 
Az EUs tagállamok átviteli rendszerirányítói általában 
egyedi platformok segítségével szerzik be a kiegyenlítő 
szabályozáshoz szükséges tartalékpiaci szolgáltatásokat 
a szabályozásitartalékpiacokon. 

A MAVIR által kiírt tartalékpiaci tendereken a terme
lői engedélyesek a villamosenergiaellátási szabályzatok
ban előírt rendszerszintű szolgáltatások biztosításához 
szükséges erőművi teljesítőképességüket kötelesek fel
ajánlani. Az átviteli rendszerirányító a legkisebb költség 
elvének figyelembevételével köti le a tartalékpiaci ajánla
tokat a felhasználók biztonságos és zavartalan villamos
energiaellátása érdekében szükséges mennyiségben.

Az átviteli rendszerirányító a villamosenergiarend
szer zavartalan és biztonságos működtetése, valamint 
a villamosenergiarendszer egyensúlyának biztosítása 
során a tartalékpiaci ajánlatokat veszi igénybe.

A villamosenergiarendszer rugalmasságának bizto
sítása hosszú távon szükségessé teszi annak vizsgálatát, 
hogy a megújulóalapú villamosenergiatermelők milyen 
feltételekkel és hogyan tudnának sikeresen részt venni 
a tartalékpiacon.

3. ÁBRA: A MÁSNAPI ÉS NAPON-BELÜLI VILLAMOSENERGIA-PIACOK KAPCSOLÓDÁSA A VALÓS IDEJŰ PIACCAL
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REKLÁMSZÖVEGBŐL VALÓSÁG
Megújuló forradalom, dekarbonizáció, tiszta energia. 
Ezek a fogalmak ma már nem csupán divatos marke
ting szólamok kevés gyakorlati tartalommal, hanem a 
villamosenergiaszektor meghatározó trendjei. Ma már 
egyértelműen látszik, hogy a hálózati méretű, megújuló
alapú termelés nem egy marginális jelentőségű, a tá
mogatásokat feneketlen kútként elnyelő pénztemető, 
és a háztartási napelem sem néhány különc soha meg 
nem térülő hobbiprojektje. A zöldtechnológiák kifor
rott, egyre inkább versenyképes megoldásokká válnak, 
amelyek alaposan felforgathatják a villamosenergiaszek
tort, ezért az iparág szereplőinek fel kell készülniük 
tömeges elterjedésükre.

ESZKÖZ AZ ELEMZÉSRE
2017ben az MVM Szabályozói Kapcsolatok Igazgatósága 
egy olyan villamosenergiapiaci modell elkészítésébe 
kezdett bele, ami a fenti tendenciákat már figyelembe 
veszi. A modell kidolgozásának alapvető célja az volt, 
hogy rendelkezésre álljon egy viszonylag egyszerű, köny
nyen kezelhető és transzparens eszköz a hazai villamos
energiaellátás forrásoldalának vizsgálatára. Elvárás volt, 
hogy a modell legyen széleskörűen paraméterezhető, 
tegye lehetővé a forgatókönyvek lehető legszélesebb 
körének vizsgálatát (még az extrémnek tűnő eseteket 
is beleértve). 

A modell 2017 szeptemberében, kizárólag az MVM 
saját erőforrásaira támaszkodva elkészült, és azóta szá
mos, a stratégia, illetve a szabályozói kapcsolatok szem
pontjából lényeges elemzés alapjává vált. 

A MODELL MŰKÖDÉSE
Maga a modell három különálló modulból áll, amelyek 
közül az első lehetővé teszi
■■ a villamosenergiapiacon megjelenő órás bontású 

igények, 
■■ az időjárásfüggő megújulótermelés órás bontású  

lefutása, 
■■ a hazai erőművek, erőműtípusok kínálatára  

vonatkozó becslések,
■■ a paraméterként rögzíthető potenciális éves nettó 

importkínálat, 
■■ a rendszerirányítási tartalékok, valamint
■■ a makrogazdasági adatok

rögzítését (Tervezési modul). A második modul a rög
zített adatok jelenlegi és várható jövőbeli értékei alap
ján, költségbázison kalkulálja, hogy milyen egyensúlyi 
ár mellett elégíthetőek ki a felhasználói igények, és ez 
milyen termelési struktúrát feltételez (Számolás modul). 
A harmadik modul az eredmények: a reziduális kereslet, 
a költség és árviszonyok, a termelési szerkezet, a ki
használtságok és az importarány alakulásának értéke
lését teszi lehetővé (Eredmény modul).

Ugyanakkor le kell szögezni, hogy a modell a hosszú 
távú trendek iparágra gyakorolt hatásainak vizsgálatára 
készült, így nem alkalmas egyes konkrét szereplők vár
ható jövedelmezőségének vagy üzletpolitikai döntései 
hatásának értékelésére. 

< A HAZAI VILLAMOSENERGIA- 
SZEKTOR FORRÁSOLDALI  
MODELLEZÉSE – FELKÉSZÜLÉS A JÖVŐRE

Győrfi Krisztián *

*  Győrfi Krisztián, korábbi stratégiai  
tervezési osztályvezető, MVM Zrt.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
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LEHETSÉGES FORGATÓKÖNYVEK
Jelen cikk terjedelmi okokból nem az eredmények teljes 
körű bemutatását és elemzését kívánja elvégezni, hanem 
csak két lehetséges hosszú távú forgatókönyv rövid be
mutatására szorítkozik. Fontos kiemelni továbbá, hogy 
maga a modell elkészült, de a különböző lehetőségek, 
trendek elemzése, forgatókönyvek megfogalmazása 
folyamatosan zajlik.

A hazai villamosenergiafelhasználás és az éves 
csúcs terhelés a 2009es visszaesést követően 2016
ban elérte a válságot megelőző szintet, és a jövőben 
várhatóan mind a fogyasztás, mind a csúcsterhelés 
tovább fog növekedni. Az elvégzett elemzések alapján 
az igénynövekedést volumenében képes lehet fedezni 
a napelemes megújulótermelés bővülése, ugyanak
kor az éves csúcsigény növekedését várhatóan nem 
fogja kompenzálni, mivel az legtöbbször olyan idő
szakra esik, amikor nincs, vagy csak csekély mértékű 
a naperőművi termelés. Szezonálisan – elsősorban 
a második és harmadik negyedévben – mérsékelheti 
a csúcsigényeket, de csak egy bizonyos szintig; nagyság
rendileg 2000 MW fölött az újonnan belépő kapacitá
sok már nem csökkentik a csúcsigényeket, mert azok 

oldali befolyásolás (DSM) – melyek mind flexibilitást 
visznek a villamosenergiarendszerbe.

Egy lehetséges forgatókönyv szerint ez a folyamat 
– a digitalizációval karöltve – hosszabb távon az ipar
ág teljes átalakulásához vezethet. Ha az időjárásfüggő 
megújulóalapú termelés eléri a kritikus nagyságot, olyan 
új iparági struktúra jöhet létre, melyben a termelés vagy a 
fogyasztás más időpontokra való áthelyezése, ezek meg
tervezése és kontrollálása nagyobb hozzáadott értéket 
jelent, mint magának a villamos energiának az előállítása.

Ebben a struktúrában a forrásoldali szereplők közül 
versenyképesek csak az alapterhelést a lehető legnagyobb 
rendelkezésre állás és a lehető legalacsonyabb változó 
költség mellett ellátni képes kapacitások, a gyakorlatilag 
nulla változó költség mellett működő megújuló alapú ter
melők és a megújulók mozgatta termelési szint (kínálat), 
valamint a fogyasztói igények (kereslet) közötti „egyensú
lyozást” elvégezni képes piaci szereplők lesznek.

Ennél a forgatókönyvnél a digitalizáció nyújtotta 
le hetőségek kiaknázása – mind például a valós idejű 
adatok gyűjtésére és feldolgozására, a fogyasztói szoká
sok megismerésére és befolyásolására való képesség – 
elengedhetetlenné válik.  

Természetesen ettől eltérő forgatókönyvek is be
következhetnek. Elképzelhető, hogy a megújulóbázisú 
termelés terjedése falba ütközik, akár szabályozhatósági 
okokból, akár azért, mert az új termelők belépésének 
árcsökkentő hatását egy idő után már nem tudja kom
penzálni a technológiai költségek mérséklődése (azaz 
a termelők oly mértékben veszteségessé válnak, hogy 
egy piaci krízis fordítja meg a folyamatokat).  

Ennél a forgatókönyvnél is felértékelődik viszont a 
termelés alacsony keresleti időszakokról nagyobb ke
resleti időszakokra való „eltolása”, akár műszaki (például 
tárolás), akár egyéb megoldások (például felhasználó
oldali ösztönzés) révén. Ebben az esetben az időjárás
függő megújulóalapú termelés bővítésével önmagában 
már nem, csak a szabályozhatóságát lehetővé tévő 
megoldásokkal együtt való alkalmazásával érhető el 
többlet eredmény.

Ugyanakkor a fejlődés a fentiektől teljesen eltérő, 
ma még nem látható irányt is vehet. Egy valami viszont 
nagy biztonsággal kijelenthető: a változás elkerülhetetlen, 
és ennek nyertesei azok lesznek, akik erre felkészülnek 
és ehhez alkalmazkodni tudnak.

Az MVM Csoport a belső technológiai innovációs 
folyamatokat támogatandó együttműködik a hazai felső
oktatással, melynek legnagyobb volumenű projektje a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel 
együtt egy közös Felsőoktatási és Ipari Együttműködési 
Központ (FIEK) koncepciójának megvalósítását célozza. 
A FIEK projektben az MVM Csoport és a BME közösen 
a megújuló bázisú villamosenergiatermelés műszaki és 
üzleti hatásait kutatja.  

A BME és az MVM Zrt. közös munkájának célja 
a fent bemutatott forgatókönyvekkel definiálható új 
környezetben is sikeresen alkalmazható megoldások 
kifejlesztése, legyen az műszaki vagy üzleti innnováció.

áttevődnek olyan időszakokra (napon belül), mikor a 
napelemek nem termelnek. Egyes, alacsony terhelé
sű időszakokban viszont a megújulóalapú termelés a 
jövőben teljes egészében képessé válhat a fogyasztói 
igények ellátására, így a hagyományos erőművekkel 
ellátandó reziduális igény – eltekintve a rendszerszintű 
szolgáltatások ellátásával kapcsolatos igényektől – gya
korlatilag megszűnik.

Az időjárásfüggő megújulótermelés terjedése tehát 
már a közeljövőben (sőt a magyar piacra jelentőst hatást 
kifejtő német piacon már most is) volatilisebbé teszi a 
villamos energia keresletét és árát – erre vonatkozóan 
egyre több gyakorlati tapasztalat is rendelkezésre áll –, 
és időben előrehaladva egyre gyakrabban alakulhatnak 
ki olyan időszakok, amikor a reziduális kereslet tartósan 
minimális vagy akár nulla lesz. Ez egyfelől egyre inkább 
felértékeli a rugalmas termelés piaci értékét, másfe
lől megalapozhatja olyan, hazánkban még nem, vagy 
csak kezdeti stádiumban létező új termékek, szolgál
tatások létrejöttét, illetve elterjedését, mint a tárolás 
(akár háztartási méretben is), a megújulók rendszerbe 
integrálását elősegítő szolgáltatások (például aggregátori 
szolgáltatások a megújulótermelésben) vagy a kereslet

Egyes, alacsony terhelésű
időszakokban a megújuló
alapú termelés teljes
egészében képessé válhat
az igények ellátására.
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Az üzem közbeni karbantartás megnevezése arra utal, 
hogy a karbantartási munkák egy része, amely hagyo
mányosan a reaktorblokkok, illetve a villamosenergia
termelési folyamat leállítása nyomán szokott lezajlani, 
elvégezhető üzem közben is, azaz a reaktorblokkok 
leállítása nélkül.

„Az üzem közbeni karbantartás összhangban van 
a nemzetközi gyakorlattal, számos országban régóta 
alkalmazott eljárás – vezeti fel az alapvető tudnivalókat 
Kiss Tibor. Vannak erőművek, ahol ez a tevékenység az 
erőmű indításától kezdve engedélyezett, itt a tervezési 
alap részét képezte. Más erőművek esetén ez a lehe
tőség a tervezési alap módosításával, szigorú engedé
lyezési eljárás nyomán, a megfelelő biztonságos állapot 
igazolását követően szerezhető meg. A többség, köztük 
a Paksi Atomerőmű is, az utóbbi kategóriába tartozik.”

Maga az alapgondolat egyszerű: ha valamilyen módon 
rövidíthető a főjavítások – és ezzel az üzemszünetek – 

időtartama, akkor több idő marad az üzemelésre, így 
több villamos energiát lehet előállítani. Ez a törekvés 
egyébként egy olyan világtrend, amely alól ma egyetlen 
atomerőmű sem vonhatja ki magát, mivel mindegyik 
versenyképes árakon akar termelni. A Paksi Atomerő
mű szakemberei is megvizsgálták a főjavítások hosszá
nak csökkentését célzó lehetőségeket. Többek között 
ennek eredményeként került a fókuszba – más, hasonló 
előnyöket ígérő innovációk mellett – az üzem közbeni 
karbantartás.

Azonban amikor az üzem közbeni karbantartást a 
gazdasági szempontok felől vezetjük be, rendkívül fontos 
egyúttal azt is leszögezni, amire a fentebb érintőlegesen 
már utaltunk: a szóban forgó újítás a nukleáris biztonságra 
gyakorolt pozitív hatása miatt hasonlóképpen kívánatos. 

A szakmai részletekre térve elmondható, hogy azt a 
minimális főjavítási időtartamot, amit már semmiképpen 
nem lehet rövidíteni, jellemzően a blokk leállítása és 

< ÜZEM KÖZBENI 
KARBANTARTÁS A PAKSI 
ATOMERŐMŰBEN

Prancz Zoltán *

Az üzem közbeni karbantartás bizonyos szempontból a Paksi Atomerőmű 
történetének egyik leghaladóbb szemléletű – sőt, akár szemléletváltást 
megtestesítőnek is nevezhető – innovációja. Különleges volta abban is 
tükröződik, hogy a nukleáris biztonsági szempont és az azzal általában 
szembenálló gazdasági szempont közötti kényes egyensúlyozás helyett 
ebben az esetben mindkét oldal egyértelműen nyer. Az újítást Kiss Tibor 
elemző mérnök, a téma szakértője segítségével mutatjuk be, aki a paksi 
megvalósítás módszertani megalapozhatóságát felvetette, és részt vett 
az Országos Atomenergia Hivatallal történt engedélyeztetési eljáráshoz 
szükséges – a jelen írásban is felhasznált – biztonsági elemzés elkészítésében.

*  Prancz Zoltán, mérnökközgazdász, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Ha valamilyen módon rövidíthető  
az üzemszünetek időtartama,  
akkor több idő marad  
az üzemelésre, így több villamos 
energiát lehet előállítani.
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lehűtése, a reaktor szétszerelése, az üzemanyag átra
kása, a reaktor összeszerelése és a blokk visszaindítása, 
valamint a kapcsolódó tesztek és a próbák időigénye 
jelenti. Ezt szakkifejezéssel a főjavítás kritikus útjának 
nevezzük. Könnyű belátni, hogy az lenne az ideális, ha 
minden egyéb karbantartási, állapotellenőrzési fel
adat ezekkel a tevékenységekkel párhuzamosan lenne 
végrehajtható, és ilyen módon rövidülne a főjavítás 
időtartama. Ennek sikerét elősegítheti, ha a főjavítási 
munkák mennyiségét lecsökkentjük azokkal a mun
kákkal, amelyek elvégezhetők a főjavítási időszakon 
kívül is, azaz üzem közben. A főjavítási idő csökkené
se egyben az atomerőmű teljesítménykihasználásának 
és rendelkezésre állásának javulását is jelenti (ezek a 
működési hatékonyság fontos mérőszámai, amelyek 
értelemszerűen a gazdasági szempontokkal is szoros 
kapcsolatban állnak).

Alapvető kérdés viszont, hogy milyen feltételek mel
lett szabad a szóba jöhető rendszereket üzem közben 
karbantartani, vagyis miképpen garantálható, hogy a 
nukleáris biztonság ezeknek a rendszereknek a karban
tartása közben is megfelelő maradjon. Az elvi lehetősé
get az atomerőműnek az a tervezési sajátossága kínálja, 
hogy az üzem közben karbantartani kívánt biztonsági 
rendszereket háromszoros redundanciával építették ki, 
azaz három párhuzamos, de a funkciójukat egyenként is 
ellátni képes rendszerként működnek. Így tehát ha egy 
rendszert kiiktatnak az adott blokk üzemelése közben, 
akkor a két másik redundáns rendszer még mindig ren
delkezésre áll a blokkon esetleg bekövetkező üzemza
vari helyzetek kezelésére. Az alapkérdést mindennek 
tükrében úgy is fel lehet tenni, hogy vállalható kocká
zatot jelente, ha időlegesen a biztonsági rendszer nem 

Amint cikkünk elején utaltunk rá, az üzem közbeni 
karbantartás bevezetése a nukleáris biztonság megkö
zelítésének szemléletével is összefügg. Központi fogalom 
ennek kapcsán a kockázatszempontú döntéshozatal. 
Ez a megnevezés a kockázat, illetve valószínűségi alapú 
módszerek előtérbe kerülésére utal a hagyományos 
szemléletre jellemző determinisztikus megközelítés 
mellett. „A korábbi biztonsági filozófia, amely kizárólag 
determinisztikus alapokon nyugszik, önmagában nem 
bizonyult kielégítőnek, mivel számos fontos aspektust 
nem tudott figyelembe venni. Szükségessé vált tehát 
a kockázatalapú gondolkodás integrálása is” – világítja 
meg szakértőnk a kérdés hátterét. Az üzem közbeni 
karbantartás bevezethetőségének megalapozása és 
engedélyezése olyan komplex feladat, amely a hagyo
mányos determinisztikus megfontolások vizsgálatán 
túlmenően megköveteli a kockázati és számos egyéb 
más szempont figyelembevételét. Az ilyen jellegű dön
téshozatali folyamatot a nemzetközi szakirodalom és 
terminológia integrált kockázatszempontú döntésho
zatalnak (Integrated Risk Informed Decision Making) 
nevezi (innét jön tehát a magyar megnevezés is). Jelenleg 
a világ számos atomerőműüzemeltetője és hatósága 
alkalmazza ezt a megközelítést. A Nemzetközi Atom
energiaügynökség is jelentős energiákat fektet az új 
gondolkodási mód elterjesztésébe és meghonosításába. 

Az üzem közbeni karbantartás bevezetésének a vizs
gálata részfeladatát képezi az Országos Atomenergia 
Hivatal és a Paksi Atomerőmű együttműködésével zajló 
„Kockázatszempontú döntéshozatal bevezetése” című 
modellprojektnek. A két fél egyetért a kockázatszem
pontú döntéshozatal gyakorlatának hazai meghonosí
tásában, mind az erőmű üzemeltetése, mind pedig a 
hatósági döntéshozatal vonatkozásában.

A kockázatszempontú döntéshozatal egyik kulcs
fontosságú eleme a valószínűségi biztonsági elemzés 
(Probabilistic Safety Assessment, rövidítve: PSA) al
kalmazása. A dinamikus PSAeszköz, az úgynevezett 
kockázatmonitor kifejlesztése és alkalmazása lehető
séget teremtett a blokkok pillanatnyi és teljes kam
pányra vonatkozó kockázatainak értékelésére a blokk 
üzemmódjának és a rendelkezésre álló berendezéseinek 
függvényében. A szóban forgó, a nukleáris biztonságot 
érintő kockázat a PSAelemzés keretében a zónasérülés 
várható gyakoriságaként definiálódik (a zóna itt szak
kifejezés: a reaktort, illetve a reaktorban elhelyezett 
üzemanyagot jelenti). Vagyis minden kockázati tényezőt 
oly módon vesznek figyelembe, hogy a számszerűen 
meghatározott hatása hogyan befolyásolja a zónasérülés 
várható gyakoriságát. Ennek értelmében az illetékes 
szakemberek az üzem közbeni karbantartásra nézve is 
megvizsgálták annak megalapozása során, hogy milyen 

háromszorosan, hanem „csak” kétszeresen megerősí
tett funkciója mellett zajlik az üzemelés.

A kérdés objektív megválaszolásához hozzátartozik 
a következő történeti előzmény. A biztonsági rendszer 
részét képező, szintén háromszoros redundanciával ki
épített biztonsági hűtővízrendszer karbantartása során 
már az atomerőmű korábbi évtizedeiben is megvalósult 
egyfajta üzem közbeni karbantartás, természetesen 
legális, azaz az Országos Atomenergia Hivatal által 
jóváhagyott módon. (A biztonsági rendszerek üzem 
közbeni rendelkezésre nem állásával kapcsolatban az 
üzemelést szabályozó alapdokumentum, a korábban 
érvényes Műszaki üzemeltetési szabályzat az üzem köz
beni karbantartás felvetését megelőzően is megengedte 
a három redundáns ág helyett két biztonsági rendszerrel 
történő működést, áganként 120120 óráig, azaz ötöt 
napig.) A hivatkozott előzmény egészen pontosan abból 
fakadt, hogy a biztonsági hűtővízrendszer mindhárom 
(X, Y, W) párhuzamos csővezetéke két ágra válik, 
és mindkét kiépítést ellátja (12. blokk = I. kiépítés, 
34. blokk = II. kiépítés). Ebből adódóan, hogy ha egy 
főjavításra leállított blokkon kivették (leürítették) a biz
tonsági hűtővízrendszer egyik gerincvezetékét (tegyük 
fel, az X rendszert), akkor az az általa ellátott működő 
blokkokon is üzemképtelenné vált. Így azokon „csak” 
a két másik gerincvezeték (Y, W) biztosította a bizton
sági hűtővízellátást. Mindez tehát elvi precedensként, 
egyben gondolatindítóul szolgált arra nézve, hogyan 
lehetne az itt rejlő lehetőséget még jobban – vagy még 
tudatosabban – kiaknázni. Természetesen e kiaknázás 
előtt szigorú hatósági engedélyeztetés szükséges. Ennek 
keretében meghatározott kritériumok alapján igazolni 
kellett, hogy az erőmű rendelkezik megfelelő tartaléko
lással ahhoz, hogy az üzem közbeni karbantartás alatti 
állapotban is képes teljesíteni a tervezési alapelveket, 
avagy – még egyszerűbben fogalmazva –, hogy a nuk
leáris biztonság nem sérül.

Alapvető kérdés, hogy miképpen 
garantálható, hogy a nukleáris  
biztonság a szóba jöhető  
rendszerek üzem közbeni  
karbantartása közben is  
megfelelő maradjon.
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irányban és milyen mértékben növeli vagy csökkenti az 
említett kockázatot. A sokéves fejlesztésnek köszönhe
tően a jelenleg rendelkezésre álló PSAelemzések segít
ségével a paksi blokkok valamennyi üzemállapotának a 
kockázata (zónakárosodási valószínűsége) értékelhető
vé vált. Az éves szintű modellaktualizálás biztosítja, hogy 
az elemzések elvégzéséhez mindig az időszerű modell 
álljon rendelkezésre. Ezek a modellek tehát megfelelő 
alapot nyújtanak arra, hogy hatékony elemzőeszköz
ként használva őket, értékelni lehessen a feltételezett 
műszaki és adminisztratív változásokat az általuk oko
zott kockázatváltozáson keresztül. Az elemzést vég
zők a számszerű (mennyiségi) értékelésen túlmenően 
részletesen kifejtették az eredmények mögött húzódó 
megfontolásokat is, és javaslatokat tettek a karbantar
tás végrehajtása folyamán követendő stratégiára, ami 
további kockázatcsökkentést eredményezhet.

Mint utaltunk rá, a kockázatelemző eszközök fejlő
dése az aktuális állapotra jellemző pillanatnyi kockázat 
értékelését is lehetővé tette: ilyen dinamikus PSAalapú 
kockázatértékelő szoftver a kockázatmonitor. Az eszköz 
képes arra, hogy egyrészt üzem közben (online) folya
matosan mérhető és értékelhető legyen a blokk aktuális 
kockázata, másrészt alkalmazható az úgynevezett ter
vezői („planning”) üzemmód is, ahol hipotetikusan beál
lított konfigurációk kockázatát lehet értékelni. Az üzem 

nőtt) viszonylatában vizsgáljuk a kockázatokat, az üzem 
közbeni karbantartás összességében kockázatcsökke
nést eredményez. (Matematikai nyelven szólva ez azt 
jelenti, hogy a kockázatmonitor által az üzemidő függvé
nyében ábrázolt kockázati görbe alatti terület egy teljes 
reaktorkampányra nézve kisebb lesz az üzem közbeni 
karbantartás alkalmazása esetén, mint anélkül.) Ez az 
első ránézésre talán meglepő sajátosság meghatározó
an abból fakad, hogy a főjavításoknak, azaz a teljesen 
leállított blokkoknak is van biztonsági kockázata. Ez a 
kockázat csökken a leállási idők rövidülésével és az üzem 
közben karbantartott biztonsági rendszerek megbízha
tóbb rendelkezésre állásával. Emellett például – számos 
további pozitív tényező között – az is a kockázatcsök
kenés irányába hat, hogy az üzem közbeni karbantartás 
bevezetésével a karbantartási munkák egyenleteseb
ben oszlanak el az év során. Ebből fakadóan kevésbé 
képződnek munkacsúcsok – miként ez a hagyományos 
karbantartásoknál megszokott volt –, így javul a munkák 
tervezhetősége, csökken a munkatervezők, a munkairá
nyítók és a végrehajtók terheltsége, valamint több idő és 
erőforrás áll rendelkezésre az egyes munkák független 
ellenőrzésére. További előny, hogy az időszakos munka
végzés helyett megvalósuló egyenletesebb – nagyjából 
az egész év során folyamatosan eloszló – munkavégzés 
segít a kivitelezési munkákat végrehajtó alvállalkozók
nak a minőségi szakmunkások megtartásában, amiben 
az atomerőmű is kiemelten érdekelt. Végül, de nem 
kimerítve a járulékos pozitívumok sorát, az is megemlít
hető, hogy a biztonsági hűtővízrendszer 200 mm átmérő 
feletti csővezetékcseréje lényegesen gyorsabban való
sulhat meg, mivel nem kell a korábbi, a rendszerágan
ként öt napra engedélyezett időkeretekben dolgozni, 

ennek folytán a megújult csővezeték előbb fejtheti ki 
jótékony hatását. Hasonlóképpen megemlíthető az is, 
hogy a dízelgenerátorok hengerhüvelycseréje vagy nagy 
karbantartása sem terheli a főjavítási hosszat, vagyis 
az említett műszaki probléma megoldásával nem kell 
megvárni a főjavítást.

Az üzem közbeni karbantartás bevezetésének 
eddigiekben részletezett valószínűségi megalapozása 
kapcsán feltétlenül emlékeztetnünk kell arra a korábbi
akban már érintett sajátosságra, hogy mindez nem teszi 
mellőzhetővé a hagyományos biztonsági szemléletre 
jellemző determinisztikus szempontokat. A helyes dön
tés meghozatalához – ami adminisztratív értelemben a 
hatósági engedély kiadását jelenti – a determinisztikus 
szempontok vizsgálatára (sőt azon túlmenően számos 
egyéb szempont ellenőrzésére is) szükség volt. 

A biztonsági elemzésekkel, illetve a lehetséges üzem
állapotok modellezésével az atomerőmű szakemberei 
tehát bemutatták az Országos Atomenergia Hivatalnak, 
hogy a tervezett újítások nyomán nemhogy nem sérül, 
de kifejezetten javul a nukleáris biztonság. (Érdekes 
adat, hogy a hatóság első alkalommal engedélyezett 
olyan műszaki változást, amelynek megalapozása alap
vetően valószínűségi megfontolások alapján történt.) 
Szakértőnk szavaival összegezve: „Ritka az olyan eset, 
amikor a biztonság szempontja és a gazdasági érdek 
egy irányba mutat, márpedig az üzem közbeni karban
tartással éppen ez a szerencsés helyzet áll elő”. Egy 
olyan különleges újítást sikerült tehát felszínre hozni és 
megvalósítani, ami a termelésnövelésen túlmenően az 
erőmű biztonságosságát és a piaci versenyképességét is 
fokozza. (Természetesen ehhez sok egyéb mellett szük
ség volt egy olyan egyedi szabályrendszer kidolgozására 
is, ami ezt a két érdeket szinkronizálja.)

A mára már a gyakorlatban is végrehajtott üzem 
közbeni karbantartások eddigi tapasztalatai a várako
zásoknak megfelelők. Ugyanakkor fontos tanulságként 
csapódott le az atomerőműtől független, külső felté
telek biztosításának szigorúbb kezelése. (Ilyen például 
az egyes külső villamos hálózati berendezések egyidejű 
karbantartásának kérdése.) További megerősítésül szol
gálhat, hogy a fentiekben részletesebben is bemutatott 
kockázatmonitor segítségével, immár nem hipotetikus 
elemzésként (a tervezői „planning” üzemmódban), ha
nem az üzem közbeni karbantartással kiegészült valós 
üzemállapotot monitorozva (online üzemmódban), 
kvázi empirikusan is igazolódnak az előzetes elemzések. 
Ennek teljességéhez azonban legalább egy kampány
időszaknak el kell telnie (ami, mint említettük, jelenleg 
tizenöt hónap), hiszen, miként arról részletesen szót 
ejtettünk, az üzem közbeni karbantartás kockázatcsök
kentő – avagy biztonságnövelő – hatása a teljes kam
pányok viszonylatában mutatkozik meg szignifikánsan. 

közbeni karbantartás bevezetésének megalapozásához a 
kockázatmonitor utóbbi funkcióját használták fel. Ez azt 
jelenti, hogy az elmúlt húsz reaktorév – azaz blokkonként 
öt kampány – adatait felhasználva modellezik, hogyan 
alakult volna a zónakárosodás kockázata, ha az adott 
kampányokban üzem közbeni karbantartást hajtottak 
volna végre.

Összefoglalóan elmondható, hogy a PSAelemzések 
és a kockázatmonitor segítségével végrehajtott, a valós 
történeti adatokra hipotetikusan „ráültetett” üzem köz
beni karbantartás vizsgálata megmutatta az innováció 
potenciális lehetőségét.

A közérthetőségre törekedve, a teljesség igénye 
nélkül a következőképpen világítható meg mindennek a 
lényege. A karbantartások átütemezhetőségének elsőd
leges feltétele, hogy a nukleáris biztonság ne sérüljön, 
azaz a biztonsági rendszerek üzem közbeni karbantar
tása ne okozzon nagyobb zónakárosodási kockázatot, 
mint az az eset, ha álló reaktor mellett végzik el a bizton
sági rendszer üzemképtelenségével járó karbantartási 
munkákat. Az atomerőmű működését érintő minden 
beavatkozás, illetve hatás hordoz valamilyen kockáza
tot, így az üzem közbeni karbantartás is. Azonban ha 
egy blokk teljes kampánya (ez korábban egy év volt, 
de a C15projekt megvalósulásával, illetve az új típusú 
üzemanyag bevezetésével jelenleg már tizenöt hónapra 

Ritka az olyan eset, amikor  
a biztonság szempontja és  
a gazdasági érdek egy irányba 
mutat, márpedig az üzem  
közbeni karbantartással éppen 
ez a szerencsés helyzet áll elő.

<

A TURBINACSARNOK  Fotó: Juhász Luca
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ellátó tápponti alállomások – Dunamenti, Albertfalva, 
Ócsa – transzformátorai terhelhetőségük felső tartomá
nyában üzemeltek, biztosítva a szükséges teljesítmény 
beszállítását. Így már rövid távon is kapacitásbővítésre és 
a 220/126 kVos transzformátorok tehermentesítésére 
volt szükség, melyet gazdaságosan egy 400/132 kVos 
táppont létesítésével lehetett megoldani. Ennek érdeké
ben Szigetcsépen egy új 400/132 kVos alállomás létesült 
2 darab 250 MVAes transzformátorral. 

Az alállomás távvezetéki kapcsolatát 400 kVos 
feszültségszinten a MAVIR 400 kVos Albertirsa–Marton
vásár kétrendszerű távvezeték II. rendszere, 132 kVos 
feszültségszinten az ELMŰtulajdonú Dunamenti– Duna
varsány 132 kVos kétrendszerű távvezeték biztosítja. 

A HFTvel összhangban a 132 kVos távvezetéki csat
lakozás az illetékes elosztói engedélyes beruházásában 
valósult meg.

A tervezési, előkészítési munkák 2014. III. negyed
évében kezdődtek meg, meghatározásra került a be
ruházás pontos műszaki tartalma és az új alállomás 
lehetséges helyszíne. Elkészült az Előzetes megvalósít
hatósági tanulmány (EMT), a Részletes megvalósítható
sági tanulmány (RMT), továbbá az engedélyezési doku
mentációk és a kiviteli tervek. A beruházás előkészítése 
során megkezdődött az egyeztetés Szigetcsép város 
önkormányzatával, és megtörtént a megállapodás az 
érintett ingatlantulajdonossal a leendő alállomási terület 
megvásárlásáról, továbbá elkészült a településrendezési 

< A SZIGETCSÉP 400/132 KV-OS 
ALÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSÉVEL  
MEGVALÓSULT DÉL-BUDAPEST  
ELLÁTÁSBIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSE

Decsiné Vaszily Valéria, Kulcsár Attila, Kulcsár Attila, Sziládi Norbert *

*  Decsiné Vaszily Valéria, alállomás beruházási főmunkatárs, MAVIR ZRt.
  Kulcsár Attila, alállomásprojektportfólió szakágvezető, MVM OVIT Zrt.
  Kulcsár Attila, távvezetékprojektportfólió szakágvezető, MVM OVIT Zrt.
  Sziládi Norbert, kirendeltségvezető, MVM ERBE Zrt.

A MAVIR Zrt. mint átviteli rendszerirányítási engedélyes  
feladata többek között a villamosenergia-ellátásbiztonság  
fenntartása, illetve növelése, ennek figyelembevételével 
készül – éves frissítéssel – a Hálózatfejlesztési terv.

A Szigetcsép 400/132 kVos alállomás létesítése már 
a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal 
(MEKH) által elfogadott, 2014. évi Hálózatfejlesztési 
tervben (HFT) megjelent, 2017. évi megvalósítási ha
táridővel. A beruházást a délbudapesti körzet ellátás
biztonságának fenntartása, illetve növelése indokolta. 
A térség fő problémája, hogy az erőművi betáplálások 
szezonális jellegűek, jellemzően a fűtési idényben üzemel
nek. A nyári karbantartási időszakban hiányzott ezeknek 
az erőműveknek a teljesítménye, ami nehézséget oko
zott a hálózati karbantartások ütemezésekor. A körzetet 

AZ ALÁLLOMÁS LÁTKÉPE
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terv módosítása. A távvezeték jogerős építési enge
délyét 2016 januárjában, az alállomás jogerős építési 
engedélyét április elején adták ki.

A MAVIR Zrt. Igazgatósága a 87/2015. (XI.03.) sz. 
határozatában engedélyezte Szigetcsép 400/132 kVos 
alállomás létesítési beruházásának megindítását, a vo
natkozó kivitelezési szerződések megkötését, a beruhá
zás megvalósítását.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás az 
előminősített ajánlattevők részvételével került lefolyta
tásra. A nyertes ajánlattevő MVM OVIT Zrt. az alállomási 
kivitelezési munkákat 2016. szeptember első napjaiban 
kezdte meg. A beruházás műszaki támogatója az MVM 
ERBE Zrt. volt.

Az alállomás létesítésének kezdetekor, 2016 szep
temberében az MVM ERBE Zrt. helyszíni kirendeltséget 
hozott létre, melyet az alállomás komplex üzembe helye
zésének befejezésig (2017. november 22–23.) tartott fenn.

A megvalósítás szakaszában az MVM ERBE Zrt. 
szakemberei minden szakterületre kiterjedően minő
ségbiztosítási és műszaki ellenőri feladatokat láttak el, 
részt vettek az üzembe helyezés előkészítésében, irá
nyításában, ellenőrzésében. 

A megvalósítást követő garanciális időszakban szak
mai támogatást nyújtanak a megrendelő garanciális 
igényeinek érvényesítése során, majd a garanciális idő
szakot követően utólagos műszaki felülvizsgálatokat 
folytatnak le. 

A beruházáshoz szükséges berendezések (csillag ponti 
fojtók, 420 és 145 kVos primer készülékek, 400 kVos 
csőgyűjtősínek, 400/128/18 kVos transzformátorok) 
közbeszerzési eljárások keretében kerültek beszerzésre.

A beruházás külön érdekessége, hogy a megépült  
400 kVos távvezeték a „Környezettudatos beruházások 
megvalósítása a magyar átviteli hálózaton” program 
keretében kifejlesztett KATICA oszlopcsalád tagjainak 
beépítésével létesült. Ez az új oszloptípus az eddigieknél 
kisebb alapterületet foglal el, a megépített nyomvonal 
biztonsági övezete szűkebb, így kevésbé terheli a kör
nyezetet, a lakossági elfogadtatása is kedvezőbb.

400/132 KV ALÁLLOMÁS: 
KULCSRAKÉSZEN AZ OVIT-TÓL
A 2016. augusztus 29i szerződéskötést követően 
szeptember első napjaiban kezdték meg a felvonulást 
a munkaterületre az MVM OVIT Zrt. Alállomás Projekt 
Szakfőmérnökség részlegének érintett tagjai. A terep
rendezés az építésre alkalmatlan humusz eltávolításával, 
továbbá a területet szegélyező övárok kialakításával 
kezdődött. Ezt követően alakult ki a végleges, 40 ezer 
négyzetméteres, teljesen sík terep, amelyen a feszes 
határidők betartása érdekében párhuzamosan indult 
meg az utak, alaptestek és épületek kivitelezése.

Habár 2016 őszén az időjárás teljesen alkalmas volt 
a kivitelezéshez, a tél eleje a vártnál több csapadékot 
hozott, a tél pedig az utóbbi évek megszokott enyhe 
időjárásához képest határozottan hidegebb volt.

Az elvárás szerint az első részhatáridőre – 2016. 
december 23. – a transzformátoralapoknak és a hoz
zájuk kapcsolódó utaknak kellett készen lennie. A hideg 
időben a kivitelezés már csak téliesítéssel volt megold
ható, de a megrendelő és a kivitelezők is a részteljesítés 
biztos tudatában zárták a 2016os évet.

A 2017. januári kezdést követően a villamos techno
lógia telepítésének lehetséges ütemezési forgatóköny
vein gondolkodtak az MVM OVIT Zrt. kollégái. Már 
ekkor látszott, hogy a 2017. november végi véghatáridő 

Az ERBE szakemberei az előkészítési szakaszban:
■■ véleményezték az alállomás megvalósítására vonat

kozó tanulmányokat, műszaki és kiviteli terveket,
■■ szakmai és közbeszerzési támogatást biztosítottak 

– 400/128/18 kVos transzformátorok, 
– 400 és 145 kVos primer készülékek, 
– 400 kVos csőgyűjtősínrendszer, 
valamint az Albertirsa–Martonvásár 400 kVos táv
vezeték felhasításához szükséges
– áramvezető sodronyok, 
– szigetelőláncok, 
– OPGW 
szállítására irányuló közbeszerzési, illetve beszerzési 
eljárás lebonyolításában;
továbbá mind a Szigetcsép 400/132 kVos alállomás 
létesítését, mind az Albertirsa–Martonvásár 400 kV
os távvezeték felhasítását végző kivitelezők kivá
lasztására vonatkozó közbeszerzési eljárások lebo
nyolításában;

■■ végezték az Albertirsa–Martonvásár 400 kVos táv
vezeték felhasításával, Szigetcsép alállomásba való 
beforgatásával összefüggő 
– vezetékjogi engedélyeztetési feladatokat, 
–  a nyomvonallal érintett tulajdonosok kártalaní

tására vonatkozó megállapodások létrehozását,
■■ minőségellenőreink részt vettek a 

– transzformátorok gyártásközi és végátvételén, 
–  a primer készülékek gyártóművi végátvételén,

■■ majd koordinálták a megrendelő által biztosított 
áruk szállítását, érkeztetését, lerakodását.

A szigetcsépi alállomás  
építése volt az első olyan,  
MAVIR által megrendelt  
projektje az MVM OVIT 
Zrt.-nek, amit kulcsrakész 
állapotban adott át.

<

A SZIGETCSÉPI ALÁLLOMÁS PRIMER KÉSZÜLÉKEI

A 400/128/18 KV-OS TRANSZFORMÁTOR
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csak akkor tartható, ha az építészettől részterüle
teket átvéve tudnak haladni a villamos technológia 
telepítéssel. Csakhogy a januári időjárás az utóbbi 
időben a megszokottnál hidegebb volt, a talaj több mint 
50 cm mélyen átfagyott, a készülékalapok kivitelezése 
jelentősen lelassult, az utak építése ellehetetlenült. 
Készülékalapból pedig bőven volt még hátra, hiszen 
az alállomás területén összesen 259 vasbeton pont 
és készülékalap, továbbá kilenc térvilágító oszlopalap 
található. A kivitelezés lemaradásba került a terve
zetthez képest.

A 2016 végén tető alá került vezénylőépületben 
és három reléházban folyt a munka, amelynek ered
ményeként 2017 áprilisában végre megkezdődhetett 
a technológia telepítése. Erre szükség is volt, hiszen a 
soron következő kötbérterhes részhatáridő 2017. május 
23a volt, amikorra fel kellett „éleszteni” a központi 
segédüzemet.

A segédüzem üzembe helyezését követően az 
acélszerkezetek telepítése tette igazán látványossá az 
előrehaladást. A már átadott alapokra egykét hét alatt 
felkerültek az acélszerkezetek, és több kisebb munka
csoportra osztódva megindult a készülékek telepítése 
is. Ahogy egy hosszabb kábelcsatornaszakasz elké
szült, azonnal telepítették a kábellétrarendszert, és 
amint egy nyomvonal összeállt, behúzták a szükséges 
kábeleket.

A nyár kezdetére, az építészvolumen csökkenésével 
elő térbe került a villamos technológia telepítése, amire 
viszont a tervezettnél kevesebb idő maradt. A határ
időre történő befejezéshez újra kellett gondolni a fel
adatok elvégzésének ütemezését. Többleterőforrás be
vonásával indult meg a szekunder kábelezés, szekunder 
szerelés, majd a helyszínre szállították az előzetesen a 
műhelyben készre szerelt szabadtéri és beltéri szekré
nyeket. A technológiai szerelést sikerült a szeptember 
8i részhatáridőre befejezni.

Az üzembe helyezés egyébként az eddigi MAVIRos 
munkáktól eltérően zajlott. Ez volt ugyanis az első 
olyan, MAVIR által megrendelt alállomáslétesítési 
projekt, amit az OVIT kulcsrakészen kivitelezett. Ez a 
gyakorlatban azt jelentette, hogy az előzetes és hivata
los villamos próbákat az OVIT Központi Szakszolgálati 
üzeme végezte, és az üzemeltető az üzemi próbák so
rán a távkezelés helyéről próbálta le a berendezéseket. 
A próbaüzem a szerződés szerint 2017. november 22
én kezdődött meg, ezzel az OVIT határidőre teljesítette 
a vállalását.

Az MVM OVIT Zrt. a kulcsrakész kivitelezés mellett 
két távvezeték építési munkát hajtott végre a szigetcsépi 
alállomás építéséhez kapcsolódva. Mindkét távvezeték
építésnek az ellátásbiztonság szinten tartása volt az 
alapvető célja. 

TÁVVEZETÉKI KAPCSOLATOK 
KIALAKÍTÁSA

400 kV-os távvezetéki csatlakozás
Az új hálózati alakzat (Albertirsa–Szigetcsép és Sziget
csép–Martonvásár 400 kVos közös oszlopsoron futó 
távvezetékek) az Albertirsa–Martonvásár 400 kVos 
távvezeték II. rendszerének felhasításával jött létre. 
A felhasítás az eredeti távvezeték 137138 oszlopkö
zébe, a nyomvonalból kissé kilépve épített 137/1. jelű 
KATICA I. típusú végfeszítő oszlop beépítésével indult, 
majd további hat darab, szintén KATICA I. családba 
tartózó tartó és feszítőoszlop felhasználásával érték 
el a szigetcsépi alállomást. Az első felhasítóoszloptól 
kezdődően az új feszítőközökben kettős kötegű 500/65 
ACSRfázisvezető sodronyt építettek be, valamint egy 
ACSR és egy OPGWvédővezetőt szereltek fel.

Az első oszloptól gyakorlatilag szántóterületeken 
keresztül halad tovább a távvezeték a ráckevei HÉV
vonal keresztezési pontjáig. A HÉVvonalat a 34. számú 
oszlopközben keresztezték le, majd a nyomvonal újra 
szántóterületeken keresztül halad. Az alállomási terület 
előtt a 67. számú oszlopközben az ELMŰ üzemeltetési 
körébe tartozó 22 kVos középfeszültségű vezetéket 
kereszteztek, majd az alállomásba érkezve a távvezeték 
becsatlakozott a P2, P3 számú alállomási portálokra. 
A felhasítás nyomvonala megközelítőleg 2300 méter 
hosszúságú, összesen hét új oszlop beépítésével járt.

A bedolgozott beton mennyisége körülbelül 700 m3, 
amelyek közül egy oszlophelyen vízzáró szádfalazásra volt 
szükség az extrém talajviszonyok miatt, a többi hat darab 
oszlophelyen szokványos talajvizes súlyalapot építettek be.

Az acélszerkezetek gyártása és helyszíni szerelés 
után az OVIT szakemberei felállították, illetve felépí
tették a hét darab „KATICA I.” típusú duplex kivi
telű oszlopot, amelyek össztömege körülbelül 113,1 
tonna volt. Kihúzták és felszerelték az új nyomvona
lon az áramvezetőket 2 × 3 × (2 × 500/65) kivitelben, 
az összesen felhasznált sodronyok hosszúsága mintegy 

Az MVM OVIT Zrt.  
a szigetcsépi alállomás  
építéséhez kapcsolódva  
két jelentős távvezeték-építési  
munkát is végrehajtott.

<

AZ ALÁLLOMÁS 132 KV-OS TÁVVEZETÉKI CSATLAKOZTATÁSA SORÁN KESZTHELY-TÍPUSÚ OSZLOPOKAT IS BE KELLETT ÉPÍTENI 
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27,6 kilométer. Védővezetékek készültek az új nyom
vonalon: 1 × OPGW + 1 × 95/55 kivitelben, az összesen 
felhasznált sodronyok kitették a 4,8 kilométert.

A kivitelezés a munkaterület átadásokat követően az 
alapozási munkákkal kezdődött, és 2017. március elejéig 
tartott, majd az oszlopszerelési és építési munkák 2017. 
szeptember 14. és szeptember 29. között valósultak meg.

A vezetékszerelési munkák: 2017. október 3. – októ
ber 27. között zajlottak le a kivitelezi tervek szerint a 
megrendelő MAVIR Zrt. kifejezett megelégedésére, 
a korábban leadott ütemtervek szerinti határidőben.

Szigetcsép alállomás 400 kVos mezőinek üzembe 
helyezéséig, a 400 kVos távvezetéki felhasításrendsze
rei párhuzamosítva lettek, azaz ideiglenesen az eredeti 
hálózati alakzatként kerültek feszültség alá. A 400 kVos 
felhasításpróbaüzeme november 21. és december 21. 
között hibamentesen zajlott le.

132 kV-os távvezetéki csatlakozás
Szigetcsép alállomás 132 kVos oldali csatlakozása a 
Duna menti Erőmű – Dunavarsány kétrendszerű 132 kV
os távvezeték felhasításával és két egymástól független, 
kétrendszerű távvezeték beforgatásával valósult meg. 
Az új hálózati alakzatok nevei az átalakítás után Duna
menti Erőmű – Szigetcsép III. és Szigetcsép–Dunavar
sány III. 132 kVos távvezetékek lettek.

Az átalakítás az akkori nevén Dunamenti Erőmű –   
Dunavarsány III. 132 kVos távvezeték 1819. számú 
oszlopközéből indult egyegy új 90 fokos sarokfeszítő 
oszloppal.

A kivitelezési munkák 2017 júniusában kezdődtek 
az alapozási munkákkal, és közel két hónap alatt a 16 
oszlophelybe 700 m3 betont dolgoztak be. Az alaptes
tek többnyire szokványos súlyalapok voltak, kivéve a 
felhasítóoszlopot és a már említett alulkeresztező osz
lopokat, mivel oda talajvizes lemezalapokat építettek be.

A megrendelő kérésére két darab oszlopalapot, egy 
feszítő és egy tartóoszlop alaptestét kihúzási próbák
nak vetették alá az MVM OVIT Zrt. szakemberei, ezzel 
igazolva a tervezés helyességét és a jövőbeni oszlop és 
az oszlopalap együttes állékonyságát.

Az oszlop acélszerkezetek duplex felületvédelemmel 
ellátva kitették a közel 120 tonnát, melyek megszerelé
sére kb. három hét állt rendelkezésre.

A vezetékszerelési munkákat két fő ütemben haj
tották végre. Első ütemben a felhasítóoszlopok felállí
tása történt meg (18/1. és 19/1.), és azokra a fővonali 
vezetékek lettek szabályozva, majd egy ideiglenes, de 
kétrendszerű átkötést alakítottak ki a nyomvonalban. 
Továbbá az alállomási portálok és a 18/2. és 19/2. osz
lopok között lettek a fázisvezetékek kihúzva. Az első 
ütemhez hozzátartozott az is, hogy az OPGW védőve
zető sodronyok a fázisvezetőkkel ellentétben az egész 
nyomvonalon ki lettek húzva, azok optikai kötései meg
történtek, és szeptembertől élő felsőirányú kapcsolat 
volt biztosított az alállomáshoz.

Második ütemben a szigetcsépi alállomás üzembe 
helyezéséhez igazodva a fentebb említett ideiglenes 
alakzatot elbontották, majd a 18/1. – 18/2. és 19/1. – 
19/2. feszítőközökben a fázisvezető sodronyokat fel
szerelték, kialakítva ezzel a végállapotra eltervezett 
hálózati alakzatot. A próbaüzem 2017. december végéig 
sikeresen, üzemzavar és hibák nélkül lezajlott.

Az alállomás üzembe helyezését követően látvá
nyosan javult DélBudapest térségének energiaellátás
biztonsága és terhelési viszonyai. Az új alállomás révén 
könnyebbé vált a karbantartási munkák szervezése 
Albertfalva, Dunamenti, Ócsa alállomásokon, valamint 
a körzethez tartozó elosztó hálózati alállomásokon és 
távvezetékeken.

Az új 18/1. számú oszlop a meglévő 18as oszloptól 
kb. 155 méterre lett beépítve , míg tőle kb. 80 mre 
került az új 19/1. számú oszlop. A két új oszlopról ki
induló független kétrendszerű nyomvonalak egymással 
közel párhuzamosan haladnak. A nyomvonalak közötti 
kezdeti 80 méteres távolság az alállomás felé haladva 
fokozatosan csökken le, kb. 35 méterre.

A nyomvonalak a felhasítás közelében alulkereszte
zik a MAVIR Zrt. által üzemeltetett DHE–Ócsa 220 kV
os távvezetéket, valamint egy, az ELMŰ üzemeltetési 
körébe tartozó 22 kVos középfeszültségű vezetéket is.

Az alulkeresztező oszlopközben a 132 kVos nyom
vonalakban egyegy AKFoszlopot kellett elhelyezni, 
majd a nyomvonal KESZTHELY típusú oszlopokkal foly
tatódik, és szántókon keresztül haladva érkezik meg 
alállomási területre, ezután csatlakozik annak fogadó
portáljaihoz. A beépített oszlopok száma nyomvona
lanként 8 darab, amelyből 3 feszítő és 5 tartó funkciójú. 
Tehát a két, szinte párhuzamos nyomvonalon összesen 
16 oszlophoz tartozó alaptestet, és 16 oszlopot kellett 
beépíteni. A felhasznált fázisvezetők 500/65 ACSR
sodronyok, valamit az új nyomvonalak 1 OPGW védő
vezető sodronnyal is fel lettek szerelve.

A gerincvezetékbe beépítendő 18/1. és 19/1. számú 
oszlopok között a fázisvezetőket az alállomás üzembe 
helyezése előtt kiépítették az ideiglenes állapot fenn
tartása céljából, az üzembe helyezést követően végül 
azokat lebontották. A felhasítás nyomvonalai egyenként 
megközelítőleg 2100 méter hosszúságúak, érintve 
Szigetcsép és Tököl külterületét.

Az alállomás üzembe helyezését  
követően látványosan javult  
Dél-Budapest térségének  
energiaellátás biztonsága és  
terhelési viszonyai.

<
■■ 277 tonna duplex felületvédelmű acél gyártása, 

telepítése
■■ 650 méter alumínium csőgyűjtősín kiépítése
■■ 5000 méter acélsodrony felkötése
■■ 12 000 méter réz földelőszalag lefektetése
■■ 35 db 10 méter mély földelőkút fúrása
■■ közel 60 km szekunder és erőátviteli kábel  

fektetése
■■ 13+7 mezős központi segédüzemi elosztó
■■ 70 darab elosztószekrény

■■ Durva földmunka (egyéb földmunkák nélkül)
– Töltésépítés: ~ 14 500 m3

– Bevágásépítés: ~ 1000 m3

– Beszállítandó földmennyiség: ~ 13 500 m3

■■ Vízellátás: 200 fm vezetéképítés aknákkal,  
szerelvényekkel, kompletten

■■ Kommunális szennyvíz: 50 fm vezetéképítés 
aknákkal, szerelvényekkel, kompletten

■■ Tiszta csapadékvíz elvezetése: 150 fm 
■■ Olajos csapadékvíz elvezetése: 90 fm vezeték-

építés aknákkal, szerelvényekkel, kompletten
■■ Beton útburkolat C35/45 betonból: 1185 m3

■■ CKT: 1200 m3

■■ Vasbeton készülék és portálalapok C30/37 
betonból: 1850 m3

■■ Beton felületvédelem készülék- és  
portálalapon: 616 m2

■■ Acél oszlopcsonkok, tőcsavarok gyártása,  
elhelyezése: ~100 t

■■ Transzformátoralapok: 310 m3

■■ Monolit és előregyártott kábelcsatornák 
kompletten

■■ Vezénylőépület, üzemi épületek kompletten:
– Vezénylőépület: 330 m2

– Segédüzemi épületek: 25 m2 (2 épület)
– Reléházak: 112 m2 (3 épület)

■■ Vasbeton kerítés alapteste: 425 m3 / 800 m
■■ Kerítés acélszerkezet horganyzott és festett 

kivitelben, úszókapuval: 34,5 t / 800 m
■■ Beton felületvédelem  

kerítéslábazaton: 1130 m2

■■ Tűzivíztározó medence: 2 db × 100 m3

■■ Finom tereprendezés sík és  
rézsűs felületen: 3,2 ha

■■ Füvesítés: 3,2 ha

SZIGETCSÉP ALÁLLOMÁS SZÁMOKBAN

AZ ALÁLLOMÁS KAPCSOLÓTERÉNEK RÉSZLETE
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A MAVIR Zrt. kielemezte az elmúlt időszakban történt 
üzemzavarokat, valamint az esetleges kockázatokat az 
átviteli hálózaton. A vizsgálat eredményeként rendelte 
el a nagy forgalmú autópályák és autóutak keresztezései
ben beépített tartószerkezetek statikai felülvizsgálatát. 
A keresztezések felülvizsgálatának az a célja, hogy csök
kentse a káreseményeket azokon a szabadvezetéksza
kaszokon, ahol egy esetleges meghibásodás fokozottan 
veszélyeztetné az emberéletet.

A szabadvezetékek építésére vonatkozó és jelen
leg hatályos MSZ EN 503411:2013 és MSZE 50341
2:2014 szabványokban meghatározott 2es megbíz
hatósági szint előírásait, valamint – a statikai vizsgálat 
eredményeinek függvényében – a keresztezéseket 
szerkezetmegerősítéssel, illetve új oszlopok beépítésé
vel kell biztosítani.

A MAVIR Zrt. közbeszerzési pályázatán az MVM 
OVIT Zrt. és az EKS SERVICE Kft. konzorciuma lett a 
nyertes; a szerződést még a 2017es év második felében 
írták alá a felek.

A szerződésben rögzített munkamenet szerint az 
I. ütemben át kell építeni a megjelölt 9 darab távve
zetékkeresztezést. A teljesítés helyszínei kis túlzással 
egész Magyarország területét lefedik. A bázisütemezés 
alapján eredetileg a 2017/2018as fűtési időszakra ke
rült a kivitelezés súlypontja, mivel ebben az időszakban 
könnyebben tudja biztosítani a MAVIR Zrt. a szükséges 
feszültségmentesítéseket. A kivitelezés végső határideje 
2018. október 31re lett kitűzve.

A teljes átépítés során 1510 m3 készbetont kell bedol
gozni, és összesen 15 darab új oszlopot építeni, amelyből 
14 darab „KATICA II” és 1 darab „BicskeS” típusú. Ezen 
felül 5 darab oszlopnál megerősítési munkákat kell elvé
gezni. Mindez 232,63 tonna tömegű oszlopszerkezetből 
lesz összeszerelve, amit az MVM OVIT Zrt. Acélszerke
zeti Üzletigazgatóságának gödi telephelyén gyártanak le.

Az ütemtervnek megfelelően elsőként a Debrecen – 
Debrecen–Józsa 132 kV távvezeték 158–160. sz. oszlo
pok közötti szakaszt építették. Az alapos előkészítés után 
2017. szeptember 19én vonultak fel a munkaterületre. 
Az első keresztezés során 117,2 m3 betont dolgoztak 
be, és két, egyenként 27,33 tonnás „KATICA II” 1R2V 
(170°180°) OF+0 típusú oszlopot szereltek össze és állí
tottak fel. Az ütemezésnek megfelelően 2017. november 
végén építették át a keresztezést, a műszaki elképzelés 
megvalósítása mellett.

A vezetékszerelési munkákhoz egyébként egy külön
legesen új technológiát kellett kidolgozni, amiben az MVM 
OVIT Zrt. TTTO munkatársai is aktívan közreműködtek.

Következő lépésként a hátralévő keresztezések 
alapozási munkáit kellett elvégezni, ami során 545 m3 
készbeton várt arra, hogy bedolgozzák a munkaterüle
teken. A kivitelezést jelentősen befolyásolta a nem túl 
kedvező, csapadékos téli időjárás is. Ebből fakadóan az 
ütemtervet folyamatosan módosítani kellett.

A második feszültségmentesítést igénylő oszlop és 
vezetékszereléssel járó kivitelezésre az Albertirsa–Göd, 
Kerepes–Göd 400 kV távvezetéken 2018. február 19. 
és 2018. március 9. között került sor. Az ütemterv sze
rinti feszültségmentesítést a MAVIR Zrt. biztosította. 

Gergely Szabolcs Norbert *

< NÖVELIK A BIZTONSÁGOT  
A HAZAI AUTÓPÁLYÁK  
TÁVVEZETÉK-KERESZTEZÉSEIBEN

* Gergely Szabolcs Norbert, vezető projektmenedzser, MVM OVIT Zrt.

Összesen kilenc darab távvezeték-keresztezést épít át  
az országban az MVM OVIT Zrt. a nagy forgalmú autópályák  
és autóutak mentén. A teljes átépítés során 1510 m3 készbetont  
kell bedolgozni, és összesen 15 darab új oszlopot beépíteni. 

A Sajószöged – Debrecen – Józsa  
400 kV távvezeték 52-53. sz.  
oszlopai keresztezik az M3-as  
autópályát a 176+683 km+m  
szelvényben. Ezen keresztezésnél  
a két elbontott „Héviz S” Ptk+3 
oszlop helyére a „KATICA II”+ 
OF+6 1R2V (170°–180°) 
oszlop lett beépítve.

<
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Ezen kivitelezési feladat során a meglévő és megmara
dó 170 sz. „Szlovák I+0” oszlop összesen ~1,0 tonna 
oszlopszerkezet beépítésével lett megerősítve. Míg az 
M2 autóút másik oldalán levő 169. sz. „BicskeS” tartó 
oszlop helyett egy 27,913 tonna össztömegű „BicskeS” 
OF+0 (170180) oszlop lett beépítve. Az oszlopépítési, 
vezetékszerelési munkákra összesen 12 nap állt rendel
kezésre, mely során az érintett távvezeték folyamatos 
feszültségmentesítés alatt állt. A MVM OVIT Zrt. szak
embereinek és helyszíni vezetőinek köszönhetően a 
rendelkezésre álló idő előtt 2 nappal sikeresen átadták 
az átépített keresztezést a MAVIR Zrt.nek.

A soron következő keresztezés átépítésére 2018. 
április 16. és április 27. között került sor. Az érintett Sajó
szöged – Debrecen – Józsa 400 kV távvezeték 52.53. sz. 
oszlopai keresztezik az M3as autópályát a 176+683 
km+m szelvényben. Ezen keresztezésnél a két elbontott 
„Héviz S” Ptk+3 oszlop helyére a „KATICA II”+OF+6 
1R2V (170°180°) oszlop lett beépítve. Az alapozási mun
kák még 2017 végén befejeződtek, amely során 1,33 
tonna betonacél és 215 m3 betont dolgoztak be. 

A vezetékszereléshez feszítőlánconként 2 x 23 db 
U120BS üvegszigetelőt használtak fel. Szemléltetve 
a nagyságrendeket: a 9 db keresztezés átépítéshez 
4950 db üvegszigetelő kellett. Ez az átépítés is a terve
zett ütemterv szerint valósult meg.

A következő átépítésre május elején került sor mely 
a Paks – Litér 400 kV távvezeték 204205. sz. oszlopait 

érinti. Itt a beavatkozás lényegesen könnyebb, mivel a 
jóváhagyott kiviteli tervek szerint alaptest és oszlop
szerkezetmegerősítést kellett elvégezni. Ezután kerül
het majd sor a hátralévő 5 keresztezés átépítésére is. 
Két helyszínen a Sajószöged – Debrecen – Józsa 400 kV, 
valamint 3 helyszínen a Sajószöged – Göd 400 kV táv
vezetéket érinti.

Ezen kivitelezési feladatok ellátására egy kisebb pro
jektcsapat dolgozik folyamatosan együtt, mivel összetett 
és sokoldalú, kihívásokkal teli távvezetéki projektről 
van szó.

Itt szeretném megragadni a lehetőséget, hogy kö
szönetet mondjak az eddigi és a hátralevő munkáju
kért a helyszíni irányításért Kis László és Huszty Attila 
építésvezetőknek, valamint Hurta László, Kókai Dávid 
és Várhelyi Alex vonali mérnököknek, a projekt elő
készítésénél és szervezésénél Szénégető Lászlónak és 
a koordinátori feladatok ellátásáért Jakab Gyula kol
legámnak, és nem utolsó sorban az MVM OVIT Zrt. 
Távvezeték Üzletigazgatóság kollegáinak, akik a kivite
lezési helyszíneken a gyakorlatban is alkalmazzák több
éves szakértelmüket és tapasztalatukat, nekik nemcsak 
az eddigi, hanem a jövőbeni munkájukat is szeretném 
megköszönni. 

Különösen jelentős és fontos ez a projekt, mivel 
nem csak az átviteli hálózat üzembiztonságát, hanem 
köz vetve a magyarországi autópályák és autóutak hasz
nálóit is érinti ez a beruházás.

Gabro Gábor, Kiss József *

< TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS 
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL  
A MAVIR-NÁL
*  Gabro Gábor, FP7 projektvezető, MAVIR ZRt.
  Kiss József, operatív üzemviteli irányító, MAVIR ZRt.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
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A projektben részt vevő 11 ország 40 társasága 2014 
októbere és 2018 szeptembere között öt különböző 
területre, úgynevezett DEMOra fókuszált: a tengeri 
szélerőműparkok egyenáramú hálózatától a váltako
zó áramú átvitelen keresztül a felhasználók ellátásáig. 
A teljes költségvetés mintegy 62,8 millió euró, melyből 
35,5 millió euró támogatás.

A MAVIR Zrt. az üzemviteli technológia korszerű
sítésének keretében 2009ben döntött új távvezetéki 
technológia bevezetéséről. A kiválasztott új technológiát 
az átviteli hálózati távvezetékeken előforduló leggya
koribb egyedi áramvezető sodronyon előforduló hibák 
feszültség alatti javítására optimalizálták. 2010 és 2012 
között két munkacsoportot szereltek fel és képeztek 
ki a technológia alkalmazására.

FAMtechnológiával alkalmazható, fémet nem tartal
mazó, könnyű szerelőkocsit fejlesztett ki. Az új típusú 
szerelőkocsi elődeitől alapvetően az anyaghasználatban 
és a nyithatózárható görgők alkalmazásában tér el, ami 
lehetővé teszi az alacsony tömeget, illetve a távvezeték 
függőleges szigetelőin történő áthaladást.

A MAVIR Zrt. feladata az elkészült szerelőkocsi üzemi 
körülmények közötti – feszültség alatti – tesztelése és 
demonstrációja volt, amelyet a MAVIR nagyfeszültségű 
FAMszerelőcsoportja végzett el. Társaságunk az átadás
átvételi eljárás részeként 2017. március közepén a Sajó
szöged–Felsőzsolca I. 400 kVos távvezeték 16–17. számú 
oszlopközében elvégzett feszültség alatti hibajavításnál 
demonstrálta a műszaki előírásoknak való megfelelé
sét. A munka során az üzemszerűen működő, átlagosan 

150 MW teljesítményű villamos energiát Felsőzsolcá
ra szállító távvezetéken két helyen javítottuk a sérült 
áramvezető sodronyt, kicseréltünk három kötegelőlécet, 
mindezt úgy, hogy áthaladtunk a 400 kVos tartóoszlop 
szigetelőláncán és egy üzemelő 20 kVos vezeték felett is.

Az új típusú szerelőkocsi hatékonyan alkalmazható a 
jövőben elvégzendő távvezetékjavítási és karbantartási 
munkáknál, mivel jelentős idő és energiaráfordítást 
takarít meg. A harmadik ábra az eddig alkalmazott, 
a negyedik az új FAMtechnológiát szemlélteti.

Az üzemeltetési tapasztalatok alapján egyre gyakrab
ban fordulnak elő olyan üzemállapotok, amikor nem lehet 
egy adott átviteli hálózati távvezetéket kikapcsolni, vagy 
a kikapcsolás más tervezett munkákat lehetetlenít el. Új 
igényként jelentkezett az áramvezető sodronyon végzett 
nagy tömegű karbantartási munkavégzésre alkalmas, illet
ve a szigetelőcserék üzem közbeni elvégzését biztosító új 
technológiák bevezetése. A feszültség alatti munkavégzés 
(FAM) esetében a hangsúly nem a gyorsaságon, hanem a 
feladat üzem közbeni biztonságos elvégezhetőségén van. 
Az új technológiákat a magyar átviteli hálózathoz és a 
MAVIR igényeihez történő kifejlesztését az Európai Unió 
FP7es programjának keretében valósult meg.

A BME VIKING Nonprofit Zrt. a projekt része
ként, első lépésben az átviteli hálózaton nagyfeszültségű 

Az Európai Unió FP7-es programjában (Kutatási és Technológiafejlesztési  
Hetedik Keretprogram) BEST PATHS (BEyond State-of-the-art Technologies  
for rePowering Ac corridors and multi-Terminal Hvdc Systems) címen  
projektet indított a rendszerirányítók és a villamosenergia-ipari szereplők  
részére, hogy a nagymértékű megújulóalapú villamosenergia-termelés  
elterjedésének számos akadályát elhárítsa.

1. ÁBRA: A BEST PATHS PROJEKT TERÜLETEI

FORRÁS: BEST PATHS

2. ÁBRA: AZ ÚJ TÍPUSÚ FAM-SZERELŐKOCSI  FORRÁS: BME VIKING NONPROFIT ZRT.

3. ÁBRA: ÁRAMVEZETŐ SODRONY MEGKÖZELÍTÉSE, JAVÍTÁS ELVÉGZÉSE, VISSZATÉRÉS, SODRONY 
MEG KÖZELÍTÉSE A KÖVETKEZŐ OSZLOPKÖZBEN, JAVÍTÁS ELVÉGZÉSE, VISSZATÉRÉS  FORRÁS: MAVIR ZRT.

4. ÁBRA: ÁRAMVEZETŐ SODRONY MEGKÖZELÍTÉSE, JAVÍTÁS ELVÉGZÉSE, ÁTHALADÁS A TARTÓ-
SZIGETELŐN, JAVÍTÁS ELVÉGZÉSE A KÖVETKEZŐ OSZLOPKÖZBEN, VISSZATÉRÉS  FORRÁS: MAVIR ZRT.

Az új típusú szerelőkocsi  
hatékonyan alkalmazható  
a jövőben elvégzendő  
távvezeték-javítási és  
-karbantartási munkáknál.

<
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Az elvégzett munkát bemutató – a MAVIRközremű
ködéssel készült – előadás Strasbourgban, a 2017. április 
26. és 28. között megtartott európai FAMkonferencián 
(12th International Conference on Live Maintenance 
– ICOLIM 2017) megkapta a „Best Paper and Best 
Innovation” díjat.

A projekt folytatásaként a feszültség alatti tartószi
getelőcsere, továbbá a két technológia – kétrendszerű, 
illetve függőleges áramvezető elrendezésű távvezetéki 
oszlopkép esetén – középső és felső áramvezetőkön 
történő alkalmazásának demonstrációi következtek.

A projekt feladatkiírása szerint a 400 kVos táv
vezetékek csökkentett fázistávolságú tartóoszlopain 
feszültség alatti munkavégzés során alkalmazható tar
tószigetelőcsere technológiájának létrehozása szintén 
a BME VIKING Nonprofit Zrt., míg az új technológia 
hálózati körülmények közötti tesztelése, alkalmazható
ságának vizsgálata a MAVIR feladata volt.

A legnagyobb kihívást a szigetelőlánc szerelő általi 
megközelítése jelenti, miközben tartani kell az előírt 
védőtávolságokat. A különböző oszlopképekből adódó 
vezetékelrendezések miatt két szigetelőlánc megköze

Az átviteli hálózat légi állapotfelmérése céljából ren
delkezésre állított technológiák alkalmazásával video filmek 
készültek, amelyek megtekinthetők a http://youtu.be/ 
aLV8lBegvQs és a http://youtu.be/jeK07rpk4OI internetes 
címeken.

A kifejlesztett és bemutatott új technológiákkal a 
MAVIR ÜZIG távvezetéki szakterülete biztosítani tudja a 
társaság vonatkozó stratégiai céljainak elérését, valamint 
a MEKH által támasztott minőségi követelményekből a 
távvezetékek rendelkezésre állásának magasabb szintű 
teljesülését.

lítési módot fejlesztett ki a csapat: az elsőben a földről 
történik a szerelő szigetelőlánchoz történő felhúzása, 
míg a másodikban az oszlopszerkezetből, oldalról jut a 
szerelő a munkavégzés helyére (8. ábra).

A technológia legfontosabb elemei a szerelőszék és 
a mozgatására szolgáló kötélrendszer. A kötélrendszer 
első ága (főág) a munkapozícióban történő fő mechani
kai teherviselést végzi, míg a második ág (biztosítóág) 
alapvetően a beavatkozó szerelő leesés elleni védel
mének biztosítására szolgál a munkavégzés közben, 
főágban esetlegesen bekövetkező meghibásodás során. 
A technológia részei még a szigetelőlánc cseréjéhez 
szükséges tehermentesítő és biztosító elemek, amelyek 
a sodronyok megemeléséhez és a tartószigetelő kivé
teléhez szükségesek. A szerelőszék és a rögzítőelemek 
nem tartalmaznak fémet, amely lehetővé teszi a csök
kentett fázistávolságú, kétrendszerű távvezetékek 
mindhárom fázisán történő munkavégzést is.

A technológia összetettsége miatt a próbák több 
lépcsőben történtek. Először a vízszintes elrendezésű 
egyrendszerű oszlopokon, majd a kétrendszerű, függő
leges elrendezésű távvezeték középső és felső fázisain. 
A próbákat nemcsak a technológia összetettsége, de 
még a téli időjárás kiszámíthatatlansága is nehezítette. 
A technológia alkalmazhatóságának igazolása FAM
beavatkozással megtörtént. A fejlesztés azonban nem 
zárult le, a MAVIR hálózaton végzett beavatkozásainál 
szerzett tapasztalatai alapján, a munkavégzést segítő 
apróbb módosításokat a BME VIKING Nonprofit Zrt. 
munkatársai folyamatosan elvégzik.

5. ÁBRA: A TARTÓSZIGETELŐN TÖRTÉNŐ ÁTHALADÁS PILLANATA  FORRÁS: MAVIR ZRT.

6. ÁBRA: VEZETÉKJAVÍTÁS  FORRÁS: MAVIR ZRT.

A tartószigetelő-csere  
technológia a 400 kV-os  
távvezetékek csökkentett  
fázistávolságú tartóoszlopain  
is alkalmazható.

<

9. ÁBRA: SZIGETELŐLÁNC MEGKÖZELÍTÉSE AZ OSZLOPSZERKEZETRŐL  FORRÁS: BME VIKING NONPROFIT ZRT.

7 ÁBRA: A FEBRUÁRI IDŐJÁRÁS NEM KEDVEZETT  
AZ ALKALMAZHATÓSÁGI TESZTEK ELVÉGZÉSÉNEK  FORRÁS: MAVIR ZRT.

8. ÁBRA: SZIGETELŐLÁNC MEGKÖZELÍTÉSE  
AZ OSZLOPSZERKEZETRŐL  FORRÁS: MAVIR ZRT.
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HUDEX
2018. január 3án kezdte meg működését a HUDEX 
Magyar Derivatív Energiatőzsde Zrt., amelyen indulása 
óta már 33 tag kereskedik. A HUPX csoporthoz tarto
zó platformon a határidős villamos energia és földgáz 
ügyletek kereskedése zajlik. Az új tőzsde bevezetése a 
vállalatcsoport azon kiemelt célját támogatja, hogy a 
magyar határidős energiapiacok, ahogy eddig, a jövőben 
is referenciaárként szolgáljanak a balkáni régióban.

A 2017 végéig a szervezett villamos energia piacot 
működtető HUPX Zrt. és a szervezett földgáz piacot 
működtető CEEGEX Zrt. futures piacain (PhF) elér
hető határidős villamos energia és földgáz ügyletek a 
MiFID II. (Markets in Financial Instruments Directive) 
hatálya alá tartoznak, így e termékek kereskedése a 
HUDEX Zrt keretein belül, az MNB felügyelete alatt 
történik. A MiFID II szabályozás egyik célja a befektetési 
szolgáltatók transzparens működésének biztosítása.

A HUDEXen a magyar villamos energia és földgáz, 
mint energetikai termékek egy helyen, egy tagsággal 
elérhetőek, az áram esetében pedig opcionális fizikai 
leszállítás is igényelhető. Az ajánlatok megtételére az 
Európa szerte ismert és elismert Trayport GlobalVision 
platformján van lehetőség, míg az elszámolóház szere
pét a villamos energia ügyletek esetében a European 
Commodity Clearing AG (ECC) tölti be, a földgázpiaci 
ügyletek esetében pedig ugyanezt a tevékenységet a 
Keler Zrt. látja el. 

Április 10től a HUDEX kibővült szolgáltatási pa
lettáján már automatizált klíringszolgáltatás (straight
through processing – STP) és szélesebb kereskedhető 
termék kínálat mellett este 6ig meghosszabbított nyitva 
tartás is elérhető.

HUPX 
A MAVIR Zrt. leányvállalataként 2010ben alakult 
HUPX Magyar Szervezett Villamosenergiapiac indulása 
óta számos, a kereskedés gyakorlatát érintő fejlesztés 
valósult meg: kezdetben a HUPX másnapi piacán lehe
tett kereskedni, 2016tól pedig a napon belüli piacok 
is elérhetővé váltak a kereskedők számára. Jelenleg 
a HUPX napon belüli piacán 33 tag kereskedik, míg a 
másnapi piacon 58 aktív tagot számolhatunk.

Piacösszekapcsolás 
A 2009ben elfogadott harmadik energiacsomag 
(Regulation (EC) No 714/2009) előírta az összekapcsolt 
piacok létrehozását, illetve konkrét intézményi kere
tet teremtett az üzemi és kereskedelmi szabályzatok 
kidolgozására és fejlesztésére a villamos energia és a 
gáz határokon átnyúló kereskedelmére vonatkozóan. 

Az energiacsomag fő céljai közé tartozik a verseny
képesség fokozása, az ellátásbiztonság erősítése, az 
energiahatékonyság elősegítése, valamint a fogyasztói 
érdekek hatékony érvényesítése is. Elősegítendő a 
fenti célok megvalósítását az Európai Bizottság kiadta 
a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek 
kezelésére vonatkozó iránymutatását, a Capacity 
Allocation and Congestion Management Guidelinet, 
melynek 3. fejezetében meghatározza a villamosener
giapiacokra vonatkozó célmodellt. A cél egy egysé
ges algoritmus alkalmazásával végrehajtott, európai 
szinten összekapcsolt, implicit kapacitás allokáció és 
egységes áralapú piacösszekapcsolás, azaz az Egy
séges Másnapi Piacösszekapcsolás (single day ahead 
coupling – SDAC) és az Egységes Napon Belüli Piac 
összekapcsolás (single intraday coupling – SIDC) 
megvalósítása.

Az STP szolgáltatás megkönnyíti a tőzsdén kívül 
kötött (over the counter – OTC) tranzakciók klíring 
regisztrálását a tőzsdén, így a brókerek számára lehető
vé teszi, hogy pénzügyi, klírelt ügyleteket is felajánljanak 
ügyfeleiknek. A HUDEX tagjai számára az új szolgáltatás 
egy automatizált felületet biztosít a tőzsdén kívüli köté
seiknek egy központi fél általi pénzügyi elszámolására, 
ezzel csökkentve a partnerkockázatot, az adminisztrá
ciót és egyéb járulékos költségeket. 

Az új STP szolgáltatás bevezetésével egyidőben a 
HUDEX áram termékpaletta is bővült, a 4 heti, 4 havi,  
3 negyedéves és 4 éves termékeket, 4 heti, 6 havi, 7 ne
gyedéves és 6 éves termékek váltották fel. 2018. novem
ber 12től új, rövid távú pénzügyi termékek kerültek be
vezetésre a HUDEX áram szegmensén. Az új fejlesztések 
zsinór villamosenergia termékek kereskedését teszik lehe
tővé a következő 6 napra, illetve a következő hétvégére.

< A MAGYAR ENERGIATŐZSDÉK 
FOLYAMATOS FEJLŐDÉSE

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
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Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia 
nemzeti szabályozó hatóságai, átviteli rendszerirányítói 
és szervezett villamosenergiapiacainak működtetői 
2014. november 19én hozták létre a csehszlovák
magyar másnapi villamosenergiapiac Romániával tör
ténő PCR alapú kiterjesztését (4M MC). A 4M MC egy 
ATC (available transfer capacity) alapú másnapi implicit 
allokációs eljárás, amely törekszik az EU célmodellel 
való lehető legnagyobb kompatibilitásra, miközben a 4M 
megoldás a középkeleteurópai, majd később „Core” 
regionális megoldás köztes lépésének is tekinthető.

XBID
A HUPX dolgozik a napon belüli piacösszekapcso
lás megvalósításán is, így részt vesz a napon belüli 
piacösszekapcsolás célmodelljeként definiált XBID 
(crossborder intraday) megoldás implementálásában.

Az XBID projekt 2014 júniusában 6 tőzsde (APX, 
BELPEX, EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE) egyezsé
gével kötött megállapodás a napon belüli piacösszekap
csolás megvalósítása érdekében, mely később kibővült 
a releváns Átviteli rendszer irányítókkal (Transmission  
System Operator – TSO). Az XBID tagok egy ún. Accession  
Stream munkacsoportot hoztak létre, melyben minden 
nem XBID tag országnak lehetősége van részt venni a 
csatlakozásra való felkészülése során. Az Európai Uniós 
normákkal összhangban jelenleg a HUPX is részt vesz a 
munkacsoport munkájában, és emellett megalapította a 
megvalósításhoz szükséges Local Implementation Pro
jectet (LIP 15) a német, osztrák, cseh, román, szlovén 
és horvát felekkel együttműködve.

A HUPX várhatóan 2019 második negyedévében 
csatlakozik az XBIDhez, amelynek célja a likviditás nö
velése. Az XBID projekten belül a fizikai és pénzügyi 
elszámolásokért a MAVIR fog felelni.

CEEGEX 
2013 januárjában alakult a CEEGEX KözépKelet 
Európai Szervezett Földgázpiac a HUPX Zrt. leányvál
lalataként. A kereskedési platform a nemzetközi fejlett 
piacok mintájára, a kereskedők elvárásai alapján, és a 
már működő szabványoknak megfelelően került kiala
kításra. A szervezett földgázpiac létrehozása az európai 
regulációs elvárásoknak való megfelelést is segíti.

Napon belüli termékek
2016. október 3án a CEEGEX elindította új, napon 
belüli termékeit, melyek segítségével a nemzetközi 
gyakorlatoknak megfelelő szolgáltatásait az egyen
súlytartásban aktívan alkalmazott napon belüli termé
kekkel kiegészítve biztosítja a piaci szereplők számára. 
Ezzel a CEEGEX is támogatja a nemzetközi piacokon 
tapasztalható, egyre inkább tőzsde központú piaci 
aktivitás Magyarországon és a régióban történő tér
nyerését.

A kereskedési környezet fejlesztése
2017. október 1étől a Magyar Energetikai és Közmű
szabályozási Hivatal (MEKH) támogatásával az addigi 
forint alapú kereskedést euró alapra helyezték a gáz
tőzsdén. Az euró alapú kereskedés előnye a könnyebb 
összehasonlíthatóság a nyugati nagykereskedelmi 
piacok áraival, továbbá a forinteuró közötti árfolyam
kockázattól való mentesülés. Az euró alapú kereskedés 
bevezetése egy újabb lépés az egységes európai ener
giapiac létrehozásának irányába.

A kereskedési környezet további fejlesztése ér
dekében 2018. július 25én a CEEGEX bevezette az 
úgynevezett pretrade limitkezelési eljárást (pretrade 
limit handling mechanism). Ennek köszönhetően a felek 
pénzügyi pozíciója még az egyes ügyletek megkötése 
előtt ellenőrizhető, így biztosított a tagok számára az 
átláthatóbb, és megbízhatóbb működés.

Rekordok
A fejlesztéseknek köszönhetően a 2018as évben már 
több rekord is megdőlt: júliusban a spot piacon ke
reskedett mennyiség meghaladta a teljes 2017es év 
dupláját. 2017ben ez a mennyiség 2 014 GWh volt, 
míg 2018. október 18ára a gáztőzsdén történő ke
reskedés mértéke elérte a 6 578 GWht. Az eddigi 
legmagasabb kereskedett havi volumen 940 GWh, 
szintén 2018ban, március hónapban realizálódott, 
mely mennyiség több mint tízszerese a 2017 márciusi 
81 GWhnak.

A CEEGEX jövőbeni tervei között szerepel a lik
viditás és a taglétszám növelése, melynek érdekében, 
sor kerül a termék portfolió további szélesítésére, és 
a kereskedési környezet fejlesztésére is.

2018. január 3-án kezdte meg  
működését a HUDEX Magyar  
Derivatív Energiatőzsde Zrt.  
Az új tőzsde bevezetése a HUPX  
csoport azon kiemelt célját támogatja,  
hogy a magyar határidős energia- 
piacok, ahogy eddig, a jövőben is  
referenciaárként szolgáljanak  
a balkáni régióban.

<

Csaba Márton *

< ÁRVERÉSI MODUL  
FEJLESZTÉSE AZ MFGT  
ÜGYFÉLPLATFORMJÁN
*   Csaba Márton, kapacitásgazdálkodási és elszámolási szakértő, MFGT Zrt.
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Korábban az árverések meghirdetéséről a honlapon és 
emailben tájékozódtak a földgázkereskedők, majd az 
árverésen való részvételhez a jelentkezőknek a megadott 
határidőig be kellett nyújtaniuk az ehhez szükséges do
kumentumokat papíralapon az MFGT felé, ezt követően 
a beadási időpontig lezárt borítékban küldhették meg 
ajánlataikat, amelyek közjegyző jelenlétében lettek kiér
tékelve. Ezen eljárás egyszerűsítésre és felülvizsgálatra 
szorult, mert sok esetben, például külföldi székhelyű 
földgázkereskedő cégek számára az ajánlatok papírala
pon történő beadása a szigorú határidők miatt nagy 
bizonytalanságot hordozott magában, valamint ezeket 
módosítani vagy visszavonni nagyon körülményes volt.

A tavalyi évtől az árverésre való jelentkezés kie
gészült egy előzetes regisztrációs eljárással, amelynek 
keretében a potenciális ügyfelek már az árverések meg
hirdetése előtt elvégezhetik a jelentkezést. A másik 
jelentős könnyítés, hogy az előzetesen vagy az év köz
ben beadott regisztrációk érvényessége már az egész 
tárolói évre szól, így nem kell minden árverésre külön 
regisztrációt benyújtani.

Az árverés lebonyolításának egyszerűsítése je
lentős informatikai fejlesztéssel valósult meg, amit 
az Astron Informatikai Kft. energiaipari alkalmazá
sokat fejlesztő üzletága végzett el. Az informatikai 
fejlesztés során az MFGT által használt nominálási, 

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a 2014-2015-ös tárolói évtől kezdve  
az éves kapacitáslekötés mellett a fennmaradó kapacitásainak egy  
részét árverés formájában is értékesíti ügyfelei részére. Az árverések 
száma az elmúlt évek során folyamatosan emelkedett, valamint  
az így értékesített mennyiség is évről évre növekedést mutat.  
Az ily módon értékesített termékek többnyire eltérnek a standard tárolói 
terméktől, így egyes ügyfelek számára nagyobb értékkel bírhatnak.

elszámolási és riportálási rendszer (SMCS: Storage 
Management and Commercial System) kiegészült egy 
árverési modullal. 

Mivel az SMCS már rendelkezett felhasználó admi
nisztrációs funkciókkal, így az újonnan fejlesztett árve
rési modul használatbavételéhez csak új szerepköröket 
kellett létrehozni azok számára, akik az MFGT részéről 
az árveréseket lebonyolítják, valamint azok számára, 
akik az árveréseken ajánlatokat adnak be.

Az árverési modulban a kiajánlást megelőzően a ke
reskedelmi munkatársak felparaméterezik az árverést, 
valamint a rendszerben eltárolják a meghirdetéshez 
szükséges dokumentumokat. A kiajánlott árverésről a 
rendszer automatikusan értesíti a korábbi és jelenlegi 
ügyfelek kapcsolattartóit, amely üzenetben az árveréssel 
kapcsolatos főbb információk szerepelnek. A fejlesztés 
első szakaszában minimumáras árverést definiálnak, de 
az árveréstípusok köre a rendszer kisebb változtatásá
val bővíthető, hiszen az egyes típusok külön modulként 
képezik részét a rendszernek.

Az ügyfeleknek az árverési modul megnyitásakor 
először nyilatkozniuk kell, miszerint ha tovább lépnek, 
azzal elfogadják az árverési modul feltételeit. A kezdő
képernyőn a folyamatban levő árverések listázódnak, de 
lehet szűrni a korábbi árverésekre is korlátozás nélkül, 
így visszakövetve a korábbi eseményeket.

Kiválasztva egy tetszőleges árverést, megtaláljuk a 
felületen a kiajánlott termékre vonatkozó alapadatokat, 
majd a részletek fülön az árverés technikai részleteit, 
valamint a panelen folyamatosan tájékoztatást kapunk 
arról, hogy az árverés épp milyen szakaszban van, és 
abból mennyi idő van még hátra.

1. ÁBRA: ÁRVERÉSEK LISTÁZÁSA ÁLLAPOT SZERINT

Listázás

Ajánlatbeadási szakaszban a felhasználók be tudják 
adni az igényelt kapacitáscsomagok számát és az ajánlati 
árat, amely értékeket a szakasz végéig szabadon mó
dosíthatják, esetleg visszavonhatják.

Az ajánlatbeadási szakaszt követően az árverési mo
dul kiértékelési szakaszba lép, itt a beérkezett ajánlato
kat megvizsgálja a rendszer, és a felületen tájékoztatja 
a kereskedelmi munkatársat az eredményről. Az ezt 
követő kiértékelt szakaszban a rendszer tájékoztatja az 
ügyfeleket a beadott ajánlataik eredményéről, valamint 
létrehozza az elnyert tárolói kapacitásokhoz kapcsolódó 
szerződést. A szerződések kereskedelmi szakértő általi 
jóváhagyása után az ügyfelek azonnal nominálhatnak az 
elnyert kapacitásaik terhére.

Az árverési modul megvalósításával az MFGT egy 
olyan eszközhöz jutott, amellyel a gyorsan változó 
piaci igényekre hatékonyan tud termékeket kiajánlani 
a piaci résztvevők számára. Az árveréseken való rész
vétel bárhonnan lehetséges internetkapcsolattal, így 
nagyfokú rugalmasságot biztosít ügyfelei számára a 
korábbi eljárással ellentétben. A modul felépítésének 
köszönhetően könnyen továbbfejleszthető, az árverési 
típusok a jövőben igény szerint bővíthetőek, ezzel 
biztosítva a hosszú távú használhatóságot. 

Az SMCSrendszer – mint a tároló elszámolási, 
for galomirányítási és kereskedelmi platformja – ezzel 
a fejlesztéssel egy olyan funkcióval bővült, amelynek 
használata a jövőben egyre lényegesebb lesz, ezt az is 
jól mutatja, hogy az éles használat közel másfél hónap
ja alatt nyolc árverési folyamat zajlott le, ami számos 
szerződéskötést eredményezett.

2. ÁBRA: ÁRVERÉS ALAPADATAI AJÁNLATBEADÁSI IDŐSZAKBAN
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< HÍREK

< Az MVM-nek a legnagyobb  
az erőművi kapacitása

AZ MVM CSOPORT HÍREI

2018. 06. 12. 
A Paksi Atomerőműnek, a Mátrai és a Dunamenti Erő
műnek 2017ben volt a legnagyobb beépített kapacitása 
az országban a Magyar Energetikai és Közműszabályozási 
Hivatal országgyűlési beszámolója szerint, amelyre a 
Világgazdaság cikke hivatkozott. Miként B. Horváth Lilla 
újságíró megjegyezte a cikkben: az erősorrend kicsit 
más, ha azt a létesítmények tulajdonosai alapján állítják 
össze, mert akkor egyegy cégnél több erőművet is 
figyelembe kell venni. Ebben az esetben az élen az MVM 
áll 2766 MW beépített kapacitással, amely mögött a 
paksi, a vértesi és az MVM GTER Zrt. létesítményei 
találhatók. A második helyen az RWEt szerepeltette 
a hivatal 966 MWtal, de a Mátrai Erőmű Zrt. többségi 
tulajdonosa azóta már a Mátra Energy Holding Zrt. 
A harmadik helyen az SPS Smart Power Systems Zrt. 
áll, mert ezé a társaságé a 900 MWos erőművel ren
delkező Tisza Erőmű Kft. (Mivel a kapacitásadatok 2017. 
szeptember végiek, a termelés adatai pedig az első 11 
hónapot tartalmazzák, a beszámoló számai éves szinten 
egyelőre csak előzetesnek számítanak – jegyezte meg 
a cikk.) Volt más jelentős tulajdonosi változás a Mátrai 
Erőmű Zrt.n kívül  is. A Gönyűi Kombinált Ciklusú 
Erőmű kizárólagos tulajdonosa, az Uniper Kraftwerke 
GmbH még 2016ban kivált az E.ON csoportból, de 
a társaság részvényeinek 47 százaléka az E.ONé ma
radt. 2017. december 28án pedig lezárult az az ügylet, 
amellyel a Veolia Energia Magyarország Zrt. megvá
sárolta az Ajkai Erőművet üzemeltető Bakonyi Erőmű 
Zrt. 98 százalékát. Megint más a sorrend az erőműtár
saságok nettó áramtermelése alapján. A prímet ekkor 
is az MVM viszi 54,21 százalékkal, mögötte továbbra is 
az RWE – vagyis már Mátra Energy Holding – áll 14,4 
százalékkal, de a harmadik helyre feljött a gönyűi erő
mű mögött álló Uniper 6,84 százalékkal. Az SPS Smart 
Power Systems ugyanis nem termelt semennyit sem, 
ám erre engedélye volt, ahogyan az MVMhez tarto
zó Vértesi Erőműnek (240 MW kapacitás) és a Veolia 
Energia Magyarországhoz tartozó Debreceni Kombi
nált Ciklusú Erőműnek (95 MW kapacitás) is. Viszont 

jutott együtt 12,95 százalék az egyéb soron szereplő, 
kisebb, illetve a kötelező átvétel alá eső termelőkre. 
Az együtt 8584 MW beépített kapacitású erőműpark 
a hazai áramigények 70,25 százalékát fedezte, vagyis 
az importra nettó 28,05 százalék jutott. A behozatal 
részarányának elmúlt években tapasztalt, folyamatos 
növekedése viszont tavaly megállt, ennek eredménye
ként pedig nőtt egyes hazai erőművek kihasználtsága. 
Az ellátásbiztonság szempontjából a jelentés megnyug
tatónak tartja, hogy az év túlnyomó részében nagyobb 
erőművi kapacitástartalék állt rendelkezésre, mint 
amennyit a 43 európai rendszerirányító társaság szö
vetsége, az ENTSOE előírt. Igaz, ezt az 1350 MWot 
néhány napon át minimális eltéréssel, de nem sikerült 
elérni. A hivatal megállapította továbbá, hogy az erőmű
vek a tavaly téli felkészülési programot végrehajtották: 
október 15ig végeztek a karbantartással, gondoskod
tak a tüzelőanyagellátásukról is. Pedig a karbantartás 
ütemezésekor azt is figyelembe kellett venniük, hogy a 
nyári maximális kapacitásigények – a klímaberendezések 
elterjedése miatt – megközelítik a télit.
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< A legnagyobbak között az MVM < Százmillió eurós nemzetközi 
hitelmegállapodást kötött az MVM Zrt.

< „Megbízható munkaadó” címet nyert  
az MVM OVIT Zrt.

2018. 10. 13. 
Összesen 71 magyar nagyvállalat szerepel a Coface hitel
biztosítónak a régió 500 legnagyobb cégét felsoroló, 
évente megjelenő listáján, ezzel Magyarország az össze
hasonlításban szereplő tizenkét ország közül a második 
helyen áll  közölte a Coface Magyarország az MTIvel. 
A cégek ki tudták használni a kedvező gazdasági kör
nyezetet, a régiós GDP ugyanis 2017ben 4,5 százalék

2018. 10. 04. 
Százmillió euró, mai árfolyamon több mint harminc
milliárd forint keretösszegű, hosszú lejáratú hitelszer
ződést kötött az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
és az Európai Beruházási Bank. A forrásból az MVM 
Csoport a MAVIR ZRt. átviteli hálózati beruházásait 
finanszírozza.
Újabb állomásához érkezett az Európai Beruházási Bank 
(European Investment Bank, EIB) és az MVM Magyar 
Villamos Művek Zrt. közötti együttműködés. Az MVM 
Zrt. 2018. október 4én új, 100 millió euró keretösszegű 
beruházási hitelmegállapodást írt alá a hitelintézettel. 
A mostani az első olyan finanszírozási tranzakció, amely 
az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) által garan
tált forrásból valósul meg a hazai vállalati szektorban.
„Örömünkre szolgál, hogy az első EFSI vállalati hitel
megállapodást Magyarországon az MVM Zrt.vel köthet
jük meg a Junckerterv égisze alatt, amely sikeresen új ala
pokra helyezte az Európai Unió befektetési aktivitásait. 
Olyan nagyszabású projekteket támogatunk, amelyek 
fejlesztik a magyar, illetve az európai energetikai rend
szer biztonságát, megbízhatóságát és hatékonyságát” – 
mondta Vazil Hudák, az Európai Beruházási Bank alelnöke.
„Az EIBvel kötött hitelszerződés bizonyítja, hogy az 
Európai Unió egyik legjelentősebb pénzügyi intézménye 

2018. 05. 30.
A NémetMagyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kitün
tetését csak azok a vállalatok kaphatják meg, amelyek 
példaértékűen gondoskodnak munkatársaik munka és 
életkörülményeiről. Miként a cég honlapján beszámolt 
róla, a „Megbízható munkaadó” címet pályázattal lehet 
elnyerni, a vállalatoknak több szakmai kritériumnak 
kell megfelelniük a javadalmazás, a szociális és jóléti 
juttatások, az egészség, a munkakörülmények, a képzé

kal nőtt, ami az elmúlt nyolc év legjobb eredménye, és 
jóval meghaladja a 2016ban elért 3,1 százalékos ütemet. 
A hitelbiztosító előrejelzése szerint a régió lendületben 
marad, 2018ban is 4,1 százalékos GDPbővülés várható.
A magyarországi rangsort a MOL vezeti, majd az Audi 
Hungaria és az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. kö
vetkezik.

részéről maximális a bizalom az MVM Csoport iránt, 
továbbá, hogy az MVM Csoport regionális szinten is 
meghatározó energetikai szereplő. A források lehetővé 
teszik a magyarországi és régiós energetikai infrastruk
túra legfontosabb elemeinek fejlesztését és bővítését, 
amelyek nyomán tovább javul a magyarországi átviteli 
rendszer biztonsága és megbízhatósága” – mondta 
Kóbor György, az MVM Zrt. elnökvezérigazgatója.
Az MVM Zrt.vel aláírt hitelmegállapodás célja, hogy az 
MVM Csoport leányvállalataként működő MAVIR ZRt., 
2018–2022es megvalósítási időszakra vonatkozó átvi
teli hálózati beruházásait finanszírozza. A célzott finan
szírozással az Európai Beruházási Bank 15 éves forrást 
biztosít az MVM Csoport számára. A finanszírozott 
pro jektek között szerepel a magyarszlovák átviteli 
hálózat bővítése, alállomások, távvezetékek létesítése 
és felújítása. A megvalósuló beruházásokkal a terme
lésben, fogyasztásban és az eszközökben bekövetkező 
változások mellett hosszú távon is biztosítható lesz a 
magyarországi átviteli hálózat üzembiztos, megbízha
tó működése, az ellátásbiztonság európai szintjének 
fenntartása. A fejlesztések ezen kívül pozitív hatással 
lesznek a középkelet európai regionális hálózatra és 
a határkeresztező kapacitásokra is.

sek, valamint a fejlődési, karrierlehetőségek területén. 
A kitüntetést egy öttagú, humán szakemberekből és a 
NémetMagyar Ipari és Kereskedelmi Kamara képvise
lőjéből álló zsűri ítéli oda az arra érdemes vállalatoknak, 
amelyek két évig viselhetik ezt a címet. Az oklevelet az 
MVM OVIT Zrt. nevében Kál Cecília, a Humán Erő
forrás Osztály vezetője vette át Volkmar Wenzeltől, a 
Németországi Szövetségi Köztársaság nagykövetétől.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
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HÍREK AZ ATOMENERGETIKÁRÓL
Mayer György

Mint a rendezvény bevezetőjében elhangzott, a Pak
si Atomerőmű biztonságos és kiegyensúlyozott ter
melésének köszönhetően a hazai széndioxidmentes 
villamos energiaellátás alappillére, az MVM Csoport 
meghatározó tagja. Az atomerőmű nem csupán az olcsó 
áram garanciája, de fenntartható módon járul hozzá a klí
mavédelmi célokhoz, a levegőtisztaság megőrzéséhez is.    

A 2015 végén bevezetett 15 hónapos termelési ciklus
ra való átállás hasznossága ismét bebizonyosodott, hiszen 
ennek is köszönhető, hogy a tavalyi évben a 2. blokk 
100 %os kihasználás mellett tudott termelni. Mindeköz
ben csökkent az évente keletkező kiégett fűtőelemek 
száma, a radioaktív hulladék mennyisége, és rekord ala
csonyra csökkent a kollektív dózis mértéke is. Mindez 
együtt jól mutatja azt a sajátosságunkat, hogy Pakson a 
termelés növekedése elképzelhetetlen a biztonság növe
kedése nélkül. A biztonsági kultúra hosszú évek óta tartó 
folyamatos fejlesztésének hatása visszaigazolást nyert 
ezekkel a rekordokkal. A biztonságtudatosság fejlesztése 
kiemelten fontos részét képezi szervezeti kultúránknak, 
hiszen csak biztonság iránt elkötelezett munkatársak
kal tudjuk évrőlévre hozni ezt a teljesítményt. Nekik is 
köszönhető, hogy 2017ben sem történt a nemzetközi 
INESskála besorolása szerinti 1es, vagy annál magasabb 
biztonsági kategóriájú esemény, a nullás, vagyis legalacso
nyabb szintű jelentésköteles eseményből pedig mindössze 
17 db fordult elő – mondta Hamvas István, az MVM Paksi 
Atom erőmű Zrt. vezérigazgatója*. 

Rendkívül büszkék vagyunk rá, hogy a 2016ban 
Fejlesztési Innovációs Díjjal, 2017ben a MinőségInno
váció Nemzeti Díjjal elismert 15 hónapos üzemeltetési 
ciklus (C15) megkapta Bilbaoban a MinőségInnováció 
Nemzet közi Díjat is. A C15 az atomerőmű innovációjának 

< Sikeres évet zárt 2017-ben a Paksi Atomerőmű

egyik csúcsa, amiben jelentős szerepet játszott a saját 
kollégáink elgondolása alapján kifejlesztett új üzemanyag. 
Azt, hogy az innováció mennyire szerves része a minden
napi munkánknak, mi sem mutatja jobban, mint az idén 
30 éves Műszaki Alkotói Pályázat, amelyre eddig közel 
800 pályamunka érkezett. Ezek nagy része meg is való
sult, ezzel pedig nemzetgazdasági szinten az atomerőmű 
várható üzemidejét tekintve százmilliárdos nagyságrendű 
hozzáadott érték jött létre” – tette hozzá a vezérigazgató. 

Ezzel azonban még nincs vége az atomerőműben 
jelenleg is zajló fejlesztéseknek. Alapos előkészítő mun
kát követően 2017ben a Paksi Atomerőmű sikeresen 
engedélyeztette a biztonsági rendszerek berendezése
inek – az eddig megszokott, főjavítások alatt történő 
karbantartása helyett – a blokkok teljesítményüzeme 
alatti üzem közbeni karbantartását is. Ezzel úgy sikerült 
megnövelni az üzem közbeni karbantartási terjedelmet, 
hogy az eddig elfogadott biztonsági színvonal nem rom
lott, sőt éves szinten tovább nőtt a biztonság szintje.

Hamvas István szerint rendkívül fontos, hogy sikere
sen lezárult – a négy paksi blokk közül utolsóként – a 4. 
blokk üzemidőhosszabbítása is, az Országos Atomener
gia Hivatal 2017 végén adta ki az engedélyt az 1987ben 
üzembe helyezett reaktor 20 éves további üzemelésére. 
Ezzel lezárult az a mintegy másfél évtizedes folyamat, 
amelynek során az atomerőmű technológiája egy gene
rációval korszerűbbé vált. Az atomerőmű turbináinak 
rekonstrukciója is a terveknek megfelelően halad; ennek 
eredményeként várhatóan 30 MWtal nő az atomerőmű 
jelenleg 2000 MWos névleges villamos teljesítménye.

(* Hamvas István, vezérigazgató időközben nyugdíjba vonult, a 
vezérigazgatói feladatokat augusztus 15-i hatállyal Pekárik Géza, 
az erőmű korábbi műszaki vezérigazgató-helyettese vette át.)

A 2016. évi rekordteljesítmény után újabb termelési és teljesítmény-kihasználási csúcsot ért el a Paksi Atom-
erőmű: a négy blokk összesen 16 097,6 GWh villamos energiát termelt 2017-ben, ami a bruttó hazai termelés 
50%-a. A 15 hónapos termelési ciklusra való átállásnak köszönhetően 100%-os teljesítmény-kihasználás mellett 
üzemelt a 2. blokk, amely nagymértékben hozzájárult a világszínvonalon is kiemelkedőnek számító, a létesítmény 
történetében újabb rekordot jelentő 91,9%-os erőmű-átlaghoz. Mindezen eredményekkel együtt a négyblokkos 
üzemelés kezdete, 1988 óta minden idők legalacsonyabb kollektív dózisteljesítményét érte el az erőmű, ami 
szintén újabb rekord – hangzott el az erőmű évértékelő sajtótájékoztatóján.

a Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány, a 
Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány, a Bethesda Kórház 
Alapítvány, a Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egye
sület, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Betegeiért Alapít
vány, a Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány, 
a Zabszalma Alapítvány, a Motiválló Alapítvány, a Daniló 
Sportegyesület, valamint az Óbudai Családi Tanácsadó 
és Gyermekvédelmi Központ vehette át a támogatást.

„Az elmúlt évtizedben több száz millió forinttal támo
gattuk a rászoruló gyermekek nevelését és gyógyítását, 
segítve azokat az intézményeket, alapítványokat, amelyek 
akár kórházi kezeléseket, akár különleges, fejlesztő te
rápiákat, oktatási programokat szerveznek számukra” 
– mondta Czinege Kornél, az MVM Partner Zrt. vezér
igazgatója.

Az Élménynap tematikája idén a zene köré épült, 
ahol az MVM Zrt. és az MVM Partner Zrt. dolgozóinak 
közel 100 fős önkéntes csapata a „Dallamok világába” 
kalauzolta el a gyermekeket. A gyerekek egy kalandos 
utazás során járhatták be a teljes Zeneverzumot, köz
tük négy zenei bolygót, ahol különleges figurákkal és 
hangszerekkel ismerkedhettek meg, miközben interaktív 
zenei programokon vehettek részt az Operaház játék
mestereinek segítségével. Az ingyenes rendezvényen 
a kicsik egy napra átélthették a felhőtlen szórakozás 
élményét, zenei fellépők és koncertek mellett a részt
vevők kézműves foglalkozásokon, színpadi programokon 
is részt vehettek.

2018. 11. 15. 
Az MVM Csoport vezetői 12 intézmény, kórház és 
gyermekeket segítő civil szervezet képviselőinek adtak 
át közel százmillió forint támogatást a 11. alkalommal 
megrendezett Élménynapon. 

Közel nyolcszáz, tartósan beteg, fogyatékkal élő, 
mozgáskorlátozott, illetve hátrányos helyzetű gyerme
ket látott vendégül az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. 
és az MVM Partner Zrt. önkéntes dolgozói csapata a 
vállalatcsoport 11. Élménynap „Legszebb napom” ren
dezvényén. A Millenáris Parkban megrendezett esemé
nyen a gyermekek oktatását, nevelését és gyógyulását 
segítő alapítványok közel 100 millió forint adományt 
vehettek át a két vállalat vezetőitől. Az intézmények az 
összeget betegellátó eszközök pótlására, speciális orvosi 
műszerek beszerzésére, valamint az épületek felújításá
ra, illetve alaptevékenységük támogatására fordíthatják.

„Az MVM Csoport számára kiemelten fontos a jövő 
generációk támogatása. Büszkék vagyunk rá, hogy a 
beteg, hátrányos helyzetű gyermekek számára teremt
hetünk meg olyan lehetőségeket, amelyek fejlődésüket, 
gyógyulásukat, rehabilitációjukat segítik. Felelős ener
getikai vállalatcsoportként feladatunknak érezzük az 
esélyegyenlőséget segítő aktivitások támogatását, főleg, 
ha ezzel hozzájárulhatunk a nehéz sorsú gyermekek 
boldogulásához” – mondta Kóbor György, az MVM Zrt. 
elnökvezérigazgatója.

Idén az Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapít
vány, az SOSGyermekfalu Magyarországi Alapítványa, 

< Közel 100 millió forinttal támogat beteg  
és hátrányos helyzetű gyermekeket az MVM
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Az üzemidő hosszabbításról szólva Fichtinger Gyula 
jelezte, hogy a Paksi Atomerőmű 4. blokkja is meg
kapta a további 20 éves üzemeltetést lehetővé tevő 
engedélyt. Az atomerőmű kérelmében bizonyította, 
hogy – megfelelő biztonsági tartalékkal – megalapo
zott a további 20 éves üzemeltetés. Ahogy a korábbi 
időszakban, továbbra is – a blokk teljes élettartama 
alatt – folyamatosan értékelni kell a rendszerelemek, 
szerke zetek állapotát. 

A sajtótájékoztatón a főigazgató beszámolt arról is, 
hogy a magyar nukleáris területet nemzetközi szerve
zetek is rendszeresen értékelik. 2018ban újra Magyar
országra látogat a NAÜ szakértői delegációja. Kitért 
arra is, hogy az új blokkokhoz kapcsolódó engedély
kérelmek beérkezésére számít a hivatal. Ezek között 
említette a felvonulási épületekre vonatkozó kérelmet, 
továbbá új atomerőművi blokkok létesítési engedélyét.

Fichtinger Gyula főigazgató szerint az elmúlt év során hu
szonhét, biztonsággal kapcsolatos eseményt jelentettek, 
az összes a 0s (legenyhébb, skála alatti) besorolást kapta 
a hétfokozatú nemzetközi eseményskála (INES) alapján.

Mint mondta, az OAH kiemelt figyelmet fordít a 
lakosság tájékoztatására, illetve hatósági döntéseibe 
való bevonására. 2017ben (a NAÜ legújabb ajánlásai
nak is megfelelve) öt közmeghallgatást tartott a hivatal. 
Az üzemidőhosszabbítás, az oktatóreaktor üzemelte
tési engedélye, a radioaktívhulladéktárolókhoz kapcso
lódó, valamint a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójához 
kapcsolódó létesítményi szintű engedélykérelmek ese
tében volt lehetőség közvetlenül kérdezni az OAHt. 
Minden eddiginél több, összesen 157 hírben számoltak 
be a hivatal tevékenységéről, de olyan ügyekkel is rész
letesen foglalkoztak, mint a ruténiumszennyezés, illetve 
az atomerőmű karbantartási tevékenységei.

< Biztonságosak a hazai nukleáris létesítmények

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) évértékelő sajtótájékoztatóján a hivatal vezetői elmondták, az általuk 
felügyelt létesítmények az elmúlt év során az előírásoknak megfelelően, biztonságosan működtek. A hivatal 
tevékenységét a nyitottság és átláthatóság jellemezte, öt közmeghallgatást tartottak, mintegy másfélszáz hírt 
jeleztek a honlapjukon és megújították az „Atomenergiáról – mindenkinek” rendezvény-sorozatot.

A kiadvánnyal a szervezők fő célja, hogy teret adjanak 
az innovációnak és szeretnék elősegíteni a sikeres ma
gyar innovációk itthoni hasznosulását. Mindezzel a ver
senyképességét és fenntarthatóságot szeretnék növelni, 
amelyhez megnyerték az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium támogatását is.

A neves szakemberekből álló zsűri több mint 500 in
novációból választotta ki azt a százat, amely a kiadványba 
bekerült. Ezek egyike az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
rendkívül sikeres és nagy gazdasági hasznot hozó C 15 
projektje. A projekt részletes leírása mellett az is sze
repel a kiadványban, hogy a 15 hónapos üzemeltetési 
ciklus eredményeképpen 2017ben a Paksi Atomerőmű 
16097,6 GWh termelési rekordot ért el, rendelkezésre 

Szeptember végén mutatták be a nyilvánosságnak „A 100 legérdekesebb magyar innováció 2018.” című kiadványt, 
melyben szerepel a Paksi Atomerőmű 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetéséről szóló C 15 projektje, amely 
korábban már többek között megkapta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Fejlesztési Innovációs díját is.

állási mutatója szintén rekordértékkel elérte a 91,9 szá
zalékot és a 2. blokk a VVER440 típusú blokkok közül a 
világon elsőként 100 százalékos kihasználtsággal üzemelt.

A kiadvány csak az első lépés az innováció támogatá
sában, mert ezt követően jövő év január 15én lesz egy 
Díjátadó gála és jótékonysági est, melyen a most megje
lentetett száz innováció közül a 10 legsikeresebbet kü
lön díjazni fogják. Ezt követően pedig 2019. március 13. 
között a Hungexpo segítségével megszervezik az első 
Innovációs kiállítás és vásár rendezvényét is.

Mivel a szervezők véleménye szerint rendkívül fon
tos a nyilvánosság, hogy minél többen megismerhessék 
ezeket a hazai fejlesztéseket, a több tízezer példányban 
megjelent kiadvány az újságárusoknál is megvásárolható.

< Újabb elismerés a C 15 projektnek

Az Akkuyu Atomerőmű építése az orosztörök kapcso
latok történetének legnagyobb beruházása. Az atomerő
mű négy VVER1200as blokkjának összteljesítménye 4,8 
GW. Az atomerőmű tervezési alapjául a Novovoronyezs 
IIes kiépítés szolgált. Az atomerőmű BOO (buildown
operate) konstrukcióban létesül, a megrendelő és be
ruházó is az Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi projekt
cég. A projekt főtervezője az Atomenergoprojekt Rt., 
fővállalkozója az Atomsztrojekszport Rt. (mindkettő a 
Roszatom mérnöki divíziójához tartozik), a fejlesztő pe
dig a Rusatom Energy International nevű cég. Az Akkuyu 
Atomerőmű tervezett üzemideje 60 év, amely 20 évvel 
meghosszabbítható. 

A Roszatom nemzetközi projektjei keretében Bang
ladesben kulcsrakészen építi a Ruppuri Atomerőművet. 
A fővállalkozó az Atomsztrojexport Rt., amely az ASZE 

A törökországi Mersin tartományban épülő Akkuyu Atomerőmű területén – az első adag beton alaptestbe 
történő ünnepélyes beöntésével – áprilisban kezdetét vette Törökország első atomerőművének építése, és 
ezzel szinte párhuzamosan a Roszatom, a bangladesi tudományos és technológiai minisztérium valamint az indiai 
kormány képviselői megállapodást kötöttek a Bangladesben épülő Ruppuri Atomerőmű megvalósítása során 
folytatott együttműködésről.

cégcsoport tagja. A projekt része az új atomerőmű 
tervezése és építése, a berendezések legyártása és 
beszerelése, illetve az atomerőmű üzembe helyezése.

A Ruppuri Atomerőművet a 2011ben aláírt orosz
bangladesi kormányközi megállapodás alapján építik. Két 
VVER1200as, 3+ generációs nyomottvizes blokk léte
sül, amely megfelel a legszigorúbb nemzetközi biztonsági 
követelményeknek. A Ruppuri Atomerőmű referencia
blokkja ugyancsak a Novovornyezsi Atomerőmű IIes 
kiépítés 1es blokkja. Az erőmű a Padma folyó mellett 
a fővárostól, Dakkától 160 kilométerre létesül. A 2015
16ban az építési területen végzett előkészítő munkák 
és az építési engedély megszerzése után 2017. novem
ber 30án az alaptest betonozásával kezdetét vette a 
munka. A tervek szerint a Ruppuri Atomerőmű 1es 
blokkját 2023ban, a 2es blokkot 2024ben adják át.

(Forrás: Roszatom)

< Törökországban és Bangladesben  
épít erőművet a Roszatom

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ.
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HÍRVILÁG – KITEKINTŐ 
Mayer György

< Rekordmennyiségű villamos energiát  
használtunk fel

Összesen 45 057,4 GWh villamos energiát használt fel 
az ország 2017ben – ilyenre pedig még sohasem volt 
példa. Az új történelmi rekord a szökőnap hatásával 
korrigálva 2,6%os növekedést jelent a 2016os évhez 
képest.

A valós növekedés az egy évvel korábbi adatokhoz 
viszonyítva azonban még magasabb, 2,73%os lehet az 
egyre növekvő számú, háztartási méretű kiserőművek 
(HMKE) termelését is figyelembe véve. A beépített nap
elemes háztartási termelőegységek teljesítőképessége 
2017 végére elérte Magyarországon a 201,26 MWot, 

de ez közvetlenül nem jelenik meg a rendszeradatok 
között. (Összehasonlításképpen a Paksi Atomerőmű 
egy blokkja 500 MW kapacitással rendelkezik.)

2017ben nemcsak az éves felhasznált mennyiség, 
hanem az egy napon belüli bruttó rendszerszintű vil
lamosenergiafelhasználás is új történelmi csúcsot ért 
el: a MAVIR 2017. január 27én 146,87 GWh villamos
energiafogyasztást regisztrált. Ugyanakkor a felhasznált 
mennyiségen belül a villamosenergiaimport részaránya 
valamelyest csökkent az egy évvel korábbiakhoz képest: 
2016ban 28,9%, míg 2017ben 28,6% volt az éves átlag.

(Forrás: MAVIR)

Csúcsot döntött a felhasznált villamos energia mennyisége 2017-ben. A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari 
Átviteli Rendszerirányító Zrt. adatai szerint 2016-hoz képest több mint 2,5%-kal nőtt az igénybe vett mennyiség, 
miközben valamelyest csökkent az import aránya.

„A kereskedelmi üzemet megelőző tesztidőszak iga
zolta, hogy a Leningrádi Atomerőmű IIes kiépítés 1es 
blokkja műszakilag készen áll a termelésre” – hangsú
lyozta Vlagyimir Pereguda, a Leningrádi Atomerőmű 
igazgatója a tesztüzem lezárulása után. A komplex 
tesztüzem eredménye arról tanúskodik, hogy a blokk 
összes fő és segédberendezése és biztonsági rendszerei 
alkalmasak a folyamatos termelésre – tette hozzá.

A Leningrádi Atomerőmű új blokkját 2018. március 
9én kapcsolták rá először a hálózatra. Az elmúlt fél évben 
több száz tesztet végeztek el, amelyek igazolták, hogy a 
blokk biztonságosan és megbízhatóan működik. A teszt
időszakban az új blokk 2,2 milliárd kilowattóra áramot 

A Leningrádi Atomerőmű II-es kiépítés 1-es blokkján 2018. augusztus közepén – a kitűzött határidőnél két hónappal 
korábban – sikeresen befejeződtek a kereskedelmi üzemet megelőző tesztek. A VVER-1200-as blokk, amely a 
Paks II. Atomerőmű referenciablokkja, a 15 napos tesztüzem alatt kifogástalanul működött a névleges teljesítményen, 
minden berendezés biztonságosan és megbízhatóan, a terv szerinti paraméterekkel üzemelt – közölte a Roszatom.

termelt. A próbaüzem végeztével az orosz felügyeleti 
hatóság, a Rosztyehnadzor engedélyének kiadása után 
vár hatóan még az idén megkezdődik a kereskedelmi üzem.

A Leningrádi Atomerőmű IIes kiépítés új blokkjai 
váltják fel az 1973 és 1981. között üzembe helyezett 
négy RBMK1000es egységet. Az atomerőmű a Finn
öböl partján, Szentpétervár központjától 70 kilomé
terre található. Az új VVER1200as orosz blokkok a 
legkorszerűbb biztonsági követelmények figyelembe 
vételével épülnek szerte a világban. Az egyedülálló 3+ 
generációs egységek közül az első 2016. vége óta üzemel 
a Novovoronyezsi Atomerőműben.

(Forrás: Roszatom) 

< Kész a kereskedelmi üzemre  
a Leningrád-II atomerőmű első új blokkja

Az Akagyemik Lomonoszov úszó atomerőművi 
blokk a kis teljesítményű, energiatermelést szolgáló 
szállítható atomerőművi blokkok prototípusa. A majdani 
úszó atomerőműbe két KLT40C típusú reaktort építet
tek be 70 MW összteljesítménnyel. Az úszó atomerőmű 
egy 100 ezres lakosságú várost képes villamos áram
mal és hőenergiával ellátni, élettartama 40 év, amely 
meghosszabbítható 50 évre. A Roszatom már dolgozik 
az úszó atomerőművek második generációján, ezeket 
két RITM200M reaktorral szerelik majd fel egyenként 
50 MW teljesítménnyel. 

(Forrás: Roszatom)

Az Akagyemik Lomonoszovot először Murmanszkba, 
az orosz atomflotta kikötőjébe vontatják, a reaktorokba 
2018 őszén helyezik majd be a nukleáris fűtőelemeket. 
A reaktorok fizikai indítása után előreláthatólag 2019 
nyarán vontatják át az északi hajózási útvonalon peveki 
állomáshelyére.

Üzembe állítása után a Bilibinói atomerőművet és 
a Csaunszki szénerőművet fogja kiváltani, a jelenlegi 
szinthez képest évi 50 000 tonnával csökkentve a szén
dioxidkibocsátást. A hálózatra csatlakoztatása után ez 
lesz a világ legészakibb atomerőműve.

< Úszó atomerőművi blokkot indítottak útnak 
Szentpétervárról

Az Akagyemik Lomonoszovot, a világon egyedülálló úszó atomerőművi blokkot 2018. április 28-án reggel indí-
tották útnak a szentpétervári Balti Hajógyárból, ahol 2009 óta folyt az építése. A létesítmény végső célállomása 
a csukcsföldi Pevek, amely Oroszország távol-keleti részén található. Az úszó atomerőművi blokk hálózatra 
kapcsolása 2019-ben várható. 
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< Tovább bővíti hálózatát az ELMŰ-ÉMÁSZ

Mint többek között elmondta: az ELMŰÉMÁSZ stabil 
beruházási stratégiája keretében évente átlagosan mint
egy 30 milliárd Ftot fordít a hálózat bővítésére és kor
szerűsítésére (2020ra 32 milliárd forintot terveznek), 
annak érdekében, hogy garantálják az ellátás biztonságát 
a fogyasztóink részére, és az átlagos szolgáltatáskiesés 
gyakoriság és időtartammutatóinak javításával is to
vább növelik a szolgáltatás minőségét.

A következő 10 évben 1719 alállomás építésére van 
szükség, ebből 12re Budapest térségében. Idén három 
új alállomást terveznek átadni Szécsényben, Újhartyán
ban és Gyöngyöshalászon (Apollo Tyres). 2020ig 120 km 
föld alatti kábelesítést végeznek el a Mátra, Bükk és 
Pilis hegyvidéki területein. A társadalmi elfogadottság 
szempontjából nagyon fontos, hogy ezek a beruhá
zások környezetbarát és modern módon valósulnak 
meg. A digitalizálás a hálózatüzemeltetés területén is 
egyike a megatrendeknek, ezért folytatják az intelligens 
megoldások bevezetését a hálózati automatizálás és az 

ügyféltájékoztatás terén a szolgáltatás minőségének 
növelése érdekében. 

Az ELMŰÉMÁSZ erősen elkötelezett a beruházásai 
végrehajtása mellett, mindazonáltal a magyarországi 
gazdasági fellendülésnek van egy olyan hatása is, hogy 
egyre nehezebbé válik a szükséges képzett munkaerő 
megszerzése, és ezáltal a cég alvállalkozóinak árai is 
egyre magasabbak.

A sajtótájékoztatón a kérdések között felmerült, 
hogy tárgyalásokat folytattak a kormányzattal a cég
csoport lakossági üzletágának eladásáról. MarieTheres 
Thiell válaszában elmondta, hogy bár korábban többféle 
megoldás szóba került, de olyan tulajdonosi döntés 
született, hogy maradni szeretnének a magyarországi 
piacon. A csoport megerősödött, és jó az együttmű
ködésük a piac többi szereplőjével és a kormányzati 
szereplőkkel is. Ugyan ez utóbbi esetben még jobbá 
szeretnék tenni a minisztériumokkal a kapcsolatot, de 
ez nem csak rajtuk múlik.

A 2012 és 2017 közötti időszakban a villamosenergia-fogyasztás éves átlagos növekedési üteme meghaladta a 
1,5%-ot. 2017-ben az új hálózati csatlakozási kérelmek száma több mint 40%-kal, az új háztartási méretű napelemes 
rendszerek száma több mint 30%-kal nőtt. A beérkező igények száma 2017-ben meghaladta a napi 400 darabot 
a 2016. évi 240-hez képest. 2017-ben az összes új igény elérte a 300 MVA-t – hangsúlyozta dr. Marie-Theres 
Thiell asszony, az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke, a cégcsoport terveit bemutató sajtótájékoztatóján. 

A CÉGCSOPORT BUDAPESTI DISZPÉCSERKÖZPONTJA

< Új geotermális erőmű épül

A mosonmagyaróvári beruházás azt mutatja, hogy van 
lehetőség a geotermikus energia felhasználására. Magyar
ország geotermikus gradiense másfélszerese a világénak, 
ami azt jelenti, hogy a kőzetek hőmérséklete húszméte
renként egy Celsiusfokkal nő a felszíntől távolodva. Ez 
Európában egyedülálló adottság, amivel élni kell – mondta 
a márciusi alapkőletételi ünnepségen Varga Mihály pénz
ügyminiszter. A mostani beruházás összhangban van az 
Irinyitervvel, a nemzeti energiastratégiával és a megújuló 
energiahasznosítási programmal, amelyek mind Magyar
ország versenyképességének növekedését szolgálják. 
A geotermikus hőenergia használatának bővítése több 
szempontból is fontos Magyarország számára: emeli az 
energiaellátás biztonságát, csökkenti az importfüggősé
get, hozzájárul az energiaárak mérsékléséhez, és javítja 
az ország helyzetét környezetterhelés szempontjából.

Magyarország a megújuló energia használatában tett 
vállalása már elérte a 2020as célt, a 14,6%os felhasz
nálási arányt, de az energiahatékonysági beruházások 
folytatódnak, a támogatásokra szánt forrásokat pedig 
bővíteni szeretné a kormány. 

A geotermális erőművel várhatóan több mint tízezer 
lakás, kétszáznál is több cég és közintézmény fűtése 
lesz környezetbarát a városban azzal, hogy az erőmű a 
helyi távfűtési rendszerbe csatlakozik majd.  A kivitelező 
és üzemeltető Geotherm Hungary Kft. tulajdonosa, 
Kovács Péter elmondta, hogy a termelőkút fúrása már 
megtörtént, hamarosan a visszasajtoló kút fúrása kezdő
dik. Ezt követően építik meg a hőközpontot és a hozzá 
kapcsolódó vezetékrendszert. Az erőmű várhatóan 
7500 tonna széndioxid kibocsátását váltja ki.

(Forrás: Geotherm Hungary Kft.)

Hárommilliárd forintból épül geotermális erőmű Mosonmagyaróvár délnyugati részében. A beruházásra a 
kormány zászlóshajóként tekint, ezért 2,1 milliárd forinttal támogatja.

< Megkezdte tesztüzemét az ALTEO  
akkumulátoros villamosenergia-tárolója

A 21. századi technikai megoldások mentén, innovatív 
módon megtervezett és megvalósított energiatároló 
célja a villamosenergiarendszer frekvencia szabályozá
sában való részvétel mellett a megújuló energiaforrások 
piaci alapú integrációjának elősegítése.

Az üzembe helyezés után megkezdődik a tesztelési 
időszak és a működési tapasztalatok begyűjtése. A K+F 
projekt további fázisaiban sor kerül még a meglévő sza
bályozó központ fejlesztésére, egy villamos energia alapú 
hőtermelő berendezés létesítésére és az időjárásfüggő 
termelőegységek magasabb szintű piaci (szabályozási 
központi) integrációjára is. A rendszer szeptember else
jétől belép a hazai rendszerirányításba.

Ifj. Chikán Attila, az ALTEO Group vezérigazgató
ja szerint a néhány éve megálmodott projekt egy olyan 
mérföldkőhöz érkezett, amely a teljes kutatásfejlesztési 

program tartógerendájának is tekinthető. Szilárd meg
győződésünk, hogy a villamosenergiarendszer frekvencia 
szabályozásán túlmutatóan, a most átadott akkumuláto
ros villamosenergiatároló segítségével tervezhetőbbé 
tehetjük a megújuló energiaforrások, leginkább a szél és 
napenergia integrálását. A projekt által létrejövő rendszer 
az ALTEO szabályozási központjának eredményes mű
ködését is nagymértékben elősegítheti, azaz nemcsak a 
villamosenergiarendszer primer, hanem a szekunder sza
bályozásában is részt vehet. Az üzemeltetési tapasztalatok 
begyűjtése után pedig reményeink szerint bizonyítható 
lesz, hogy a hazai energetikai piacon szükségszerű és elen
gedhetetlen az akkumulátoros energiatárolók használata.

A létesítmény megvalósítására közel 500 millió fo
rintot nyert a vállalat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Hivatal pályázatán.

Az ALTEO Group zuglói erőművében augusztus végén átadták a cégcsoporthoz tartozó Sinergy Kft. 1,1 milliárd 
forint összértékű, Magyarországon és Kelet-Közép-Európában is egyedülálló akkumulátoros villamosenergia-
tároló rendszerét.
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< Szingapúrban önvezető elektromos  
buszokat tesztelnek

A 300 kW DC teljesítményű HVC 300P villámtöltő 
rendszer 36 perc alatt tölti fel a jármű akkumulátorát. 
A rendszer arra az elektromos buszok töltéséhez ki
fejlesztett OppCharge nyílt szabványú interfészre épül, 
amelyet már Szingapúrban és Ázsia csendesóceáni 
térségében is alkalmaznak. A töltési infrastruktúrára 
szerelt függő pantográf lehetővé teszi, hogy a buszok 
akkumulátorát az útvonal végén, a végállomáson kiépí
tett töltőkkel töltsék, így a töltési művelet nem zavarja 
a járművek közlekedését a forgalomban. A rendszer 
két teljesen elektromos hajtású, 12 méter hosszú Volvo 
7900 Electric típusú busz töltését biztosítja majd.  

Az egyik önvezető elektromos járművet Szingapúr 
új, modern tesztlétesítményében, a CETRANban 
(Centre of Excellence for Testing and Research of 
Autonomous Vehicles) fogják vizsgálni. Itt a kutatók 
egyrészt az új funkciókat tesztelik majd, illetve azt 
vizsgálják, hogy az önvezető autóbusz miként működik 
együtt a forgalom többi résztvevőjével. A másik buszt 

az SMRTvel együttműködve fogják tesztelni a cég egyik 
buszgarázsában. A cél ebben az esetben az, hogy a 
holnap önvezető elektromos autóbuszai önállóan végre 
tudják hajtani a lemerült akkumulátor feltöltését, illetve 
önállóan haladjanak át a gépi mosón és parkoljanak a 
helyükre. A Nanyang Műszaki Egyetem becslései szerint 
az elektromos járművek részaránya 2050re elérheti a 
szingapúri járműállomány 50%át is. 

Az ABBnek az első két HVC 300P típusú villám
töltőt 2018 végére kell leszállítania, az önvezető elekt
romos buszokat pedig 2019 elején fogják leszállítani. 
A cég napjainkig több mint 6000 felhőre csatlakozó DC
villámtöltőt értékesített világszerte személyautókhoz 
és haszongépjárművekhez. Az ABB, amely elkötelezte 
magát a fenntartható közlekedés támogatása mellett, 
nemrég kötött partneri megállapodást a FormulaE
vel, amely szerint beszáll a FIA égisze alatt bonyolított, 
teljesen elektromos autók számára kiírt versenysorozat 
szponzorálásába is.  

(Forrás: ABB)

A szingapúri Nanyang Műszaki Egyetem (Nanyang Technical University/ NTU) égisze alatt megvalósuló projekt-
hez – amelynek keretében 2019 elejére két önvezető elektromos buszt kívánnak üzembe állítani a szigeten –, 
az ABB a legmodernebb Heavy Vehicle Charge (HVC) 300P típusú töltőit fogja szállítani. 

< Korszerűsítik a német villamosenergia-hálózatot

Az ABB 45 millió dollár értékű megrendelést nyert a német energiaátviteli rendszert irányító vállalattól, 
a TransnetBW-től. A megrendelés egy alállomás felújítására szól, amely Philippsburgban, Németország délnyugati 
tartományában, Baden–Württembergben található.  

A projekt keretében az alállomás meglévő légszigetelésű 
kapcsolóberendezéseit (AIS) kompakt kialakítású, 380 kV
os gázszigetelésű kapcsolóberendezésekre (GIS) cserélik.

Németországban folyik az energetikai rendszer átala
kítását célzó „Energiewende” elnevezésű program végre
hajtása, amelynek célkitűzése, hogy a megújuló energia
források részaránya 2050re elérje a 80%ot. A korábban 
hagyományos, fosszilis tüzelőanyagra alapozott energiater
melésre épülő német villamosenergiarendszer a jövőben 
sokkal nagyobb mértékben támaszkodik majd tiszta ener
giaforrásokra, így például szél és fotovoltaikus energiára.  
Az egyre növekvő mennyiségű megújuló energia országos 
hálózatba táplálása magasabb szintű rugalmasságot és 
nagyobb kapacitást tesz szükségessé.  

A villamosenergiahálózat fejlesztési terve kereté
ben Németország észak–dél irányú, nagyfeszültségű, 

egyenáramú (HVDC) átviteli technológiára épülő ösz
szekötő vezetékeket kíván kiépíteni. Az első ilyen táv
vezeték az északrajnavesztfáliai Osterathot köti össze 
Philippsburggal. Ez a HVDCtávvezeték – amely az 
Ampion és a TransnetBW közös projektje keretében 
épült – a megújuló energiaforrásokból származó villamos 
energiát szállítja az ország déli része felé. Az üzembe lépő 
380 kVos GIS a „zöld energia” átviteli hálózatba történő 
zökkenőmentes betáplálását fogja biztosítani.  

A projekt keretében a meglévő kültéri kapcsoló
berendezéseket kompakt kialakítású, 380 kVos, 3 gyűj
tősínes GISkapcsolóberendezésekre cserélik. A cég 
kompakt, beltéri kialakítású GIStechnológiája a koráb
ban alkalmazott AISrendszerrel összevetve akár 70%os 
helymegtakarítást is lehetővé tesz. 

(Forrás: ABB)
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A MEKH elkészítette a magyarországi megújuló
energiafelhasználás 20102016. évi alakulásáról szóló, 
az EUROSTAT SHARES adatbázis szerkezetén alapuló 
beszámolóját, amely bemutatja a hazai megújulóenergia
szektor fejlődését, a szektorális részarányokat és azok 
szerkezetét.

A 2009/28/EK Megújuló Energia Irányelv alapján 
Magyarországnak a 2020. évi teljes bruttó végső ener
giafogyasztáson belül legalább 13%os megújulóenergia
részarányt kell teljesítenie. A hazai Megújuló Energia 
Cselekvési Terv ennél ambiciózusabb, 14,65%os arányt 
tűzött ki 2020ra.

Az összes energiaforrásból származó teljes bruttó 
végső energiafogyasztás 2016ban kis mértékben nö
vekedett, 778 PJt tett ki. A megújuló energiaforrások
ból előállított energia bruttó végső fogyasztása pedig 
110 PJra bővült. Így a megújuló energiaforrásokból 

A 2010-2016-os időszakban 2 MW-ról 220 MW-ra emelkedett a hazai napelemek beépített teljesítménye. 2016-ban 
a megújulóenergia-részarány 14,19% volt, amivel Magyarország ismét meghaladta a Megújuló Energia Irányelvben 
2020-as kötelező célként meghatározott 13%-os részarányt – derül ki a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal szeptemberben közzétetet beszámolójából.

előállított energia végső fogyasztása a hazai teljes bruttó 
végső energiafogyasztás 14,19%a volt, ami az Irányelv
ben 2020as célként meghatározott részarány felett jár.

2016ban a megújuló energiaforrásokból származó 
energiafogyasztás 82,5%a továbbra is a fűtés és hűtés 
területéről származott. A megújulóenergiafelhasználás 
9,5%át a villamosenergiaszektor, míg 8%át a közle
kedés adta. A vizsgált időszakban a napelemes beru
házások növekedtek a leglátványosabban, 2 MWról 
220 MWra emelkedett a napelemek beépített telje
sítőképessége.

A napelemparkokat tervező beruházók által be
nyújtott támogatási kérelmek alapján a közeljövőben 
is a fotovoltaikus villamosenergiatermelés rendelkezik 
a legnagyobb növekedési potenciállal Magyarországon. 
A többi megújuló energiaforrás hasznosítása terén lassú 
növekedés figyelhető meg.

a 7 hüvelykes, színes, érintőképernyős kijelzője bizto
sítja. A töltő a következő főbb funkcióikkal rendelkezik: 
töltési folyamat indítása és leállítása, töltés előrehaladá
sának kijelzése, árszabásra/fizetésre vonatkozó informá
ciók, súgómenük, nyelvválasztás és PINkódhozzáférés.

A maximum 920V DC kimeneti feszültségű készü
lék teljes mértékben jövőkompatibilis, így hatékonyan 
tudja majd tölteni a nagy feszültségszintekre tervezett 
elektromos autók következő generációját is. 

(Forrás: ABB)

A cég AC töltőihez hasonlóan, az új DC villámtöltő 
is ideálisan alkalmazható irodaépületekben, autóke
reskedésekben és nyilvános parkolóhelyeken. Mivel a 
DC villámtöltő 24 kWos teljesítménnyel közvetlenül 
a jármű akkumulátorát képes tölteni, ezért rövidebb 
töltési időre van szükség, mint a jellemzően 6 kWos 
fedélzeti átalakító esetében. 

A DC fali töltődoboza egy és két töltőcsatlakozással 
is forgalomba kerül. A töltő a CCS és a CHAdeMO szab
ványokkal is kompatibilis. Egyszerű napi üzemeltetését  

< Új okos DC töltőrendszer az eMove 360°  
kiállításon

< Hat év alatt több mint százszorosára nőtt  
a hazai napelemek beépített teljesítménye

Az ABB olyan távvezérelhető, kompakt, 24 kW-os fali DC töltőt mutatott be az e-mobilitás kiemelkedő ese-
ményén, a Münchenben megrendezett eMove 360 kiállításon, amely nagy teljesítménnyel képes közvetlenül 
a jármű akkumulátorát tölteni. 
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