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energetikai megoldásokba invesztálni. A Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) legújabb előrejelzése szerint 
Európa 2040-re megújuló forrásokból fedezi majd ener-
giaszükségletének 50%-át. 

Az átalakuló környezet egy korábbinál sokkal dina-
mikusabb versenyt eredményez, ahol már nem csak a 
hagyományos versenytársainkkal kell megküzdenünk, 
hanem számos új belépővel is. Naponta olvashatunk új 
megoldásokról, új ellátási formákról. Az energetika az 
egyik első számú célpontja az Uber-hez hasonló, a ha-
gyományos iparágakat átstrukturáló innovatív cégeknek. 
Ezáltal az iparági környezet változékonysága, a változások 
dinamizmusa – ennek következtében a verseny intenzitá-
sa korábban elképzelhetetlen szintre emelkedett. 
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< ÚJ KIHÍVÁSOKRA  
ÚJ VÁLASZOK
KÉSZÜLŐBEN AZ MVM CSOPORT STRATÉGIÁJA

A hagyományos energetikai modellek drasztikusan 
átalakulnak – át kell, hogy alakuljanak a technológiai 
fejlődés, a klímavédelmi célok, a szabályozási környezet 
változásai miatt. Ehhez a legnagyobb energiavállalatok is 
igyekeznek alkalmazkodni. Az E.ON, Európa egyik veze-
tő energetikai vállalata például külön cégbe szervezi ha-
gyományos erőműveit és középtávon megfontolja azok 
teljes értékesítését is. Legnagyobb német versenytársa, 
az RWE külön céget hoz létre az energetikával kapcso-
latos fejlesztések és új üzleti modellek kialakítására, és 
euró (száz)milliókat akar ezen területén keresztül új 

Csiba Péter *

* Csiba Péter, elnök-vezérigazgató, MVM Zrt.
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Vízenergia	   371	   380	   392	   400	   406	   411	  
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Tamási Ildikó*

< KÖZÉPPONTBAN  
A RÉGIÓS KERESKEDÉSI 
LEHETŐSÉGEK 

„Új társaságok az MVM csoportban” címmel korábbi kiadványainkban 
már jelentek meg cikkek a társaság csoport gázüzletágának bemutatá
sára. E cikksorozat folytatásaként ismertetjük meg az olvasót a Magyar 
Földgázkereskedő Zrt. (MFGK) tevékenységével, a gázpiac sajátosságai
val. Az MVM Csoport gázüzletágának társaságaként az MFGK feladata 
Magyarország ellátásbiztonságának és hosszú távú földgázellátásának 
biztosítása.
Az alábbiakban az MFGK működéséről, az új kihívásokról Mácsai 
Szabolcs, gázpiaci és tőzsdei szakértő és Vizkeleti Róbert, az MFGK 
Austria GmbH. ügyvezető igazgatója beszélget.

Az egyre erősebb verseny jelentette új kihívások 
mellett az MVM Csoportnak a hagyományos szerepei-
ben is helyt kell állnia: továbbra is az MVM Csoport tudja 
csak garantálni a hazai ellátásbiztonság magas szintjét, 
támogatnia kell a Nemzeti Energiastratégia megvalósu-
lását és biztosítania a lehető legolcsóbb energiaellátást 
a hazai iparnak és lakosságnak egyaránt.

A közvélekedéssel ellentétben az új iparági környe-
zet viszont nem csak kellemetlen változásokat, erősödő 
versenyt, zsugorodó piacot hoz, hanem komoly lehető-
ségeket is. A kihívásokra adott megfelelő válaszokkal, jól 
átgondolt lépésekkel az MVM Csoport nyertese lehet az 
átalakulásoknak, és olyan új területeken is megjelenhet 
(közlekedés, telekommunikációs szolgáltatások, smart 
megoldások stb.), amelyekre eddig nem volt valós esélye 
belépni. 

Megfelelő koncepcióval az MVM Csoport felzárkóz-
hat versenytársaihoz és egy jelentős regionális szerep-
lővé nőheti ki magát.

Ezért az MVM Csoport az üzletágak legjobb szakér-
tőinek bevonásával megkezdte az új középtávú stratégia 
kidolgozását, amely később – szintén egy közös munka 
keretében – lebontásra kerül a tagvállalatok szintjére 
is. Az új stratégiánknak egyrészt válaszokat kell adnia 
az ismert kihívásokra, másrészt lehetővé kell tennie a 
rugalmas alkalmazkodást is az esetleges jövőbeni vál-
tozásokhoz. 

Egy megalapozott stratégia kialakítása több hónapig 
tartó munka és véglegesítése csak 2016 elejére várható, 
de bizonyos fő irányvonalak már körvonalazódnak:

nn  A klímavédelemmel és a mostani gazdasági környe-
zettel összhangban határozottan nagyobb jelenlét 
szükséges a megújulók területén – de folyamatosan 
figyelemmel kísérve a portfolió lehetőségeit, meg-
tartva, a portfólió és az ellátásbiztonság által igé-
nyelt mértékben bővítve a hagyományos termelési 
lehetőségeinket.

nn  Az MVM Csoportnak nyitnia kell az innovatív megol-
dások és új technológiák felé, és azokat el kell juttatni 
a meglévő fogyasztóinkhoz, illetve saját megoldások 
kialakításával új piacokra kell belépnünk.

nn  Az MVM Csoport a jelenleginél sokkal markánsabb 
jelenlétet kell kiépítsen a régióban annak érdekében, 
hogy meglévő és kiépítendő képességeit még ered-
ményesebben tudja hasznosítani.

Viszont a stratégia csak papír marad, ha nem rendelke-
zünk a megvalósítás képességével. Ezért az üzletágakra, 
tagvállalatokra lebontott stratégia mellé rugalmas, haté-
konyan működő szervezetre, megfelelő szintekre dele-
gált döntéshozatali mechanizmusra, illetve elkötelezett, 
képzett és motivált munkavállalókra van szükség. Ezért 
a stratégia mellett nagy hangsúlyt fogunk fektetni a szer-
vezeti működés fejlesztési lehetőségeire, az irányítási 
folyamatokra és az új környezetre való felkészítésére is.

Hiszem, hogy az MVM Csoport dolgozóival közösen 
egy olyan szerves fejlődést tudunk elindítani, amelynek 
eredményeképpen az MVM Csoport nem csak Magyar-
ország, hanem a régió meghatározó energetikai válla-
latává válhat. 

AZ ÉPÜLŐ PÉCSI NAPELEMES ERŐMŰ

* Tamási Ildikó, Magyar Földgázkereskedő Zrt.,  
kommunikációs szakértő
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igénylő termékek közé tartozik. A szervezett piacok, 
tőzsdék térnyerésének mértékét ugyan nehéz lenne 
megjósolni, de a trend már most megfigyelhető, ehhez 
nem is kell messzire menni, elég megnézni a szomszédos 
CEGH mennyiségi mutatóinak alakulását. A 2014-es 
év első kilenc hónapjához viszonyítva, ahol a tőzsdei 
kereskedés (spot+futures) nagyságrendileg 13,5 TWh 
volt, az idei azonos időszakban a kereskedett mennyiség 
már majdnem elérte a 20 TWh-át. Beszédes az ACER 
által 2014-ben lefolytatott és közzétett piackutatás is, 
ahol az iparág szereplőit kérdezték az európai HUB-
ok, piacok fontosságáról a kereskedés és értékesítés 
viszonylatában. Az eredmény az 1. ábrán látható és 
meglehetősen beszédes.

Az MFGK előtt álló kihívás így abban rejlik, hogy a 
társaság klasszikus nagykereskedői értékeinek a meg-
tartása mellett, a gyorsuló és sokkal inkább a rövid és 
közép távra koncentráló kereskedési modelleket, az 
azokhoz szükséges tudást megszerezze és hétköznapi 
működésébe beépítse.

Fontos feladat hárul ennek során a nemrég meg-
alakult Trading területre, aminek a társaság optimális 
működése érdekében olyan régiós/európai kereskedési 
eszköztárat, keretrendszert és struktúrát kell kiépítenie, 
ami rendelkezik a megfelelő gyorsasággal és rugalmas-
sággal és nem utolsó sorban szakértelemmel. 

nek újra pozitív értéket mutatni a kellő hatékonyságú 
CCGT-k és széntüzelésű erőművek esetén.

A jelenlegi európai, Európán belüli regionális vagy 
akár csak egy országra korlátozódó kereskedési tevé-
kenységhez szükség van nem csak a közvetlen és köz-
vetett piacok mély megértésére és ismeretére, de a 
globális környezetből származó hatások, várakozások 
figyelembe vételére. Számolni kell az uniós szabályozá-
sok várható következményeivel is. A villamos energia 
és gázszektor kereskedő cégei még „megúszták”, hogy 
a MIFID szabályozás hatálya alá essenek, de 3-5 éves 
időtávon ez már nem lesz tartható a sztenderd határidős 
termékek, pláne nem a pénzügyi elszámolású áram és 
gáz derivatívák esetén.

Ez egyben azt is jelenti, hogy új kereskedelmi struktúrák 
jöhetnek létre Európában?

Tény, hogy a szigorúbb szabályozás, a transzparencia 
mértékének növelése a szervezett piacok irányába terel-
heti a volumeneket, ahol már most komplex és szinergi-
ákat kiaknázó szolgáltatással várják a piaci szereplőket. 
Érdekesség, hogy a PEGAS (habár elhalasztotta 2015 
Q4-ről 2016 Q1-re) már az opciós termékek (gáz) tőzs-
dei bevezetésén dolgozik, ami a pénzügyi piacokon is a 
komplex és összetett árazást és kereskedési stratégiát 

elmúlt évek turbulens piaci környezetéhez történő 
igazodás egy szemléletmód váltás részei, az új úton 
megtett első lépések.

Az említett változások milyen új megközelítést igényel-
nek a társaság hétköznapi tevékenységei során?

Jóllehet a közép-kelet európai piacok elmaradottsága a 
nyugati piacokkal szemben még jelentősnek mondható 
infrastruktúra és szolgáltatás oldalon is, a hatékony in-
formációáramlás, az uniós direktívák biztosította transz-
parencia fogyasztói oldalról helyezi szakmai nyomás 
alá a gázkereskedő cégeket. A manapság már teljesen 
megszokott HUB indexált termékek is új megközelítést 
igényelnek, hiszen a 3-5 éve még fennálló geográfiai 
spreadek – amik busás arbitrázs lehetőséget teremtet-
tek a kellően hatékony piaci hozzáféréssel rendelkező 
kereskedő cégek számára – jelentősen összeszűkültek. 
Érdekes jelenség, hogy nem csak a geográfiai spreadek, 
de a lokális winter/summer és YoY spreadek dinamikája 
is oly mértékben változott, hogy a szezonalitáson vagy 
„időértéken” (contango) alapuló klasszikus kereskedési 
stratégiák, – figyelembe véve a teljes költségstruktúrát 
(tárolótól, a kapacitásdíjakon át a finanszírozásig) – sok 
esetben „out of the money” sávban mozognak. Ezzel 
szemben a kétezres évek végén kibontakozó válság óta 
hasonló sávban mozgó spark és dark spreadek kezde-

Kihívásokkal teli és eseménydús időszak van a társaság 
mögött, ami a megalakulása óta eltelt, több mint két 
évet illeti – kezdi a beszélgetést Mácsai Szabolcs.

Kiválva egy nemzetközi energetikai óriás érde-
keltségi köréből, az első sikeresen teljesített kihívás 
az önálló működés megteremtése volt. Számos olyan 
funkció és szakértelem pótlására, kialakítására volt 
szükség, amiket a korábbi anyavállalat saját erőforrá-
saiból oldott meg. Eseménydúsnak azért mondható az 
említett időszak, mert jelentős változás ment és megy 
végbe a hazai gázpiac több szegmensében, de főként az 
MFGK számára is meghatározó egyetemes szolgáltatási 
szektorban. Mind a magyar piaci változások, mind a 
globális tényezők jelentős kihatással vannak az MFGK 
életére. Az orosz-ukrán geopolitikai feszültségek, a 
mára már tartósan alacsonynak mondható világpiaci 
kőolajárak (Brent, WTI), az egyre inkább meghatáro-
zóvá váló globális LNG kereskedelem, valamint a régió 
infrastrukturális változásai mind arra ösztönözték az 
MFGK-t, hogy megfelelő válaszokat találjon az új kihí-
vásokra. Az új kihívások megkövetelik az MFGK  mind 
magasabb szintű piaci integrációját, ezért a magyar piac 
meghatározó szerepe  mellett az MFGK számára felér-
tékelődött a közvetlen földrajzi régió, mint lehetséges 
kereskedelmi színtér.

Mind a cégen belüli szerkezeti változások, amelyek 
egy része a tulajdonosváltásnak köszönhető, mind az 
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zetésével megkezdte működését az MFGK megbízása 
alapján végzett trading tevékenységgel. A kereskedelmi, 
trading szemléletű (rövid és közép távú kereskedés) 
megközelítés magában foglalja az elérhető szervezett 
piacokon, úgy, mint gáztőzsdéken és bilaterális keres-
kedési (OTC) platformokon, a kereskedéshez szükséges 
tagságok megszerzését. 

Az MFGK Austria számára a következő feladat a 
partneri kapcsolatok kialakítása után az osztrák érté-
kesítési portfóliójának kialakítása. Felkészülve a változó 
piac kihívásaiból eredő kereskedelmi folyamatokra, új 
típusú termékek bevezetésére és ügyfelek akvirálására 
az osztrák piaci értékesítési tevékenység megkezdése 
a mihamarabbi cél. 

Az osztrák leányvállalat mellett meg kell említenem 
legújabb társaságunkat, az MFGK Slovakia s.r.o.-t, ami 
Náthon Nicolette ügyvezetésével várhatóan 2016-ban 
kezdi meg tevékenységét. A szlovák nagykereskedő 
Take-or-Pay nyomása miatt jelentős mennyiségek meg-
jelenése várható a szlovák-magyar interkonnektoron 
keresztül, így aktív piaci jelenlétre van szükségünk ahhoz, 
hogy pozíciót tudjunk felépíteni a szlovák oldalról érkező 
mennyiségi nyomással szemben.

A közvetlen helyi jelenlét révén magasabb szintű pi-
acismeret, piaci megértés érhető el, ami segíti az MFGK 
portfóliójából adódó szinergia- és optimalizációs lehető-
ségek kihasználását, ezáltal növeli az MFGK versenyké-
pességét, első körben az osztrák és szlovák, a későbbiek 
során pedig további fontosabb európai piacokon.

A régiós piacok lehetőséget adhatnak a már meglévő 
forrásokra és a magyarországi értékesítési tapaszta-
latokra épülő értékesítési tevékenységnek is – veszi 
át a szót Vizkeleti Róbert, az MFGK Austria GmbH. 
ügyvezető igazgatója. 

Az MFGK, mint Magyarország legnagyobb piaci ré-
szesedéssel bíró földgázkereskedője törekszik arra, 
hogy hosszú távon is megőrizze hazai vezető szerepét, 
emellett a nemzetközi – régiós – piacokon is kész a 
megmérettetésre. Összhangban az MVM Csoport kö-
zép távú stratégiájával, 2014. november 24-én az MFGK 
döntött a regionális terjeszkedés első állomásaként az 
osztrák leányvállalat megalapításáról. Az MFGK Austria 
GmbH. társaságot az osztrák cégbíróság 2014. decem-
ber 6-án jegyezte be. Az osztrák leányvállalat azzal a 
szándékkal jött létre, hogy az anyavállalat klasszikus 
nagykereskedői szerepkörétől szeparáltan, de annak 
felügyelete mellett alakítson ki egy nyugat-európai ér-
telemben vett kereskedő céget, ami költséghatékony 
módon direkt hozzáférést biztosít a főbb gázpiacokhoz, 
HUB-okhoz, ezzel megalapozva a régiós kereskedés 
előfeltételeit.

Miért esett a választás éppen Ausztriára?

A Társaság regionális terjeszkedésre való törekvését 
az egyre szűkülő magyar gázpiac mellett az indukálta, 
hogy az osztrák gázpiac a közép-kelet európai régió 
egyik legfejlettebb energia-infrastruktúrával rendelkező 
piaca, amely a fő európai beszállítási útvonalak mentén 
terül el. Az osztrák gázpiac érdekessége abban rejlik, 
hogy földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan előnyöket 
élvez a nyugat-európai földgáz-infrastruktúrákhoz való 
hozzáférése okán; a CEGH bécsi gáztőzsdéje egy sokkal 
likvidebb kereskedést tesz lehetővé. Az alsó-ausztriai 
szlovák határon lévő baumgarteni gáztőzsde – a ke-
reskedett gázmennyiség és regisztrált tőzsdei tagok 
(140) száma alapján is – Közép-Európa vezető földgáz 
kereskedelmi központjává vált, új kereskedési lehető-
ségeket teremtve ezzel a piac szereplőinek. Ez mind az 
EU direktívák alapján létrehozandó egységes európai 
gázpiac megteremtéséhez járul hozzá. 

Az MFGK Austria az irányítási, működési és keres-
kedelmi modell kidolgozását követően 2015. júliusban 
Pázmándiné Kiss Ágnes és jómagam együttes ügyve-

Összhangban az MVM közép-
távú stratégiájával az MFGK, 
mint Magyarország legna-
gyobb piaci részesedéssel bíró 
földgázkereskedője, regionális 
jelenlétét alapozta meg osztrák 
leányvállalata létrehozásával.

<

2. ÁBRA: AZ OSZTRÁK FÖLDGÁZELLÁTÓ RENDSZER SZEREPLŐI

Brent 
északi tengeri kőolaj – benchmark/re-
ferencia ár a világpiaci kőolaj kereske-
delemben

WTI 
West Texas Intermediate vagy Texas 
Light Sweet – benchmark/referencia ár 
a világpiaci kőolaj kereskedelemben

LNG (keres kedelem) (Liquefied Natural Gas)

HUB infrastrukturális és/vagy kereskedési és 
szolgáltatási csomópont

Winter/Summer és 
YoY (Year on Year) tél/nyár és évek közötti spread

Out of money 

a mögöttes termék és a strike ár közötti 
negatív különbözet, call opció esetén a 
piaci ár alacsonyabb, mint a strike ár, put 
opció esetén pedig magasabb

CCGT kombinált ciklusú gázturbina

MIFID szabályozás pénzügyi eszközök piacaira vonatkozó 
irányelv

PEGAS Pan European Gas Exchange

CEGH Central European Gas Hub

ACER The Agency for the Cooperation of 
Energy Regulators

Take or Pay feltétel Előre meghatározott mennyiség pótdíjjal 
terhelt kötelező átvétele

VIZKELETI RÓBERT
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A földgáztárolók, és különösen az állami tulajdonú 
Magyar Földgáztároló Zrt. feladataival kapcsolatban 
– az iparági szereplők igyekezete ellenére is – időről 
időre különböző tévhitek jelennek meg a sajtóban és 
különböző fórumokon. Ez részben érthető, hiszen 
– jogosan – az emberek nagy részét érdekli, hogy té-
len, ha hideg van, lesz-e fűtés vagy sem. Nekik annyit 
érdemes tudniuk, hogy a földgáztároló olyan, mint egy 
raktár, ahol polcokat lehet bérelni. A raktárosnak az 
a feladata hogy a polcok legyenek jól karbantartva, 
ne szakadjanak le, továbbá annak biztosítása, hogy 
aki polcot bérelt, az a betett holmijához bármikor 

< A RAKTÁROS FELADATAI, 
AVAGY LESZ-E ELÉG GÁZ  
A TÉLEN

Kriston Ákos *

<

A Magyar Földgáztároló Zrt. 2015ben is, mint eddig mindig, messzemenően 
teljesítette a földgáz ellátásbiztonság garantálásában rá rótt feladatokat. Ennek 
alapján a kereskedők igényeit, azaz a földgáz be és kitárolást a kereskedők 
által adott menetrend alapján pontosan és biztonságosan teljesíti.

hozzáférhessen. Mindezeken túl a raktárosnak saját 
holmija a polcokon tulajdonképpen nem lehet.

Aki szeretne a földgáziparba és az értékláncba egy 
kis bepillantást nyerni, annak érdemes tovább olvasnia, 
és meg fogja érteni az iparág alábbi, leegyszerűsített 
működési modelljét. 

Fontos tudni, hogy az iparágban több szereplő van, 
nekik különböző jogokat ad, és más-más kötelessége-
ket ró rájuk a piacot alapvetően szabályzó gáztörvény, 
valamint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályzási 
Hivatal (MEKH). Vannak, akik kereskednek a gázzal, 
van, aki kitermeli, van, aki szállítja és van, aki tárolja. 

Ezek a szereplők együtt – kiegészülve a jogalkotóval és 
a MEKH-hel mint felügyeleti szervvel, valamint termé-
szetesen a gázfogyasztóval – alkotják az értékláncot, 
amelynek egy része a földgáz tárolása, mint feladat. Erre 
nagyrészt azért van szükség, mert a kitermelés, és az 
országba importált gáz mennyisége nem egyezik meg 
minden időpillanatban a fogyasztással. Például: nyáron 
minden nap több gáz érkezik az országba, mint amennyit 
elfogyasztunk, így a többlet a tárolókba kerül, és télen, 
amikor a fűtés miatt megnő a gázfogyasztás, ez a több-
let kitárolásra kerül, és eljut a fogyasztókhoz. Nagyon 
lényeges, hogy kinek mi a törvényben rögzített felada-
ta: a földgázkereskedőé az, hogy megvegyen bizonyos 
mennyiségű földgázt, és azzal ellássa a fogyasztót vagy 
a másik földgázkereskedőt. Ehhez szállítást és adott 
esetben raktározást (azaz tárolást) kell igénybe vennie 
a saját üzleti stratégiája és a hatályos szabályzás alapján. 
A földgáztároló feladata pedig az, hogy a kereskedő 
igényeit – amennyiben a kereskedő tárolást vesz igény-
be – kiszolgálja, ugyanis a tárolónak nincs engedélye 
földgáz-kereskedelemre. 

Ezek alapján az, hogy melyik időpillanatban mekko-
ra földgázkészlet van az országban, legnagyobb részt 
a kereskedők és a szabályzó hatóság döntésén múlik. * Kriston Ákos, Magyar Földgáztároló Zrt., vezérigazgató-helyettes 

Nyáron minden nap több gáz érkezik  
az országba, mint amennyit elfogyasz-
tunk, így a többlet a tárolókba kerül,  
és télen, amikor a fűtés miatt megnő  
a gáz fogyasztás, ez a többlet kitáro-
lásra kerül, és eljut a fogyasztókhoz.
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igényekhez, főleg, ha ez a magyar készletszint növeke-
dését eredményezi. 

Összefoglalva földgáztárolói szemszögből: az iparági 
feladatok és az ellátásbiztonság kapcsolatáról elmondha-
tó, hogy a földgáztárolói engedélyes feladata a műszaki 
feltételek biztosítása, a kereskedőé a gázmennyiség be-
szerzése, a szabályzóé pedig a keretfeltételek biztosítása. 
A kereskedelmi engedélyesek pedig rengeteg tényező 
alapján hozzák meg az adott évi készletezési döntéseiket. 
A 2015/2016 téllel kapcsolatban pedig elmondható, hogy 
az iparági szereplők a jelenlegi tudásuk alapján a legopti-
málisabb döntéseket hozták annak érdekében, hogy ne 
legyen probléma az ország gázellátásával.

A cikkben közölt képek a Pusztaedericsi  
Földalatti Gáztárolóban készültek.

Amennyi ben egy kereskedő azt gondolja, hogy nem 
akar tárolni, mert télen is pont annyi gázt tud importálni, 
amennyi neki a fogyasztói ellátásához kell, akkor valószí-
nűleg nem tárol semmit, amennyiben erre a szabályzás 
lehetőséget ad (pl. lakosság ellátása esetében kötelező tá-
rolni bizonyos mennyiséget). Ennek a gáztároló nem örül 
majd, mert kevesebb lesz a bevétele, azonban tulajdon-
képpen nincs eszköz a kezében a tárolás fellendítéséhez, 
mert ő maga nem végezhet kereskedelmi tevékenységet.

Elmondható tehát, hogy a földgáztároló, mint raktá-
ros feladata a gáztárolók üzemeltetése, azok megfelelő 
műszaki színvonalának biztosítása, és a kereskedőkkel 
kötött szerződésben vállalt ki- és betárolási feladatok 
teljesítése. Az ellátásbiztonság garantálásában tehát 
csak egy pillér a tároló. 

Mint a fentiekből látszik, az, hogy lesz-e elég gáz a 
télen (azaz, hogy a fogyasztást a tároló, hazai termelés 
és import hármas kombinációból a kereskedők minden 
pillanatban ki tudják elégíteni), üzletileg a kereskedők 
feladata, akik különböző célok (gazdasági, politikai, jog-
szabályi stb.) alapján döntik el, hogy ennek hogyan tesz-
nek eleget. Ehhez fizikai adottságok is kellenek, amelyek 
bizonyos szempontból előnyösek, bizonyos szempontból 

hátrányosak Magyarországon: a saját termelésű gáz a 
fogyasztás minimális részét tudja fedezni, a gáztárolói ka-
pacitások nagyon nagyok, az országba Ausztria, Szlovákia 
és Ukrajna felől érkező vezetékek kapacitása több mint 
elegendő a fogyasztás kielégítésére, azonban elsősorban 
orosz gázforrást lehet behozni ezeken a vezetékeken. El-
látásbiztonság szempontjából elméletileg két véglet lehet: 
nn  teljesen feltölteni a tárolókat a tél kezdetére, és 

abból ellátni a fogyasztókat télen (ehhez még egy 
kevés import is elengedhetetlen) – ez a legnagyobb 
biztonság, mert ekkor már minden szükséges készlet 
Magyarországon van, külső válsághelyzet kevéssé 
érinti az ellátást, de ez a legdrágább opció is egyben. 

nn  amit lehet, azt importból, a bejövő csővezetékeken 
megoldani a tél folyamán, kereskedelmi szerződé-
sekkel (ehhez pedig csak minimális tárolás szükséges) 
– ekkor nagy a külföldi kitettség (pl. ukrán válság, 
gázvita), és krízis esetén a potenciális forráshiány, 
azon ban ez az előzőnél olcsóbb opció, a jelenlegi 
gáz   árak mellett talán a legolcsóbb.

Ez tehát a kereskedők és a szabályzó hatóság mozgáste-
re, ami alapján garantálni kell a biztonságot a gázforrás 
biztosítása szempontjából. 

A fentiek tükrében érdemes megállni és elgondol-
kozni egy kicsit, amikor a sajtóban mindenféle statisztika 
és következtetés megjelenik például a tárolók töltöttségi 
szintjéről és az ellátásbiztonságról, vagy az európai vi-
szonylatban alacsony készletszintről és a lakosság po-
tenciális fagyhaláláról. Magyarországon két cég üzemel-
tet földgáztárolókat, amelyek összes tárolókapacitása 
6,3 milliárd m3. Az abszolút tárolói készletszint, sőt a 
töltöttségi szint önmagában semmit nem mondanak, 
azokat mindig valamihez viszonyítva lehet értelmezni: 
az éves gázfogyasztáshoz. Olyan ez, mint amikor az 
autók esetén a tank méretét és a benne levő üzemanyag 
mennyiségét hasonlítják össze, mert el kell utazni a 100 
kilométerre levő városba. Hiába van 50 liter benzin az 
50 literes tankban, ha 60 liter a fogyasztás 100 km-en, 
illetve bőven elég, ha félig van az 50 literes tank, mert 
csak 10 litert fogyaszt az autó 100 km-en. 

Európai viszonylatban 
nn  a magyar tárolók töltöttsége (azaz összkapacitáshoz 

viszonyított aránya) 2015. október 31-i készlet ada-
tok alapján alacsony (54%), mert általában 70-99% 
körül vannak feltöltve az európai országok tárolói, 

nn  azonban az éves felhasználáshoz viszonyítva a ma-
gyar tárolói töltöttség (39%) magas, ezt ugyanis csak 
a cseh (42%), szlovák (55%) és osztrák (44%) töltött-
ség előzi meg, a többi ország fogyasztás arányosan 
17-30%-on áll. 

Ehhez hozzá kell tenni, hogy a Magyar Földgáztároló Zrt. 
még október során is betárolást végzett a kereskedel-
mi igények alapján, ami a hazai készletek növekedését 
eredményezte. Ez rendhagyónak mondható abból a 
szempontból, hogy a betárolási szezon általában október 
1-jével véget ér, azonban a Magyar Földgáztároló Zrt. 
messzemenően próbál alkalmazkodni a kereskedelmi 

A földgáztároló, mint raktáros fela-
data a gáztárolók üzemeltetése, azok 
megfelelő műszaki színvonalának 
biztosítása, és a kereskedőkkel kötött 
szerződésben vállalt ki- és betárolási 
feladatok teljesítése.

<
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A HAZAI VILLAMOSENERGIAIGÉNY
Az elmúlt négy évben az értékesített villamos energia 
mennyisége alapjában véve nem változott: a 2014. évi 
2,42%-os bővülés javította pozitívra (0,4%-ra) az éves 
átlagos növekedés ütemét. Mindez az üzleti szektor 
évi 3,5%-os bővülése és az egyetemes szolgáltatás évi 
5,4%-os visszaesése mellett következett be. A 2015. 
év január-augusztus közötti időszakában erőteljesebb, 
3,36%-os növekedés volt megfigyelhető a 2014. év azo-
nos időszakához képest. Ez nagyrészt az üzleti szektor 
4,63%-os növekedésének tudható be, de 2015-ben már 
az egyetemes szolgáltatás is növekedett 0,55%-kal, szem-
ben az elmúlt évek 1-8. havi folyamatos csökkenésével.

A kereskedők által a szabadpiacon értékesített nem 
háztartási célú villamos energia értékesítésének fo-
gyasztói méret szerinti bontása megerősíti az előbbi 
folyamatokat.

Az elmúlt három év átlagában – egy kivételével – 
minden fogyasztói méretkategóriába tartozó üzleti vil-
lamosenergia-felhasználóknak értékesített mennyiség 
növekedett. Összesen ez éves átlagban 3,4%-os emel-
kedést eredményezett. Meglepően nagy változást mutat 
a legalacsonyabb fogyasztási kategória nagysága, ami 
még akkor sem valószerű, ha az alsóbb kategóriákban 
az egyes évek között kisebb-nagyobb átsorolódások 
következhettek be. Az elmúlt évek drámaian csökkenő 
nagykereskedelmi árai mellett nagy valószínűséggel a 
20 MWh/év alatti felhasználók között korábbi ESZ fo-
gyasztók is megjelentek, hiszen a lakossági ügyfélkörben 
korábban számos olyan egyéni és mikrovállalkozás is 
megtalálható volt, amelyek a háztartásonkénti átlagos 
2,3 MWh/év (2012) mennyiségnél többet vételeztek. 
A tavalyi évben ugyanakkor ez a folyamat megfordulni 

látszik, 2014-ben mintegy harmadával csökkent a leg-
kisebb kategória fogyasztása. Ha a 20 MWh/év alatti 
felhasználók fogyasztását kivennénk a nem háztartási 
célú felhasználásból, akkor az üzleti célú felhasználás a 
vizsgált 3 év átlagában évi 1,9%-os növekedést mutatna. 
Ha az elmúlt négy évben csak az év első nyolc hónapját 
vizsgáljuk, az összkép nagyon hasonló a teljes idősorhoz, 
átlagosan minden kategóriában növekedés volt meg-
figyelhető. Éves alapon 2015-ben összesen 4,85%-os 
emelkedést mutat a felhasznált villamos energia meny-
nyisége, amely azt jelenti, hogy két kategória minimális 
csökkenése kivételével minden más kategóriában emel-
kedett a fogyasztás. A három legmagasabb fogyasztási 
kategória mennyisége emelkedett a legnagyobb mér-
tékben, átlagosan 13,4%-kal.

* Balogh Gábor, MVM Partner Zrt., piacelemzési szakértő
Uliha Gábor, MVM Partner Zrt., piacelemzési szakértő
Tóth Emese, MVM Partner Zrt., junior piacelemző
Sándor Tibor, MVM Partner Zrt., junior piacelemző

< A 2015. ÉVI HAZAI  
VILLAMOSENERGIAPIACI  
FOLYAMATOK

Balogh Gábor, Uliha Gábor, Tóth Emese, Sándor Tibor *
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2. ÁBRA: A MAGYARORSZÁGON KERESKEDŐK ÁLTAL ÉRTÉKESÍTETT NEM HÁZTARTÁSI CÉLÚ VILLAMOS ENERGIA MENNYISÉGE, 2011-2015 (GWH), FORRÁS: MEKH

1. ÁBRA: A MAGYARORSZÁGI ÉRTÉKESÍTETT VILLAMOS ENERGIA  
MENNYISÉGE, 2011-2015 (GWH), FORRÁS: MEKH
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a fogyasztáson belül, 2014-ben viszont már csak 66% 
(26.131 GWh), a vizsgált időszak legalacsonyabb aránya. 

A 2015. év első nyolc hónapjára állnak rendelkezésre 
termelési adatok. Nukleáris energiahordozóból szár-
mazott a megtermelt villamos energia 56%-a – 9.680 
GWh –, fosszilis tüzelőanyagból a 33%-a (5.665 GWh), 
megújulókból a 10%-a (1.774 GWh), vízerőművekből 
pedig az 1%-a (163 GWh). A fosszilis tüzelőanyagok kö-
zül a lignit volt a legmeghatározóbb (62%; 3.510 GWh), 
amelyet a gáz (32%; 1.805 GWh), szén (6%; 320 GWh) 
és olaj (0,5%; 30 GWh) követett. A termelés havonkénti 
megoszlását vizsgálva észrevehető, hogy áprilisban és 
májusban – amikor a legalacsonyabb a nagykereskedelmi 
villamosenergia-ár – a legalacsonyabb a termelés is, 
hiszen a nagyobb erőművek erre az időszakra időzítik 
éves karbantartásaikat. 2015-ben a Paksi Atomerőmű 
1-es blokkja április 4-e és június 8-a között állt le éves 
tervezett karbantartás miatt. 

Az ország villamosenergia-fogyasztása 26.954 GWh 
volt 2015 év első nyolc hónapjában; a termelés ezt az 
igényt nem tudta kielégíteni, a hiányt importtal fedezték. 
Magyarország villamosenergia-hálózatának Szlovénián 
kívül az összes szomszédjával van közvetlen összekötte-
tése; két déli szomszédunk – Horvátország és Szerbia – 
felé az export a meghatározó, a többi ország felől pedig 
az import. 2015 I-VIII. hónapjainak importszaldói ugyan-
akkor eltérnek a jellemző tendenciáktól; Szlovákia: 6.420 
GWh, Ukrajna: 3.772 GWh, Ausztria: 1.382 GWh, 
Románia: 980 GWh, Szerbia: 41 GWh. Mindössze Hor-
vátországgal volt pozitív exportszaldónk (2.919 GWh). 
Az április egyébként export-import viszonylatban is 
különlegesnek számít: az alacsony hazai termelés miatt 
a kivitelünk is az időszak legalacsonyabbja (296 GWh);  
miközben átlag feletti (1.719 GWh) importigény jellemzi. 
A legtöbbet, 1.935 GWh-t júliusban importáltuk a rend-
kívül magas, a sokéves átlagot 3 °C-kal meghaladó átlag-
hőmérséklet miatt.

A NAGYKERESKEDELMI 
VILLAMOSENERGIAÁRAK
2015-ben igen szűk sávban mozgott a magyar bench-
marknak tekinthető éves termék árfolyama. A 2016-
os évre vonatkozó zsinór termék – egyes kiugrásokat 
leszámítva – 40-42 EUR/MWh között ingadozott az 
idei évben. A magyar termék stabilitásával szemben 
a – a világpiaci folyamatokra érzékenyebben reagáló – 
német benchmark terméket már jóval szélesebb sávban 
kereskedték, 28,6-33,9 EUR/MWh között. Mindkét 
termékre azonban elmondható, hogy az év eleji szin-
tekhez képest jelentős csökkenést figyelhettünk meg. 
A magyar benchmark 2015 eleje óta majd 5%-ot csök-
kent, míg a hasonló lejáratú német termék 9,7%-ot. 
Az eltérő mértékű változás azt eredményezte, hogy a 

Az ipari termelés éves növekedésének egy száza-
lékpontos emelkedése kb. 0,35 százalékponttal emelte 
az üzleti értékesítésű felhasználás éves növekedését a 
vizsgált időszakban (2011-2015), bár a kapcsolat mértéke 
a két vizsgált változó között csak közepesen erős. Ez ha-
sonló az elmúlt évekre számított értékekhez, 2015-ben 
jelentősebb változás nem mutatható ki.

E két mutató alapján számított energiaintenzitás 
(egységnyi ipari bruttó termelésre jutó villamosenergia-
felhasználás) az utóbbi 3 évben már csökkenő trendet 
mutatott: 2012-ben 1,02, 2013-ban 1,01, 2014-ben 1,00,  
2015 augusztusáig pedig a mutató értéke átlagosan 0,97 
volt az év ezen részére vonatkozóan.

A HAZAI VILLAMOSENERGIA
TERMELÉS, IMPORTSZALDÓ
Az elmúlt 15 évben a magyar villamosenergia-fogyasztás 
nem változott jelentősen, 36 TWh és 41 TWh között 
mozgott. 2000-től kezdve folyamatos növekedés volt 
megfigyelhető, ami 2008-2010 között visszaesett, azóta 
lassabb ütemű növekedés a meghatározó. 2000-ben még 
90% felett volt a termelés részaránya (32.420 GWh) 

Kissé hosszabb időszakot vizsgálva elmondható, 
hogy az üzleti szektor villamosenergia-igénye szoro-
san együttmozog az ipari szektor bruttó termelésének 
változásával. (Bár az üzleti szektor az iparnál jóval szé-
lesebb tevékenységi kört fed le, a szolgáltatási szektor 
és az agrárium villamosenergia-igénye jóval kevésbé 
konjunktúra-, vagy termelésfüggő.) 
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3. ÁBRA: A MAGYARORSZÁGON KERESKEDŐK ÁLTAL FELHASZNÁLÁSRA ÉRTÉKESÍTETT VILLAMOS ENERGIA,  
ÉS AZ IPARI TERMELÉS ÉVES VÁLTOZÁSA, 2011-2015 (%), FORRÁS: MEKH
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4. ÁBRA: A MAGYARORSZÁGON MEGTERMELT VILLAMOS ENERGIA ENERGIA HOR-
DOZÓNKÉNTI MEGOSZLÁSA, 2015 JANUÁR-AUGUSZTUS (%), FORRÁS: ENTSO-E

6. ÁBRA: HAVONKÉNTI TÉNYLEGES VILLAMOSENERGIA-ÁRAMLÁSOK MAGYAR - 
ORSZÁG HATÁRMETSZÉKEIN, 2015. JAN-AUG (GWH), FORRÁS: ENTSO-E

5. ÁBRA: A MAGYARORSZÁGI VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS ÉS IMPORT HAVON-
KÉNTI MEGOSZLÁSA, 2015 JANUÁR - AUGUSZTUS (GWH), FORRÁS: ENTSO-E

Az utóbbi években az energia-
intenzitás a fejlett nemzetgaz-
daságokra jellemző csökkenő  
trendet mutat.
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két termék közötti spread (a jegyzési árak különbsége) 
értéke 10,2 EUR/MWh-ról 11,3 EUR/MWh-ig emel-
kedett október végéig. A spread 8,4-11,98 EUR/MWh 
közötti sávban ingadozott.

2015 első két hónapjában még emelkedést figyel-
hettünk meg a magyar és a német éves termékek árai-

ban, amit elsősorban a szén, a gáz és az EUA árainak 
növekedése okozott. Ezt követően azonban a nyers-
anyagpiaci trendeknek megfelelően erőteljes csökke-
nés következett, különösen a német piac esetében. 
A magyar benchmark egyre kevésbé tudta lekövetni 
a német termék változását. A német termék erőteljes 
csökkenését a megújulók okozta túlkínálat – a német 
szél és szolár beépített kapacitás 80 GW fölötti nagy-
sága – és a kereslet folyamatos csökkenése mellett a 
széntüzelésű erőművek termelési költségének csök-
kenése indukálta. A magyar termékre a regionális 
tényezők sokkal nagyobb hatást gyakoroltak, mint 
a nyersanyagárak változása. A magyar piac regionális 
elhelyezkedése miatt fontos szerepet tölt be a térség 
villamosenergia-kereskedelmében. Mivel a balkáni ré-
giónak nincs meghatározó villamos energia tőzsdéje 
(a szerb SEEPEX tőzsde 2015 novemberében indul), 
ezért az ott keletkezett hiány pótlásában vagy többlet 
értékesítésében fontos szerepet kap a magyar piac. 
2015 második felében a balkáni vízhozamok elmarad-
tak az ilyenkor szokásoshoz képest, így ez némi tá-
maszt adott a magyar benchmark termék árfolyamának. 

Az elkö vetkező időszakra azonban jelenleg nem látunk 
olyan fundamentális tényezőt, amely tartósan emelni 
tudná a magyar éves termék árfolyamát. A szintetikus 
Cal15 (amely az idei év eddigi spot áraiból és a határ-
idős jegyzések alapján számolódik) jelenleg több mint 
2 EUR/MWh-val alacsonyabb, mint az utolsó Cal15 
kötés, vagyis ez arra enged következtetni, hogy vár-
hatóan a csökkenő trend tovább folytatódhat.

A TÜZELŐANYAGÁRHATÁS
A két piac különbözőségét jól illusztrálja, mennyire 
eltérően reagálnak a tüzelőanyagok árváltozására. 
Ennek számszerűsítésére regressziós eljárással mo-
delleztük a HUPX és EEX DE 2016-os évre vonatkozó 
zsinór termékek árait, a Brent, az API2 típusú szén, a 
TTF földgáz és az EUA határidős jegyzéseinek függvé-
nyében (a minta a 2015.01.02-2015.11.03-i kereskedési 
időszakot öleli fel, és minden ár euróban értelme-
zett). A modellezést nehezíti, hogy a változók között 
erős korreláció (ún. multikollinearitás) áll fenn, ami 
becslési problémákat okoz. Ennek kiküszöbölésére a 
három nyersanyag-piaci változót főkomponens elem-
zéssel egyetlen változóvá, egyfajta nyersanyag-piaci 
indexszé transzformáltuk. Ez az új mutató magában 
foglalja az olaj, a földgáz és a szén áraiban rejlő in-
formáció 86%-át, és szoros együttmozgást mutat a 
három változó mindegyikével (az árak logaritmusa-
ival rendre 0,87, 0,98, illetve 0,93-as korreláció áll 
fenn). Ezt követően OLS eljárással becsültük meg 
az index és az EUA hozzájárulását a magyar illetve 
német határidős árakhoz. Az eredmények szerint az 
EUA 1%-os árnövekedése minden más változatlansága 
mellett átlagosan 0,15%-kal csökkentette a HUPX 

és 0,09%-kal az EEX DE éves jegyzéseit. A becsült 
hatás előjele ellentmond az intuíciónak, ugyanakkor 
figyelembe kell venni, hogy az EUA jegyzése gyakran a 
nyersanyagokéval együtt változik, viszont a modellben 
a Dec’16-os EUA változásából ki lett szűrve a nyers-
anyagpiaci folyamatok által magyarázott hányad. Így 
pedig a negatív előjelet a következő folyamat okozza: 
amennyiben a villanytermelés várható növekedése 
miatt emelkedik a kvóta iránti kereslet, és így annak 
ára, akkor az árampiacot érintő kínálatemelkedés le-
nyomja az ottani határidős jegyzéseket, azaz ilyenkor 
a drágább kvóta olcsóbb villannyal jár együtt. A be-
csült együtthatók kapcsán azt is meg kell jegyezni, 
hogy bár statisztikai értelemben mindkét érték szig-
nifikáns, azaz a nullától különböző koefficiensek nagy 
valószínűséggel nem mintavételi hiba eredményei, a 
piacokra gyakorolt hatás közgazdasági értelemben 
elhanyagolható: az EUA ára átlagosan napi 1,16%-os 
abszolút változást produkált az év eddigi részében, 
így összességében nem volt komoly befolyása sem a 
HUPX, sem az EEX DE jegyzésekre. A modell segít-
ségével azt is sikerült kimutatni, hogy a nyersanyag-
piaci index egységnyi növekedése a magyar árakat 
nem befolyásolta (a becsült együttható negatív, de 
inszignifikáns), míg a németet átlagosan 1,9%-kal 
emelte. Ezek után nem meglepő, hogy míg az EEX 
DE éves termékének áralakulását a nyersanyag-piaci 
index és az EUA együtt közel 82%-ban magyarázta, 
addig a HUPX varianciájából csak 34,6%-ot fedett le 
(ezek az R2 mutatók a villanyárakra vonatkoznak, 
ezért is különböznek a táblázatban feltüntetett, az 
árak logaritmusára felírt modellekhez tartozó kor-
rigált determinációs együtthatóktól).

EEX DE (Y+1) HUPX (Y+1)

Konstans 3,6224 
(0,047)

4,0246 
(0,038)

Nyersanyag-index 0,0186 
(0,001)

-0,0009 
(0,001)

EUA -0,087 
(0,023)

-0,1531 
(0,019)

Korrigált R2 82,5% 33,9%

Megfigyelések száma 207 207

1. TÁBLÁZAT: A TÜZELŐANYAG ÁRAK HATÁSA A MAGYAR ÉS A NÉMET ÉVES TERMÉKEK JEGYZÉSEIRE (2015.01.02-2015.11.03-I KERESKEDÉSI NAPOKRA),  
FORRÁS: SAJÁT SZERKESZTÉS

A regressziós modell (OLS) eredményei: A nyersanyag-index a Brent M+1, TTF Y+1 és API2 Y+1 jegyzések természetes alapú logaritmusaiból főkomponens elemzéssel képzett 
mutató, a tőzsdeárak és az EUA Dec’16 jegyzések is logaritmikus formában szerepelnek (a szén és az olaj esetén az adott kereskedési napra jellemző spot EURUSD árfolyam 
segítségével számítottuk ki a termékek euróban mért árait). Zárójelben az egyes koefficiensekhez tartozó standard hibák, az utolsó két sorban pedig a korrigált R2 és a 
minta elemszáma került feltüntetésre. A szignifikáns együtthatók félkövérrel szedve szerepelnek (egyetlen kivétellel minden koefficienshez 1% alatti p-érték tartozik).
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7. ÁBRA: A MAGYAR ÉS A NÉMET ÉVES TERMÉKEK ÁRALAKULÁSA, 2015, (EUR/MWH), FORRÁS: HUPX, EEX

A német éves termékárak lejt-
menetét a megújulók okozta 
túlkínálat és a kereslet folyamatos 
csökkenése mellett a széntüzelésű 
erőművek termelési költségének 
tartós esése okozza.
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E szakértői vizsgálatok legfőbb előnye, 
hogy a tagszervezeteknek lehetőségük 
van a saját tevékenységüket összeha-
sonlítani a legjobb nemzetközi gyakor-
lattal egy külső szakemberekből álló 
kivizsgáló csoport által lefolytatott 
alapos és objektív vizsgálat során.

<

* Bartos-Till Barbara, MVM Zrt., atomerőművi szakértő

< WANO VIZSGÁLAT  
AZ MVM CSOPORTNÁL

Bartos-Till Barbara *

A WANO CPR HÁTTERE
Az Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége, a 
WANO (World Association of Nuclear Operators), 
a csernobili katasztrófát követően, 1989 májusában 
jött létre. Világossá vált, hogy ha egy atomerőműben 
esemény történik, az a világ összes atomerőművére 
hatással van. Az atomerőműveket üzemeltető társa-
ságok felismerték, hogy nemzetközi együttműködésre 
van szükség annak érdekében, hogy egy ehhez hasonló 
baleset többé ne ismétlődhessen meg. 

Ennek megfelelően a WANO fő küldetéseként azt 
a célt tűzte ki, hogy a tagok közötti információcsere és 
kapcsolattartás elősegítése, valamint az eredmények és 
a tapasztalatok összehasonlítása által az atomerőmű-
vek üzemeltetésének biztonságát és megbízhatóságát 
a maximális szintre emeljék. 

A fenti célok elérése érdekében a WANO a kilenc-
venes évek eleje óta végez a tagjai körében külső, más 
tagszervezetek által delegált szakértők útján lefolyta-
tott felülvizsgálatokat, ún. peer review-kat. E szakértői 
vizsgálatok legfőbb előnye, hogy a tagszervezeteknek 
lehetőségük van a saját tevékenységüket összehasonlí-
tani a legjobb nemzetközi gyakorlattal egy külső szak-
emberekből álló kivizsgáló csoport által lefolytatott 
alapos és objektív vizsgálat során.

A peer review-nak többféle fajtája van. A legátfo-
góbb az atomerőművi vizsgálat, amelyet eddig hatéven-
te, 2015-től kezdődően pedig már négyévente hajt végre 
a WANO. A Paksi Atomerőműnél 2012-ben került sor 
az utolsó ilyen átfogó WANO peer review-ra, az utó-
vizsgálat pedig 2014 februárjában zajlott. 

A Corporate Peer Review (CPR) speciális vizsgálat, 
amely a csoportközpont (corporate) és az atomerő-
mű közötti kapcsolatra fókuszál: elsődleges célja annak 
vizsgálata, hogy a társaság csoporton belül a nukleáris 
biztonságot érintő csoportszintű döntések meghozatala 
milyen módon történik, és a központi szervezet milyen 
eszközökkel támogatja az atomerőműveket a nukleáris 
biztonság magas szintű fenntartása és folyamatos fejlesz-
tése, valamint a megbízható üzemeltetés érdekében. 

Az első CPR-t 1998-ban folytatták le, és egészen 
2011-ig csak önkéntes alapon történt. A fukushimai 
balesetből levont tanulságok azonban erre a terület-
re is ráirányították a figyelmet, felismerve azt, hogy a 
csoportszintű struktúra nagymértékben befolyásolhatja 
a nukleáris biztonságot. A WANO 2011-ben, Kínában 
tartott általános értekezletén a tagok elhatározták, hogy 
2017. december 31-ig minden tagsággal bíró társaságnál 
el kell végezni egy ilyen vizsgálatot. Ezen peer review 
sorozat tapasztalatai alapján pedig a későbbiekben dön-
tenek arról, hogy milyen rendszerességgel szükséges 
megismételni a vizsgálatot.
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vevő vezetők és munkatársak számára a WANO szak-
értői részletes oktatást tartottak.

A Corporate Peer Review szempontjából figyelemre-
méltó, hogy az MVM Csoporton belül nem a corporate, 
azaz az MVM Zrt., hanem az MVM Paksi Atom erőmű Zrt. 
rendelkezik a nukleáris üzemeltetési engedéllyel, így a 
nukleáris biztonságért is kizárólagos és át nem ruházható 
felelősséggel az atomerőmű bír. Ennek megfelelően az 
atomerőmű a nukleáris biztonsággal összefüggő döntések 
terén felelősségét nem oszthatja meg más szervezettel.

Miután az előzetes látogatás során a WANO szak-
értői megismerték az MVM Csoport működésének ke-
reteit adó hazai szabályozási rendszert, valamint a Paksi 
Atomerőműnek a szabályozásból, valamint az engedé-
lyesi pozíciójából fakadó sajátos helyzetét, a vizsgálat 
súlypontja átkerült az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-re. 

A CORPORATE PEER REVIEW 
RÉSZTVEVŐI
A vizsgálatot a WANO által felkért szakértői csoport 
(peer review team) végzi, amelynek teljes jogú tagja a 
társaságcsoport által delegált két szakértő (Host Peer). 
Az MVM Csoport esetében az MVM Zrt. részéről Hor-
váth Miklós, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. részéről 
pedig Tóth János vett részt Host Peer-ként az MVM CPR 
vizsgálatban. A WANO szakértői csoportot támogatja 
az ún. Exit Representative, aki vagy egy tagszervezet, 
vagy a WANO egyik felső vezetője. Az ő szerepe az, 
hogy a szakértői csoporttól függetlenül, külső szakér-
tőként felügyelje a vizsgálat lefolytatását és ellenőrizze 
a CPR eredményét. Az MVM CPR során a WANO 
moszkvai központja két ilyen magas beosztású szakértőt 
is meghívott a vizsgálat figyelemmel kísérésére. 

Az MVM Csoport részéről részt vesznek a program-
ban az úgynevezett Counterpart-ok, akik az egyes fókusz-
terület irányításáért felelős vezetők, és fontos szerepük 
van a vizsgálat végső megállapításainak kidolgozásában. 
Az MVM CPR során négy Counterpart került kijelö-
lésre mind az MVM Zrt. mind az MVM PA Zrt. vezetői 
közül. A fogadó szervezet részéről ezen kívül a szakértői 
csoportot két kapcsolattartó személy támogatja, aki-
ket az MVM Zrt. (Host Interface), illetve az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. (Site Interface) jelölt ki a vizsgálattal 
összefüggő logisztikai, szervezési feladatok ellátására. 

A CORPORATE PEER REVIEW MENETE
Annak érdekében, hogy a CPR-t végző szakértők egy 
átfogó, előzetes képet kapjanak az MVM Csoportról, 
2014 szeptemberében az MVM Zrt. és az MVM PA Zrt. 
a szakértők rendelkezésére bocsátotta a társaságcsoport 
működésével összefüggő releváns dokumentumokat tar-
talmazó, ún. Előzetes Információs Csomagot. Kiemelen-
dő, hogy a vizsgálat során a bizalmasság kulcsfontosságú. 

Mind a peer review-t végző szakértők, mind a vizs-
gált társaságok felkészülésének elősegítésére a WANO 
egy dokumentumot adott ki, amely meghatározza az 
elérendő fő célkitűzéseket, és az azok teljesítéséhez 
szükséges kritériumrendszert. Az MVM Csoportnál 
lefolytatott vizsgálat során már a legújabb, Performance 
Objectives and Criteria PO&C 2013-1 (a továbbiakban: 
WANO dokumentum) megjelölésű dokumentum ke-
rült alkalmazásra. A WANO dokumentum Corporate 
Peer Review-ra vonatkozó része hét fókuszterületen 
határozza meg az elérendő fő célkitűzéseket. A CPR 
során a szakértők azt keresik, hogy ezek a célkitűzések 
megvalósulnak-e a vizsgált szervezet tekintetében. Min-
den egyes célkitűzéshez kritériumokat határoz meg a 
WANO dokumentum, amelyek útmutatóul szolgálnak 
a célkitűzések teljesítéséhez.

AZ ELŐZETES VIZSGÁLAT
A novemberi vizsgálat előkészítése érdekében az MVM 
CPR-t végző szakértői csoport vezetője, továbbá a 
WANO moszkvai központjának1 két tagja 2014. május 
6-8. között előzetes látogatást tett az MVM Csoportnál. 

Ennek keretében, 2014. május 7-én az MVM Zrt., 
május 8-án pedig az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. veze-
tőségével került sor az indító megbeszélésre. Ezek során 
az MVM Zrt., illetve a Paksi Atomerőmű Zrt. ismertette 
az MVM Csoportot, illetve a Paksi Atomerőművet, a 
szakértői csoport vezetője pedig általános tájékoztató 
keretében bemutatta a CPR célját, menetét, módszerét. 
Az MVM Csoport részéről a CPR programban részt 

A VIZSGÁLT FÓKUSZTERÜLETEK

CO-1. Csoportszintű vezetés

CO-2. Csoportszintű irányítás

CO-3. Csoportszintű felügyelet

CO-4. Csoportszintű független felügyelet

CO-5. Csoportszintű támogatás és szolgáltatás

CO-6. Csoportszintű humán erőforrás

CO-7. Csoportszintű kommunikáció

1  A WANO négy regionális központ köré tömöríti tagszervezeteit. 
Ezek közül az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a moszkvai központhoz 
tartozik.

A szakértői csoport tagjai kötelesek megtartani a vizsgált 
szervezet üzleti titkait, így a vizsgált dokumentumokról, 
valamint a CPR során tapasztaltakról, de még magáról a 
vizsgálatról sem adhatnak információt harmadik szemé-
lyeknek. A vizsgálat eredménye sem nyilvános. 

A Corporate Peer Review 2014. november 22-29. 
között zajlott le az MVM Csoportnál. A program 2014. 
november 23-án indító megbeszéléssel kezdődött a szak-
értői csoport tagjai, valamint az MVM Zrt. és az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt vizsgálatban érintett vezetői rész-
vételével. A szakértői csoport november 24-26. között a 
Paksi Atomerőműben tett látogatást, és több mint har-
minc interjút folytatott le a vizsgálat tárgya szerint érintett 
vezetőkkel és kollégákkal. A program és az interjúk sora 
november 27-28-án az MVM Székházban folytatódott. 

A CORPORATE PEER REVIEW 
EREDMÉNYE
A vizsgálat eredményeként a szakértői csoport egy zá-
rójelentést készített, amelynek átadására 2015. március 
5-én került sor az MVM Zrt. székházában.  A szakértői 
jelentés egyrészt kiemeli az MVM Csoport erősségeit, 
azokat a területeket, amelyek jó példaként szolgálhat-
nak a többi tagszervezet számára. Emellett javaslatokat 
fogalmazott meg a társaságcsoport számára a fejlődés 
további lehetséges területeire vonatkozóan, amelyek 
támogathatják a vállalat szervezeti hatékonyságának 
növelését és a kiváló üzemi tevékenységeket. 

A szakértői jelentés elismerte, hogy az MVM Cso-
port a nemzetközi elvárásoknak megfelelően működik. 
Az MVM szabályzási rendszere biztosítja az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. számára a biztonságos és megbízható 
üzemeltetéshez szükséges feltételrendszert. A jelentés 
kiemelte többek között az átfogó biztonságfejlesztési 
program végrehajtását, amely jelentősen növelte az 
atomerőmű biztonságos üzemeltetését valamint az 
üzemidő-hosszabbítási program végrehajtását. 

A szakértői csapat méltatta továbbá az erőműben 
meghonosított mentorprogramot, amellyel biztosítható 
a tudásátadás a fiatal kollégák számára, valamint a prog-
ramnak köszönhetően folyamatosan rendelkezésre áll 

a szükséges tudású szakembergárda az erőmű bizton-
ságos üzemeltetéséhez. További követendő példaként 
került említésre az MVM Csoport által folytatott kom-
munikáció, amelynek eredményeként stabilan magas 
hazánkban az atomenergia elfogadottsága.

A jelentés a fentieken túl megfogalmazott néhány 
javaslatot arra vonatkozóan, hogy miként tudja az MVM 
Csoport a továbbiakban is fenntartani, illetve tovább 
növelni a kiváló teljesítményét.

Javaslat született arra vonatkozóan, hogy az MVM 
kiterjessze benchmark tevékenységét, így a szélesebb 
körben megfigyelt gyakorlatok, módszerek vizsgálata 
előnyöket eredményezhet hazánk egyetlen atomerő-
műve számára.

A WANO javasolta az anyavállalatnál egy független 
felügyeleti szervezet létrehozását, amely fő célja a Paksi 
Atomerőmű nukleáris biztonságának az engedélyes szer-
vezeteitől független felügyelete és értékelése, a nemzetkö-
zi szervezetek által megfogalmazott legjobb gyakorlatok 
figyelése, az esetleges alkalmazási lehetőségek vizsgálata.

A vizsgáló csoport felhívta figyelmet arra, hogy az 
atomerőművek üzemeltetésében kiemelt szerepet játszik 
az emberi tényező, ezért fontos a személyzet képzésének 
további fejlesztési lehetőségéinek vizsgálata, amellyel a jö-
vőben is biztosított az erőmű biztonságos üzemeltetése.

A szakértői jelentés megállapításai alapján az 
MVM Zrt. és a Paksi Atomerőmű 9 pontból álló intéz-
kedési tervet dolgozott ki a működési hatékonyság nö-
velése, valamint az MVM Zrt. és a Paksi Atomerőmű 
közötti együttműködés erősítése érdekében.

A WANO 2016. november 21-26-án utóvizsgála-
tot tart a CPR során tett javaslatok megvalósulásának 
ellenőrzésére.

Site Interface

MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt.

MVM  Zrt.

CPR szakértői csoport

Counterparts
Exit 

Representative

Host Interface

Host Peer

1. ÁBRA: A CORPORATE PEER REVIEW RÉSZTVEVŐI

A szakértői jelentés elismerte, hogy az MVM 
Csoport a nemzetközi elvárásoknak megfelelően 
működik. Az MVM szabályzási rendszere bizto-
sítja az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. számára 
a biztonságos és megbízható üzemeltetéshez 
szükséges feltételrendszert.
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I. ELŐZMÉNYEK
Az MVM Csoport Magyarország 4. legnagyobb vál-
lalatcsoportjaként éves szinten 100 milliárd forintot 
meghaladó beruházási és befektetési projektportfólió 
kezeléséért felel. Ekkora portfólió irányításához elen-
gedhetetlen a szabályozott, stabil folyamati alapokon 
nyugvó portfólió-menedzsment tevékenység. 

A jelenleg is érvényben lévő, 4 éve kialakított műkö-
dési rend révén megvalósult a fejlesztési tevékenységek 
és forrásaik csoportszinten összehangolt koordinációja, 
kontrollja, ezáltal pedig a hatékonyabb forrásgazdálko-
dás. A fejlesztési források csoportszintű felhasználásá-
nak nyomon követését és ellenőrzését önálló vezetői 
testület formájában a havonta ülésező Beruházási és 
Befektetési Bizottság (BBB) végzi, amelynek munká-
ját az MVM Zrt. Beruházás és Programmenedzsment 
Osztálya készíti elő (1. ábra). 

A Társaságok a projektek menedzsmentjét jellem-
zően saját projektvezetőikkel, saját hatáskörükben, 
összegyűjtött szakmai tapasztalataikra építve látják 
el. Az évente két alkalommal megrendezésre kerülő 
csoportszintű Projektvezetői Fórum jó alkalmat biz-
tosít arra, hogy megismerhessünk egy-egy érdekes 
projektet, bepillanthassunk a konkrét projekt kap-
csán felmerülő kihívásokba. Az ezekről az alkalmakról 
kapott visszajelzések hasonlóak: izgalmas dolog más 
szakterületek projektjeit megismerni, miközben azt 
is látjuk, hogy a különböző projektek menedzserei 
nagyon hasonló feladatokkal, helyzetekkel találkoznak. 
Kávészünetben mindenkinek van egy sztorija az aktuá-

lis projektkockázatokról, az érintettek kezeléséről, az 
alvállalkozókkal való együttműködés nehézségeiről… 
Átérezzük egymás napi problémáit, hisz valamennyi 
résztvevő projektvezető. (1. kép). 

< PROJEKTMENEDZSMENT 
SZEMLÉLET FEJLESZTÉSE  
AZ MVM CSOPORTBAN

* Mészáros András Attila, MVM Zrt. Beruházás és 
Programmenedzsment Osztály, osztályvezető

Mészáros András Attila *

A portfólió menedzsment rendszer biztosítja a megalapozott vezetői döntéshozatalt,                        

ezáltal a fejlesztési források hatékony allokálását és felhasználását. 

Egykapus 
forrásallokáció és 

döntési mechanizmus 
alakult ki 

Csoportszinten 
stratégiailag kiemelt 

projektek/programok 
követhetősége 

Projektek egységes 
gazdaságossági 

értékelése 

Új irányelvekkel biztosítottuk a hatékonyabb forrásgazdálkodás megvalósítását. 

1. ábra: A Beruházási és Befektetési Bizottság  
működési alapelvei és modellje 

1 

A portfólió menedzsment rendszer kialakítása révén az MVM Csoportban megvalósult a fejlesztési 
tevékenységek és forrásaik csoportszintű koordinálása és kontrollja. 

1. ÁBRA: A BERUHÁZÁSI ÉS BEFEKTETÉSI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSI ALAPELVEI ÉS MODELLJE

1. KÉP: TÁJÉKOZTATÓ A LEGÚJABB PORTFÓLIÓMENEDZSMENT FEJLESZTÉSEKRŐL

Az MVM Csoportban csoport-
szinten összehangoltan zajlik  
a fejlesztési források koordinációja. 
A következő lépés az ehhez 
illeszkedő projektmenedzsment 
folyamatok fejlesztése.

<
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II. KIHÍVÁSOK
A fentiek alapján akár idillinek is tűnhetne a kép. A hát-
térben azonban folyamatos változások zajlanak, amely-
nek meg kell felelnie az MVM Csoportnak: 
nn  Ma már nem elég projekteken dolgozni, projektszerű-

en is kell működni. Folyamatosan és egyre erősebben 
érkezik ez az elvárás, egyrészt a menedzsmenten ke-
resztül a tulajdonos, másrészt a piaci szereplők felől. 

nn  Ma már kevés az, ha egy szervezeti egység egy fel-
adatot jó minőségben, határidőre végez el. Haté-
konyan kell együtt dolgoznunk más szervezeti egy-
ségekkel, más piaci szereplőkkel. Ennek érdekében 
értenünk kell egymás nyelvét, rutinjait, módszereit. 

nn  Egyre nagyobb hangsúly kerül a projektek pontos 
tervezésére: ha túltervezzük egy projekt költségke-
retét, azzal felesleges és drága finanszírozási igényt 
generálunk, míg az alultervezés pótlólagos forrás-
bevonást tesz szükségessé.
Annak érdekében, hogy az MVM Csoport közép-

távon is megőrizze előkelő pozícióját a vállalatok rang-
sorában, a piaci trendekkel összhangban még inkább 
finomítani kell a vállalatcsoport működését.

III. A MEGOLDÁS IRÁNYAI
Az MVM Csoport felismerte: támogatnia kell projekt-
vezetőit abban, hogy meg tudjanak felelni a kihívások-
nak. Az MVM Zrt. Gazdasági vezérigazgató-helyettesi 
területe (együttműködésben a Humán Igazgatósággal) 
többlépcsős programot dolgozott ki, amely a következő 
elemekből épül fel (2. ábra):

1.  Csoportszintű Projektvezető Fejlesztő Program a 
közös projektmenedzsment nyelv kialakításáért.

2.  Csoportszintű Projektmenedzsment kézikönyv az 
egységes módszertani keretrendszerért.

3.  Projektmenedzsment informatikai támogatás cso-
portszintű bevezetése a hatékonyabb projekt- és 
portfóliómenedzsment tevékenységért.

4.  Haladó szintű Projektvezető Fejlesztő Program a 
tapasztalt projektvezetők további fejlesztéséért.
A munka természetesen nem állhat meg ezen a 

ponton: folyamatosan naprakészen szükséges tartani a 
módszertant, az informatikai támogatást és képzések-
kel kívánjuk támogatni ezek beépülését a mindennapi 
gyakorlatba.

III/1. Csoportszintű Projektvezető  
Fejlesztő Program a közös projekt-
menedzsment nyelv kialakításáért
A 2015 júniusában indult és 2016 tavaszáig több turnus-
ban zajló kétnapos csoportszintű Projektvezető Fejlesz-
tő Programon (továbbiakban PFP) projektvezetők és 
projekteken dolgozó szakértő kollégák vesznek részt, 
a társaságok szempontjából heterogén csoportokban. 
A képzésen MVM specifikus projektpéldákon keresztül, 
kiscsoportos feladatmegoldás és prezentációk segít-
ségével kerül sor a projektmenedzsment szemlélet és 
képességek fejlesztésére, az MVM Csoporton belül 
működő gyakorlatok megosztására. 2015 októberéig 
csoportszinten több mint 160 fő jelentkezett a képzésre 
(3. ábra). 

A képzési anyag kialakításához a felsővezetői elvá-
rások mellett kérdőíves projektmenedzsment kompe-
tencia felmérés (120 fő) és résztvevői interjúk (40 fő) 
szolgáltatták a kiindulási alapot. A PFP kompetenciafej-
lesztési fókuszait a projektek tudatos tervezésére, a pro-
jektfolyamatokra, a tudatos erőforrás felhasználásra és a 
finanszírozási szemlélet erősítésére helyeztük. A képzési 
anyag összhangban van a nemzetközileg elismert projekt-
menedzsment módszertanokkal (4. ábra). 

Az MVM Zrt. Humán Igazgatóságával együttműkö-
désben a programhoz kapcsolódóan kialakításra került 
egy online jelentkezési felület, amely megkönnyíti a je-

3 

2. ábra: Összehangolt szervezetfejlesztési megközelítés 
a komplex változásmenedzsment érdekében 

2015 

Haladó projektmenedzsment 
képzés 

PROJEKTVEZETŐ FEJLESZTŐ 
PROGRAM II. 

IT TÁMOGATÁS 

Projektmenedzsment eszköz 
csoportszintű bevezetése  

IT TÁMOGATÁS 

Projekt- és portfóliómenedzsment 
eszközök integrációja 

PROJEKTVEZETŐ FEJLESZTŐ 
PROGRAM I. 

Projektmenedzsment alapozó 
képzés 

2016 

2017 

Módszertani támogatás 

PROJEKT MENEDZSMENT 
KÉZIKÖNYV 

2. ÁBRA: ÖSSZEHANGOLT SZERVEZETFEJLESZTÉSI MEGKÖZELÍTÉS A KOMPLEX VÁLTOZÁS-MENEDZSMENT ÉRDEKÉBEN

3. ÁBRA: A PROGRAMBAN EDDIG RÉSZT VEVŐ TÁRSASÁGOK

5 

Melyek azok a legf bb tématerületek, amiben fejl dni szeretne annak érdekében, hogy 
eredményesen tudja támogatni azokat a projekteket, amelyekben részt vesz? 

Projekt folyamat menedzsmentje 63,3 % 

Pénzügyi menedzsment 57,5 % 

Er forrás menedzsment (eszköz és humán tényez k menedzsmentje) 55,0 % 

Határid  menedzsment 45,0 % 

Projekt kommunikáció 42,5 % 

Projektcsapat együttm ködésének támogatása 41,7 % 

Egyéb 3,3 % 

A résztvev k valamennyi kompetencia területen fejl dni szeretnének, kiemelten a folyamat, pénzügyi  
és er forrás menedzsmentben. 

4. ábra: Projektvezet  Fejleszt  Program (PFP) 
El zetes felmérés – Miben szeretnének fejl dni a résztvev   ?k

4. ÁBRA: : ELŐZETES FELMÉRÉS – MIBEN SZERETNÉNEK FEJLŐDNI A RÉSZTVEVŐK?

A kompetenciafejlesztés 
fókuszait a projektek tudatos 
fejlesztésére, a projektfolyama-
tokra, a tudatos erőforrás fel-
használásra és a finanszírozási 
szemlélet erősítésére helyezzük.

<
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III/4. Haladó szintű Projektvezető Fejlesz-
tő Program
A 2016. második felére tervezett Projektvezető Fej-
lesztő Program (PFP) II. a többévnyi tapasztalattal ren-
delkező, szenior projektvezetőket célozza meg, akik 
stratégiai vagy pénzügyi szempontból az MVM Cso-
port legjelentősebb projektjeit menedzselik. Terveink 
szerint a képzés minősítéssel fog zárulni, amelynek 
megszerzése tanúsítja a projektvezető projektme-
nedzsment szakmai felkészültségét. Ahogy a PFP I. 
során is, itt is fontos, hogy a módszertani kompeten-
ciák mellett a projektvezetéshez szükséges készségek 
is fejlesztésre kerüljenek.

IV. FOLYAMATOS FEJLŐDÉS 
BIZTOSÍTÁSA
Ahogy az MVM Csoport projektmenedzsment érett-
sége egyre magasabb és magasabb szintre kerül a be-
mutatott projektek, programok megvalósításán keresz-
tül, úgy fog az MVM Csoport egyre újabb, a magasabb 
érettségből fakadó kihívásokkal szembesülni a projekt-
menedzsment területén. Az ezen kihívásoknak való 
megfelelés érdekében elengedhetetlen, hogy a jelenlegi 
összehangolt szervezetfejlesztési megközelítésben leírt 
lépéseket (módszertani támogatás, informatikai támoga-
tás, tudásátadás) újra és újra felülvizsgáljuk és az aktuális 
kihívásokhoz igazítsuk. (5. ábra: Projektmenedzsment 
kultúra fejlesztése) 

méretű projekt portfólióval rendelkező Társaságok 
szakértőinek bevonásával. A projekt célja egy olyan 
jól használható, egységes módszertani keretrendszer 
kidolgozása, amely gyakorlati segítséget nyújt a pro-
jektvezetőknek mindennapi feladataik során (pl.: sab-
lon javaslatok, példák, jellemző kockázatok, stb.), az új 
belépőket pedig segíti az MVM Csoportban érvényben 
lévő projektmenedzsment elvárásoknak való mielőbbi 
megfelelésben.

A publikusan elérhető, nemzetközileg elismert 
módszertanok (PMI – PMBOK, IPMA, ISO21500), 
amelyre a jelenlegi munka is épít, eszközök és mód-
szerek széles tárházát tartalmazzák. Ezek a módszer-
tanok azonban testreszabás nélkül nem alkalmasak 
arra, hogy folyamati szemléletben, az MVM Csoport 
sajátosságait figyelembe véve támogassák a projekt-
vezetők munkáját. 

A létrejövő csoportszintű Projektmenedzsment 
kézikönyv iránymutatásként fog szolgálni a Társaságok 
számára saját, részletesebb projektmenedzsment kézi-
könyvük, szabályzatuk elkészítéséhez. Az alkalmazott 
megközelítés lehetőséget biztosít az egységes gyakor-
latok, keretrendszer megteremtésére, miközben meg-
hagyja a Társaságok szabadságát a műszaki-szakmai spe-
cialitások, irányítási rendszerben meglévő sajátosságok 
kezelésében. 

A Projektmenedzsment kézikönyv összeállítása üzleti 
és implementációs terv összeállításával zárul. Ezáltal válik 
biztosíthatóvá a módszertani keretrendszer beépülése 
a mindennapi működésbe.

lentkezések lebonyolítását. A program tovább folyta-
tódik 2016 tavaszán is. Amennyiben az MVM Csoport 
munkavállalójaként felkeltette érdeklődését a képzés, 
kérjük, munkahelyi vezetőjével egyeztetve jelezze rész-
vételi szándékát a pfp@mvm.hu e-mail címen. (2. kép, 
5. ábra)

III/2. Csoportszintű Projektmenedzsment 
kézikönyv az egységes módszertani ke-
retrendszerért
2015 szeptemberében elindult a Csoportszintű Projekt-
menedzsment kézikönyv kidolgozása a legjelentősebb 

Az üzleti implementációs tervben kiemelten hang-
súlyos elemet fognak képviselni az oktatások, amelyek 
során lehetőséget kívánunk biztosítani a Kézikönyv minél 
szélesebb körű megismerésére, a felmerülő projektme-
nedzsment kérdések megválaszolására.

III/3. Projektmenedzsment informatikai 
támogatásának csoportszintű bevezetése
A projektmenedzsment informatikai támogatására 
változatos eszközöket, változatos érettségi szinten 
alkalmaznak jelenleg az MVM Csoport társaságai. A 
Projektmenedzsment kézikönyvhöz kapcsolódóan ki-
dolgozásra kerülő informatikai implementációs terv 
célja, hogy előkészítse a leírt folyamatok, sablonok, 
módszerek alkalmazását elősegítő informatikai támo-
gatás csoportszintű bevezetését.

Víziónkban egy olyan projektmenedzsment eszköz 
bevezetése szerepel, amely a portfólió-menedzsment 
informatikai támogatásával integráltan átfogó képet biz-
tosít a projektek állapotáról, előrehaladásáról, ezáltal 
minimalizálva a pótlólagos adatszolgáltatás igényét. 

Az integrált informatikai támogatás csoportszintű 
bevezetése mindamellett, hogy jól használható gyakor-
lati támogatást ad a projektvezetők kezébe, a portfó-
lió-menedzsment tevékenység pontosságát is növeli: az 
online kapcsolatnak köszönhetően a projektek várható 
lefutásában bekövetkező hatások azonnal leképeződnek 
portfólió szinten is.

2. KÉP: GYAKORLAT- ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS ORIENTÁLT OKTATÁSI MÓDSZERTAN

6 

„Most vettem észre, hogy 
munkám a projektmenedzsment 
egy sz k területére korlátozódott.” 

„Jó volt, strukturált, összefoglalt,  
volt „aha-élmény”. Köszönöm!” 

„A munkám során csak részben és 
ritkán foglalkozom projektekkel, de 
amikor igen, akkor a képzés hatására 
konstruktívan fogok tudni 
hozzáállni a projektfolyamathoz.” 

„Teljes mértékben, s t beépítésre kerül 
a cég életébe.” 

„Alapvet en a képzés elméleti részével 
tisztában voltam, viszont a projekt 
szervezésével és a személyiség 
ismerettel kapcsolatos megvilágítások 
nagyon hasznosak voltak.” 

„Gyakorlatból hozott valós példák. Az 
oktatók gyakorlati ismeretekkel is 

rendelkeznek, nem csak elméletivel.” 

„Átfogó kép, gyakorlatiasság.” 

„A személyes interaktív kapcsolat, 
csapatban történ  gondolkodás.” 

„Jól ütemezett, bevonó.” 

„Nem csak a projekt tervezésér l, hanem a 
megvalósításáról és zárásáról is 

beszéltünk, s t feladat is volt hozzá.” 

„Elmélet-gyakorlat jó aránya, 
gyakorlati feladatok változatosak 

voltak. MVM tapasztalatok 
bevonása.” 

5. ábra: Projektmenedzsment kultúra fejlesztése 
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5. ÁBRA: TRÉNINGEK TAPASZTALATAI – RÉSZTVEVŐI VISSZAJELZÉSEK

6. ÁBRA: PROJEKTMENEDZSMENT KULTÚRA FEJLESZTÉSE
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BEVEZETÉS
A Paksi Atomerőmű több mint 30 éve látja el Magyar-
ország lakossági és ipari fogyasztóit biztonságos, olcsó 
és környezet-barát villamos energiával. 2014-ben a teljes 
magyarországi áramtermelés 53,6%-a Paksról szárma-
zott. A vállalat jövőképe a nukleáris biztonság minden-
kori elsődlegessége mellett, műszakilag megalapozottan 
és optimális költségszinten a környezetterhelés minima-
lizálása és a villamosenergia-termelés maximalizálása. 
Az atomerőmű működésének kezdete óta a biztonsá-
got, a fenntarthatóságot és a gazdaságosságot növelő 
átalakításokkal fejleszti a rendszereit, nemzetközileg 
elismerten magas biztonsági szinten üzemel. A vállalati 
stratégiába illeszkedően az elmúlt években az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. 108%-ra növelte a blokkok névleges 
villamos teljesítményét, valamint megszerezte az 1. és 
2. blokk további 20 évvel meghosszabbított üzemel-
tetési engedélyét. Jelenleg a 3. és 4. blokkok üzemidő 
hosszabbítása mellett a 2. generációs üzemanyag al-
kalmazásában rejlő további lehetőségek kiaknázása és 
az üzemeltetési ciklus hosszabbítása – a C15 kiemelt 
projekt – az aktuális stratégiai feladat.

AZ ATOMERŐMŰVEK RENDELKEZÉSRE 
ÁLLÁSA
A világon ma működő, villamos energiát szolgáltató 
atom erőművek többsége az ún. könnyűvizes típusba 
tartozik. Ezek közös jellemzője, hogy az üzemanyag-
cseréhez a reaktor leállítása és szétszerelése szüksé-
ges. Az üzemanyag-cserét összekötik a berendezések 
karbantartásával is, majd a műveletek befejeztével a 
reaktor újraindul a következő üzemelési ciklusra. A két 
leállás közti üzemidőt a szakzsargon kampánynak nevezi. 
Az atomerőművek sajátossága, hogy a megtermelt 
villamos energia árában az üzemanyag költsége hoz-
závetőleg 10%, ami azt jelenti, hogy egy atomerőművi 
blokk fenntartása abban az esetben is közel ugyan-

< ÜZEMELTETÉSI  
CIKLUSHOSSZABBÍTÁS  
A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Dr. Nemes Imre, Czibula Mihály * Az európai áramtőzsdék folyamatosan csökkenő villamos energia árai, a moder
nizációs átalakítások költségei, valamint a biztonságnövelő intézkedések kiadá
sai miatt az atomerőművek versenyképessége kihívások előtt áll. A biztonság és 
fenntarthatóság elsődlegessége mellett a működés gazdaságosabbá tételének 
egyik lehetséges módja a teljesítménykihasználás növelése az üzemeltetési ciklu
sok meghosszabbításán keresztül. A VVER440 blokktípust üzemeltető országok 
között elsőként a Paksi Atomerőmű  indította el a C15 kiemelt projektet, amelynek 
keretében elemezte a hosszabb üzemeltetési ciklusok megvalósíthatóságát, meg
kezdte az állapotfelügyeleti programok, kritériumok átdolgozását, az üzemanyag 
és töltettervezést.

* Dr. Nemes Imre, MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Reaktorfizikai Osztály, osztályvezető
Czibula Mihály, MVM Paksi Atomerőmű Zrt., kiemelt projekt vezető
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működő atomerőművek versenyképessége kihívások 
elé állt. Az erőművek tulajdonosai, a nukleáris ható-
sággal és a kutatóintézeti háttérrel közösen vizsgálni 
kezdték az atomerőművek hatékonyság növelésének 
lehetőségeit. A determinisztikus elveket részben fel-
váltotta a kockázati szempontokat figyelembe vevő 
karbantartási és időszakos ellenőrzési metodikák al-
kalmazása, megkezdődött az atomerőművi blokkok 
teljesítmény-növelése, a főjavítások munkairányítási 
módszertanának átalakítása, valamint az üzemanyag-
fejlesztésekkel párhuzamosan az üzemanyagkampá-
nyok meghosszabbítása.

Az elmúlt két évtizedben az USA-ban és a világ 
fejlett nukleáris üzemeltetési kultúrájú országaiban 
az atomerőművek üzemeltetési ciklusa 12 hónapról 
18, esetenként 24 hónapra nőtt, a rendelkezésre ál-
lási mutató átlaga elérte a 90%-ot, az üzemidőt pedig 
további 20-30 évvel terjesztették ki. A cél a biztonság 
szinten tartása mellett a fenntarthatóság biztosítása, a 
termelés növelése, a karbantartási költségek csökken-
tése volt. A hosszabb kampányokra való átállás azon-
ban nem éppen egyszerű és sok szolgáltató esetében 
nem is zökkenőmentes feladat, a reaktortartály és az 
üzemanyag geometria különbözősége miatt a régebbi 
típusú és kisebb teljesítményű reaktorok esetén nem 
is valósult meg. Az üzemeltetési ciklus-hosszabbítás 
az üzemanyag-fejlesztést is magába foglaló, minden 
atomerőművi műszaki szakterületet érintő komplex 
munka. Gyártói támogatás nélkül, csak kivételesen 
erős mérnöktudományi háttérrel és szervezéssel va-
lósítható meg.

annyiba kerül, ha az nem termel villamos energiát. 
Az atom erőművek gazdaságossága a rendelkezésre 
állási mutatóval jellemezhető, ezért az üzemeltető 
célja, hogy az adott üzleti évben a teljesítmény-üzem 
aránya minél nagyobb legyen, az állási, átrakási időszak 
pedig minél rövidebb.

ÜZEMELTETÉSI CIKLUS
A 90-es évekig a leállások periódusa a világon üzemelő 
atomerőművekben tipikusan 1 év volt, a tervezett és 
tervezetlen főjavítások hossza miatt a teljesítmény-
kihasználási tényező éves átlagos értéke 70-80% kö-
rül alakult. Azonban az olajválságot követően a piaci 
környezet megváltozása miatt az Egyesült Államokban 

15 HÓNAPOS ÜZEMELÉSI CIKLUS  
A PAKSI BLOKKOKON
A Paksi Atomerőmű VVER-440/213 blokkjával meg-
egyező típusból 23 db működik a világon. A KGST fel-
bomlását követően részben gazdasági és geopolitikai 
okok miatt, részben a kapacitások az új 3. és 4. generá-
ciós blokktípusokra koncentrálása miatt az oroszországi 
tervező és gyártó a VVER-440 blokk továbbfejleszté-
sével már nem foglalkozott. Ezt az űrt az üzemeltető 
országok nemzeti mérnöktudományos háttér felépíté-
sével pótolták. Magyarországnak nagy előnye volt, hogy 
a reáltudományok egyetemi oktatása hagyományosan 
magas színvonalú, Szilárd Leó, Wigner Jenő, Neumann 
János és Teller Ede szellemiségének öröksége a mai 
napig megtalálható a nukleáris iparunkban. Ez a mér-
nöktudományi háttér a Paksi Atomerőmű nukleáris 
biztonságának, a jelen és a jövő innovációinak az alapja.

A paksi VVER-440 típusú blokk a régebbi tervezésű, 
kisebb reaktorok közé tartozik, ráadásul az átlagosnál 
alacsonyabb víz/urán viszonnyal rendelkezik, ami az 
önszabályozási tulajdonságokat és a biztonságot ked-
vezően, az üzemanyag-felhasználás gazdaságosságát 
viszont kedvezőtlenül befolyásolja. Pakson és több más 
VVER-440 blokkon is megvalósult a névleges teljesít-
mény emelése, amely mindezeket az effektusokat erősí-
ti. Mindezek okán, az évesnél hosszabb üzemelési ciklust 
a VVER-440 típus esetén (Oroszországban, Örményor-
szágban, Bulgáriában, Csehországban, Szlovákiában és 
Finnországban vannak ilyen reaktorok) mindeddig nem 
vezették be, azonban a magyar szakemberek érdemes-
nek tartották a részletesebb elemzések lefolytatását.

A nukleáris üzemanyag gyártásában történt fejlesz-
tések (magas U-235 dúsítás, kiégő méreg alkalmazása) 
hatását vizsgálva a Paksi Atomerőmű szakemberei arra 
jutottak, hogy az amerikai típusú PWR blokkokon 
szokásos 18 hónapos üzemelési ciklus nem valósítható 
meg gazdaságosan, azonban 2. generációs üzemanyag 
alkalmazásával, az átlagdúsítás növelésével lehető-
ség nyílna 15 hónapos üzemelési ciklus kialakítására, 
ez pedig az alábbiakban ismertetendő ötlet nyomán 
kedvezően alkalmazható egy négy erőművi blokkot 
üzemeltető erőmű esetében.

A Paksi Atomerőmű 15 hónapos üzemelési ciklusra 
való átállás kiindulópontjai a következők:
nn  A jelenlegi, tavasztól őszig terjedő átrakási-karban-

tartási leállásokat úgy tervezzük, hogy az első febru-
árra, a második májusra, a harmadik augusztusra, a 
negyedik novemberre essen. Így két átrakási leállás 
között nagyjából mindig ugyanannyi – két hónap 
körüli – időtartam van.

nn  A negyedéves ritmus tartásához a mostani 325 nap 
körüli kampányok helyett valósítsunk meg 415-420 
napos kampányhosszakat, így a következő évben a 
februárról májusra, májusról augusztusra, augusztus-
ról novemberre ugrik az adott blokk leállása, a no-
vemberi pedig átugorja a következő évet és a második 
év februárban áll meg. 
A 15 hónapos kampányok bevezetésével a blokko-

kat sorba rendezve a Paksi Atomerőmű üzemmenete 5 
éves ciklust mutat, az 5-ből 4 évben csak 3-3 blokk áll 
le fűtőelemcserére, az ötödikben pedig mind a 4 blokk.

A VVER-440 típusú erőművek esetén a karban-
tartásokat úgy tervezik, hogy minden negyedik leállás 
hosszabb, ekkor végzik el a nagyobb munkaigényű fel-
adatokat. Ha a fenti elvet azzal kombináljuk még, hogy a 
hosszú leállásokat azokra az évekre ütemezzük, amikor 
csak 3 blokk áll le, akkor az 5. évben csak 4 db rövid 
leállásunk lesz, a termelési-karbantartási kapacitásokat 
tehát egyenletesen lehet kihasználni. A módszer alkal-

A cél a biztonság szinten  
tartása mellett a fenntartható-
ság biztosítása, a termelés 
növelése, a karbantartási 
költségek csökkentése volt.

<
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reaktortípusra, különböző névleges teljesítményekre és 
kampányhosszokra a megfelelő üzemanyag és a hozzá 
tartozó ajánlott zónaelrendezés megtervezése rendkívül 
összetett feladat, megfelelő számítógépes programokat 
és jól felkészült szakembereket igényel.

A paksi szakembergárda rendelkezik megfelelő esz-
közökkel és hozzáértéssel ahhoz, hogy ilyen feladatot 
végrehajtson, a hazai intézetek – mindenekelőtt a Magyar 
Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóköz-
pontja – pedig felkészültek arra, hogy a szükséges biz-
tonsági elemzéseket nagy megbízhatósággal elvégezzék. 
Ez a csapat már korábban is bizonyított, Pakson a teljesít-
ménynövelés megvalósításához alkalmazott üzemanyag 
is ebben a konstrukcióban került bevezetésre.

Az ötlet felmerülését követően 2011 tavaszán és 
nyarán, az orosz üzemanyag-szállítóval való többszörös 
egyeztetéssel és intenzív munkával sikerült kidolgoz-
ni a 15 hónapos ciklushoz megfelelő üzemanyag és 
zónaelrendezés tervét. Az üzemanyag átlagos U-235 
dúsítása 4.7%, ezen belül 4.0%, 4.4%, 4.6% és 4.95% 

mazásának előnye tehát első közelítésben évi kb. +25 
blokknap termelés és ennyivel rövidebb karbantartás, 
ami közel 2%-kal növeli a Paksi Atomerőműben meg-
termelt villamos energia mennyiségét.

AZ ÜZEMANYAGHÁTTÉR
A vízzel hűtött PWR típusú reaktorok üzemanyaga 
fűtőelemcsövekből áll, amelyekben többnyire urán-
dioxid kerámia oszlopocskák, ún. pelletek vannak el-
helyezve. Több fűtőelemcsövet egy kötegbe foglalva 
egységként kezelnek, ezt a VVER-440 típusú reaktor 
esetén hatszögletű palást határolja. Ezt a hatszögalapú 
fűtőelem-formációt üzemanyag-kazettának nevezzük. 
Egy-egy fűtőelem-átrakás alkalmával csak az üzemanyag 
egy részét cseréljük, egy-egy kazetta tehát több kam-
pányra is a reaktorban marad. Üzemanyagcsere során a 
különböző korú és kiégésű kazetták megfelelő elrende-
zésével biztosítjuk az egyenletes teljesítményeloszlást. 
A zóna-elrendezés ugyancsak befolyásolja az üzem-
anyag-felhasználás gazdaságosságát is. Az alkalmazott 
urán üzemanyag U-235 dúsítása befolyásolja az ún. ér-
tékességet, a nagyobb értékességű üzemanyag hosz-
szabb ideig biztosítja a névleges teljesítményű üzemet, 
ugyanakkor mind a dúsításnak mind a kiégethetőségnek 
vannak műszaki határai. A legutóbbi időkben lehető-
ség van egy-egy kazettában különböző pálcadúsítások 
alkalmazására – ez szintén a teljesítmény- és hőmér-
séklet-egyenlőtlenségek kezelésére szolgál – továbbá 
az üzemanyagba integrált ún. kiégő méreg használatá-
ra, amely egyfajta önszabályozó elemként viselkedik 
magas U-235 dúsítások esetén. Egészében ugyanazon 

dúsítású pálcákból áll. 6 db pálcában az urán üzem-
anyagba integrálva gadolínium-oxid kiégő méreg van 
elhelyezve. A fűtőelem mellett ugyancsak elkészültek 
azoknak az üzemanyagcseréknek és kampányoknak a 
tervei, amelyek biztosítják a 15 hónapos üzemelést.

2012-13 során hazai és orosz tudományos intéze-
tekkel kötött szerződések révén elvégeztük a részle-
tes biztonsági elemzéseket, amelyek a friss és kiégett 
üzemanyag szállításának-tárolásának, normál üzemének 
és lehetséges üzemzavarainak feltételeit vizsgálták. Ki-
dolgoztuk a blokkok átmeneti kampányainak terveit a 
jelenlegi 12 hónaposról 15 hónapos üzemelésre. Az át-
menet ugyancsak komplex kérdés, ami már nemcsak 
az üzemanyagot, hanem a berendezések időszakos 
felülvizsgálatát és karbantartásait is jelentősen érinti.

A hazai engedélyezés után a tervezett 4.7%-os 
üzemanyagot az orosz szállító gyártani kezdte számunk-
ra.  Először ennek tesztüzemben történő alkalmazását 
(12 db kazetta) kezdtük meg 2014-től. 2015 nyarától az 
átmenet megvalósítása elindult, a 2. blokk az augusztusi 

karbantartást követően már nagyszámú 4.7% dúsítású 
üzemanyaggal, 400 effektív napnál hosszabb tervezett 
kampánnyal üzemel. Az indítás után elvégzett mérések 
igazolják a terveket, a blokk mért reaktorfizikai jellem-
zői megfelelőek, a reaktor a névleges teljesítményen 
működik. A 3. blokk 2015 decemberében kezdte, az 1. 
blokk 2016 tavaszán, míg a 4. blokk 2016 nyarán kezdi 
a 15 hónapos ciklusban való működést.

AZ ÁLLAPOTFENNTARTÁSI RENDSZER 
VÁLTOZÁSA
A 15 hónapos ciklus komplex bevezetése a magasabb 
dúsítású üzemanyag alkalmazásán túl két további alap-
vető műszaki változással jár. Az atomerőművi rendsze-
rek és rendszerelemek folyamatos üzeme 3 hónappal 
megnő, az állapotfenntartási rendszer tevékenységeinek 
végrehajtási ciklusideje pedig az éves periódusról 15 
hónapos ciklusokra változik.

Az atomerőmű éves vagy 15 hónapos üzemelési 
idejét a fűtőelem-csere szükségessége határozza meg. 

A módszer alkalmazásának 
előnye tehát első közelítésben  
évi kb. +25 blokknap termelés  
és ennyivel rövidebb karbantartás, 
ami közel 2%-kal növeli a Paksi 
Atomerőműben megtermelt  
villamos energia mennyiségét.

<
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Az ún. üzemanyag-átrakás a hermetikus tér, a reaktor-
berendezés és jó néhány segédrendszer szét- és össze-
szerelésével jár. Minden szerelési műveletet automatiku-
san ellenőrzés is követ, ami elsősorban az összeszerelés 
megfelelőségét, a gépészeti rendszerek tömörségét és 
komplex funkcióképességét ellenőrzi. A szerelések, 
újratömítések, nyomás- és tömörségpróbák a normál 
üzemnél nagyobb igénybevételeket okoznak a rendszer-
elemeken, az üzemanyag-átrakások a leállási és indulási 
tranziensek-kel együtt az atomerőmű „használódásá-
nak” elsődleges okai.

Az üzemanyag-átrakáshoz szükséges berende-
zésbontásokon túl a leállási időszakok adnak lehető-
séget az állapotfenntartást célzó tevékenységek, az 
ütemezett cserék, karban-tartások, anyagvizsgálatok 
végrehajtására is. A 12 hónapos üzemeltetési ciklus-
ban működő atomerőműben ezen munkák jellemző 
ciklusideje 8 év. A végrehajtás időben eltoltan törté-
nik, biztosítva a lehető legrövidebb főjavításhosszokat 
eredményező egyenletes munkavolumen elosztást. 
A hosszabb üzemelési ciklusok bevezetésével az 
állapotfenntartási tevékenységek periódusa változik, 
a 8 éves, azaz 96 hónapos ütem a 15 hónapos ciklusok 
alkalmazásával nem megvalósítható. Ezért a hosszabb 
kampányok alkalmazásával minden biztonsági osztályba 
sorolt rendszert érintő tevékenység esetén értéke-
lendő, hogy megengedhető-e a ritkább végrehajtás 
(pl. 8 évről 10 évre) vagy csökkenteni kell a ciklusidőt. 
A hosszabbítások esetén biztonsági elemzésekkel kell 
igazolni a változások megengedhetőségét, rövidítések 

esetén pedig a főjavítási ütemtervek áttervezésével 
kell biztosítani az optimális teljesítménykihasználást.  

Az igazolások módszertanát illetően az üzemidő-
hosszabbítási eljárások során alkalmazott metodiká-
kat követtük. Minden olyan esetben, ahol az üzemidő 
meghosszabbíthatóságát igazoló biztonsági elemzések 
érintettek voltak a hosszabb ciklusok, a hosszabb fo-
lyamatos üzem, vagy a magasabb dúsítású fűtőelem 
alkalmazása miatt, újraszámoltuk a megfelelőséget. 
A számítások minden esetben kedvező eredményre 
jutottak, köszönhetően annak, hogy a 15 hónapos 
üzemeltetési ciklusok bevezetésével az atomerőmű 
rendszereit érő mértékadó tranziensek száma a teljes 
üzem-időre vonatkoztatottan csökken, mivel a blokk-
indulások és -leállások, valamint ezzel összhangban a 
nyomáspróbák száma is csökken. Eközben a terhek 
mértéke sem nyomás sem hőmérséklet vonatkozásá-
ban nem nő. A terhelésszám csökkenése a szilárdsági 
elemzések újraszámítását követően is igazolta, hogy 
a 15 hónapos ciklusok bevezetése jellemzően növeli 
az atomerőmű biztonsági tartalékait.

A meghosszabbított ciklus magasabb U-235 tartalmú 
üzemanyag alkalmazásával biztosítható. A magasabb 
dúsítás nagyobb neutron fluxust eredményez a zónában, 
ami a reaktortartály törésmechanikai tulajdonságainak 
kedvezőtlen változását okozhatja. A C15 megvalósítá-
sához tervezett fűtőelemben a kiégő méreg mennyi-
sége azonban a jelenleg használt 4,2%-os kazettákénál 
kétszer magasabb, aminek eredményeképpen a friss 
üzemanyag neutronsokszorozási képesség maximuma 

kisebb, mint a jelenlegi fűtőelemé. Ennek következtében 
a neutronfluxus maximuma kisebb lesz, a reaktortartály 
alapanyag ridegedéséért felelős besugárzás mértéke 
pedig a C15 bevezetésével a közel 2%-kal több üzemben 
töltött idő ellenére is kisebb vagy megegyező lesz, mint 
a jelenlegi üzemanyag esetén.

Az elemzések az 50 éves meghosszabbított üzem-
időre, még további 10 év biztonsági tartalék figyelem-
bevételével készültek. A C15 bevezethetőségét igazoló 
átalakítást meg-alapozó dokumentációban bebizonyí-
tottuk, hogy a 15 hónapos üzemeltetési ciklusok és a 
magasabb dúsítású fűtőelem alkalmazásával is, legalább 
akkora biztonsági tartalékokkal rendelkezik az atomerő-
mű, mint a jelenleg alkalmazott üzemben. Az atomerő-
mű üzemeltetési ciklusának kiterjesztéséhez az erőmű 
gépészeti, irányítástechnikai és villamos rendszereinek 
átalakítására nincs szükség, a C15 bevezethető.

A 15 HÓNAPOS ÜZEMELTETÉSI CIKLUS 
BEVEZETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZTETÉSE
A 15 hónapos ciklusok komplex bevezetése – mint 
bármilyen atomerőművi műszaki változás – hatósági 
engedélyköteles. Az Atomtörvény és a 118/2011. (VII. 
11.) Korm. rendelet szerint lefolytatásra kerülő enge-
délyezési eljárásban a Paksi Atomerőmű bemutatta az 
Országos Atomenergetikai Hivatalnak a megváltozó 
komplex műszaki rendszert, üzemviteli és állapotel-
lenőrzési programokat és kritériumokat, valamint a 
változások megengedhetőségének igazolásait. Az enge-
délyezési dokumentáció terjedelme közel 30 000 oldal.

A hosszabbított üzemeltetési ciklus, valamint az 
ezt kiszolgáló módosított üzemanyag-kazetta alkalma-
zásához nukleáris engedély megszerzése szükséges. 
Az engedély kiadásának előfeltétele, hogy az erőmű 
rendelkezzen a módosított üzem-anyag alkalmazására 
vonatkozó környezetvédelmi engedéllyel, sikeresen le-

folytassa a tesztüzemet, valamint igazolni kell a kiégett 
fűtőelem tároló létesítmény megfelelőségét a magasabb 
átlagdúsítású üzemanyagra vonatkoztatottan, ami a Ki-
égett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) környezet-
használati és nukleáris engedélyének módosításával biz-
tosítható. A C15 komplex bevezetését célzó átalakítást a 
nukleáris hatóság a legmagasabb átalakítási kategóriába 
sorolta. A közigazgatási eljárásban az OAH közmeghall-
gatást rendelt el, amely a meg-hirdetést követően 2015. 
június 23-án került lefolytatásra. A C15 bevezetésével 
kapcsolatban társadalmi elfogadási kétely nem merült 
fel, a 15 hónapos ciklusok elindításához szükséges en-
gedélyek kiadása megtörtént.

A 15 HÓNAPOS ÜZEMELTETÉSI CIKLUS 
ELŐNYEI
15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetésének előnyei 
az alábbi három kategória szerint sorolhatók:

Biztonság:
nn  A C15 bevezetését követően a főjavítási munkavo-

lumen csökkenésével arányosan jelentően csökken a 
kollektív dózis (az erőműben munkát végzők sugár-
terhelésének összessége).

nn  A teljes üzemidőre vonatkoztatottan csökken a 
blokk leállások és visszaindulások, az ún. tranziens 
álla potok száma. A tranziensek az atomerőművi be-
rendezések nagyobb igénybevételét jelentik, ezért 
csökkenésüknek pozitív hozadéka van a nukleáris 
biztonságra, valamint a rendszerek és rendszerelemek 
élettartamára.

nn  A munkavolumen csökkenéssel arányosan csökken 
a munkahelyi balesetek bekövetkezésének valószí-
nűsége, valamint a karbantartási kockázatból eredő 
meghibásodások száma.

A paksi szakembergárda rendelkezik 
megfelelő eszközökkel és hozzáér-
téssel ahhoz, hogy ilyen feladatot 
végrehajtson, a hazai intézetek pedig 
felkészültek arra, hogy a szükséges 
biztonsági elemzéseket nagy meg-
bízhatósággal elvégezzék. 

<
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Fenntarthatóság:
nn  A 15 hónapos üzemeltetésnek, valamint a magasabb 

dúsítású üzemanyag alkalmazásának köszönhetően átla-
gosan 3%-kal csökken a kiégett fűtőelemek mennyisége.

nn  Közel 20%-kal csökken a karbantartások során kelet-
kező kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok 
valamint a nem radioaktív hulladékok mennyisége. 

Termelésmaximálás:
nn  A főjavítások átütemezése révén átlagosan évente 2%-

kal nő a rendelkezésre állás és ezáltal a megtermelt 
villamos energia mennyisége, ami mintegy 80 000 ház-
tartás – közel negyedmillió ember - szükségletét fedezi.

nn  A megtermelt többlet villamos energiával arányosan, 
1%-kal csökkenthető Magyarország villamosenergia-
import függősége, fenntartható az ellátásbiztonság.

nn  A karbantartási munkavolumen csökkenésével ará-
nyosan csökkennek a karbantartással kapcsolatos 
szolgáltatási és anyagköltségek.

A hosszabb kampányok következtében növelhető a ver-
senyképesség, fenntartható/növelhető az atomerőmű biz-
tonsága, és jelentősen csökkenthető a környezetterhelés.

NEMZETKÖZI PÉLDÁK
A hosszabb üzemanyag- és főjavítási ciklusok gazdasági 
előnye miatt a nukleáris ipar vezető országai közül az 
Amerikai Egyesült Államokban és Franciaországban már 
a 90-es években általános tendenciaként bontakozott ki 
a hosszabb üzemanyagciklusok alkalmazása. Az USA-ban 
az üzemeltetési ciklusok átlagos hossza a 80-as években 
12 hónap, 1995-ben 15 hónap volt, 2000 után pedig 18 
hónapra nőtt. Franciaországban a blokkok többsége 15, 
17 vagy 18 hónapos üzem-anyagciklussal üzemel.

A legközelebbi példa a Pakstól mindössze 300 km-re 
található, az amerikai Westinghouse által gyártott 730 
MW névleges villamos teljesítményű szlovéniai Krsko 
Atomerőmű, amely 1983-ban kezdte meg működését 12 
hónapos ciklusokkal, majd 2004-ben üzemanyag-módo-
sítással párhuzamosan 18 hónapos üzemelésre váltott.

Az oroszországi atomerőműveket üzemeltető 
ROSZENERGOATOM 2008-ban kezdte meg azokat 
a munkálatokat, amelyek az VVER 1000 MW-os blok-
kok üzemanyagciklusának meghosszabbítását céloz-
ták 12 hónapról 18 hónapra. 2013 áprilisában már 8 
blokk üzemelt 12 hónapnál hosszabb átmeneti üzem-
anyagciklussal. A tervek szerint 2015 végére minden 
VVER-1000 MW-os oroszországi blokk 18 hónapos 
üzemanyagciklussal fog üzemelni.

VVER-440 típusú blokkok között nincs még példa 
a ciklus-hosszabbításra, mind a 23 blokk 12 hónapos 
üzemben működik. Ezért vagyunk különösen büszkék 
arra a műszaki teljesítményre, hogy a Paksi Atomerő-

mű és a magyar kutatóintézeti háttér dolgozza ki az 
áttérés műszaki-tudományos alapjait.

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI SZAKMAI 
HÁTTÉR
Az atomerőmű üzemeltetését, folyamatos modernizá-
cióját, az üzemidő-hosszabbítást és a 15 hónapos üze-
meltetési ciklus bevezetésének előkészítését kiterjedt 
és jól szervezett külső kapcsolatrendszer segítette és 
segíti: közel 30 minősített hazai és külföldi szolgáltató, 
beszállító cég, beleértve az atomerőmű egykori szállítóit, 
tervező és tudományos intézeteit, főkonstruktőrét, az 
üzemanyaggyártó és tervező létesítményeket és kutató-
intézetet. Meghatározó szerepet játszott a műszaki-tudo-
mányos előkészítésben a Magyar Tudományos Akadémia 
Energiatudományi Kutatóközpontja (MTA EK), a Pöyry 
ERŐTERV Zrt., a Nukleáris Biztonsági Kutató Intézet Kft. 
(NUBIKI Kft.), a VEIKI Energia+ Kft., az Országos Sugár-
biológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, a Budapesti 
Műszaki Egyetem, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Inté-
zet és más nemzetközileg elismert intézmények. A nem-
zetközi intézetek közül az OKB „Gidropress” (Oroszor-
szág), mint főkonstruktőr, a SKODA JS AS (Csehország), 
mint a reaktortartály és komponenseinek gyártója, az LPI 
Inc. (USA), mint ASME akkreditált műszaki konzulens, a 
TVEL (Oroszország), mint üzemanyaggyártó és -szállító, 
valamint az oroszországi Kurcsatov Intézet (Oroszország) 
elemzései képezik részét a megalapozó anyagnak.

Főkonzulensként az MTA EK és a NUBIKI Kft. 
egymást kiegészítve, közösen végezte többek között 
az üzemanyag-elemzéseket, a valószínűségi biztonsági 
elemzéseket, a szükséges modell- és szoftverfrissítéseket, 
validációt. A C15 átalakítási engedély dokumentációt el-
lenőrző független műszaki szakértői testületet a Trampus 
és Társa Kft. vezette, a projektmenedzsment támogatást, 
valamint a minőségbiztosítási feladatokat a KPMG látta el.

VVER-440 típusú blokkok között nincs 
még példa a ciklus-hosszabbításra, mind 
a 23 blokk 12 hónapos üzemben működik. 
Ezért vagyunk különösen büszkék arra 
a műszaki teljesítményre, hogy a Paksi 
Atomerőmű és a magyar kutatóintézeti 
háttér dolgozza ki az áttérés műszaki-
tudományos alapjait.

< Kőműves István *

< PIHENTETŐ MEDENCE 
HŰTŐKÖR KIZÁRÓ  
SZELEPEINEK CSERÉJE

* Kőműves István, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.  
Gépész Beruházások Szakmacsoport, projektvezető
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AZ ÁTALAKÍTÁS LÉNYEGE 
A VEIKI és a KFFKI AEKI által készített kutatási jelenté-
sek szerint a pihentető medence hűtőkör hőcserélőinek 
helyiségében lévő berendezéseket meg kell óvni az el-
árasztásos üzemzavaroktól.

Az elárasztás kétféle módon következhet be:
nn  Kizárható folyások a pihentető medence hűtőköri 

helyiség falátvezetései utáni első elzáró szerelvényt 
követő szakaszon bekövetkező csőtörés esetében.

nn  Nem kizárható folyások pihentető medence hűtőköri 
helyiség falátvezetése és az első elzáró armatúra kö-
zötti szakaszon bekövetkező csőtörés esetén.

A pihentető medence vízszintje függvényében a hűtő-
köri helyiségekben (blokkonként egy-egy) lévő berende-
zések sérülése jelentősen különböző. Alacsony (normál 
pihentetetési) vízszint esetén a helyiségbe beáramló 
hűtőközeg mennyisége maximum 5 m3, ami mintegy 
4 cm-es padlóvízszintet hoz létre a hűtőköri helyisé-

gekben. Ebben az esetben a helyiség megközelíthető 
marad, a berendezések nem kerülnek víz alá. 

Magas pihentetési vízszint (blokki főjavítások alatt) 
esetén a hűtőkör helyiségében a vízszint mintegy 1,3 m 
magasra emelkedik, a berendezések többsége ebben az 
esetben víz alá kerül. 

A biztonságnövelő feladat lényege az, hogy a pihen-
tető medence hűtőköri helyiségben lévő berendezése-
ket megvédjük a csőtöréses üzemzavarok esetén fellépő 
elárasztással szemben.

A nem kizárható folyásokból adódó fűtőelem sérülési 
gyakoriság mérséklése elsődlegesen a kezdeti esemény 
bekövetkezte gyakoriság csökkentésével valósítható meg. 

Ennek érdekében a falátvezetés után a kézi elzáró 
szerelvényekig a hegesztési varratok számát minimálisra 
csökkentjük és a falátvezetésekhez a lehető legközelebb 
visszük az elzáró szerelvényt. Ezen átalakítás elvégzé-
sével a nem kizárható folyások gyakorisága csökken.

A kizárható oldali tömörtelenségek okozta árasz-
tásos üzemzavarok következménye csökkenthető, ha a 
helyiséget elárasztó víz mennyiségét csökkenteni tudjuk, 
amelynek módja az, hogy villamos hajtású tolózárakkal 
a helyiséget elárasztó víz útját rövid idő alatt elzárjuk. 

A beépítésre kerülő Stahl-Armaturen PERSTA GmbH 
által gyártott berendezések zárásideje nem haladhatja 
meg a negyven másodpercet.

A beépítésre kerülő armatúrák a pihentető meden-
ce hűtőkör hőcserélők helyiségében (A242) kiépített 
szintérzékelők jelére automatikusan lezárnak és meg-
akadályozzák a helyiség elárasztását. Ezzel megvédhetők 
a villamos fogyasztók a bóros víz okozta károsodástól, 
beázástól. Ellenkező esetben a fogyasztók működésé-
nek megszűnésével a pihentető medencében tárolt ún. 
kiégett kazetták túlmelegedéséből radioaktív anyagok 
kerülhetnének a környezetbe. 

A pihentető medencében tárolt kiégett fűtőelem ka-
zetták ún. remanens hő teljesítménye mindegyik blokkon 
meghaladta a 300 kW-ot. Ezen hő teljesítményt minden 
körülmények között el kell szállítani a pihentető meden-
céből, amely feladat igen gondos műszaki előkészítési 
és szervezési feladatokat ró a beruházó PA Zrt Projekt 
Főosztály, az üzemeltető PA Zrt Reaktor Osztály, és a 
kivitelező OVIT Zrt fele lősei számára. 

Az átalakítás megvalósítását nagy biztonsággal a bal-
eset, azaz a kiégett kazetták túlmelegedése következ-
tében bekövetkező kibocsátás legkisebb kockázatával 
kellett végrehajtani. 

E feladat végrehajtása érdekében a pihentető meden-
cébe telepítésre került egy 110 m3/óra teljesítménnyel 
rendelkező ún. provizor hűtőkör, amelynek a feladata 
az, hogy az átalakítás kivitelezése időszakában a kiégett 
kazetták remanens hő teljesítményét elszállítsa. 

A működésének elve az volt, hogy egy munkaprog-
ram szerint beállításra került egy üzemi hűtőkör az 1. 
számú akna hűtésére. 

Az 1. számú akna és a pihentető medence közül a 
zsilip eltávolításra került. A provizor hűtőköri búvár-
szivattyú a Balduff szűrő tartójára erősítve egy DN 
150 mm-es csővezetéken keresztül nyomta át a „meleg” 
vizet a hűtött 1. számú akna fenekére. 

Az 1. számú akna a zsilip alsó szintjéig volt töltve bóros 
vízzel. A provizor hűtőkör működésekor a kiemelt zsilip 
helyén a „hideg” víz átáramlott a pihentető medencébe 
ahol megfelelő hűtést biztosított a kiégett kazetták túl-
melegedésének megakadályozására. 

A provizor hűtőkörrel történő stabil üzem beállta 
után lehettet a hűtőköri helyiségekben az armatúra 
beépítéseket elvégezni. 

A négy blokkra összesen 32 db AUMA villamos 
haj tással egybeépített PERSTA GmbH által gyártott 
tolózárat építettünk be.

A kivitelezést fővállalkozásban az MVM OVIT Zrt. 
végezte, a megvalósítás kiváló minőségben készült el az 
egyes blokkok üzeme mellett, mivel csak üzem közben 
volt végezhető az átalakítás.

Az átalakítás az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Projekt 
Főosztály irá nyításával 2013 márciusában fejeződött be.

 20112016 között a MVM Paksi Atomerőmű Zrt.nek be kell nyújtani az 14. blokk 
üzemidő hosszabbításának (ÜH) engedély kérelmét. Az ÜH engedély kiadásának 
egyik feltétele az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgató
sága (OAH NBI) részéről, hogy ún. Súlyos Baleset Kezelési (SBK) feladatok és 
az elsődleges prioritású súlyos baleset megelőzését szolgáló munkák elvégzésre 
kerüljenek. Ilyen feladat a pihentető medence hűtőkör szelepeinek cseréje és a 
falátvezetésekig (a csövek további szakasza az átömlő folyosó és a reaktorakna 
betonszerkezetében található) a csőszakaszok megerősítése.

2. KÉP: RÉSZLET A BEÉPÍTÉS UTÁN A 3.BLOKK A242 HELYISÉGÉBŐL,  
AZ ÚJ TOLÓZÁRAKRÓL

3. KÉP: HŰTŐVÍZ BEÁRAMLÁSA A PIHENTETŐ MEDENCÉBE A ZSILIP HELYÉN

A biztonságnövelő feladat lényege 
az, hogy a pihentető medence 
hűtőköri helyiségben lévő beren-
dezéseket megvédjük a csőtöréses 
üzemzavarok esetén fellépő 
elárasztással szemben.

<

1. KÉP: TOLÓZÁRAK BEÉPÍTÉS UTÁN, HŐSZIGETELÉST MEGELŐZŐEN



[42]............................................................................................ ............................................................................................[43]Fejlesztés Fejlesztés

A turbinagépházi berendezések esetén: atom-
erőművi rendszerek és rendszerelemek biztonsági osz-
tályba sorolás: ABOS 4, földrengés biztonsági osztályba 
sorolása: FBOS 2.

Az FBOS 2 kategória megfelelési kritériuma az, hogy 
a csővezeték és a berendezés földrengés esetén is meg-
őrizze szerkezeti integritását és állékonyságát.

A kritériumnak való megfelelőséget számítással és 
mérési módszerrel is igazolni lehet. A megfelelőséget 
adott esetben csak a turbinagépházi olajcentrifugák 
esetében kell igazolni.

A turbinagépházi olajrendszer tervezési sajátossága 
a magas földrengésállóság, amelyet a rendszer funk-
ciója önmagában ugyan nem indolkol, de a környező 
berendezések védelme és a földrengéseket követő 
tüzek megakadályozása megköveteli az olajrendszer 
integritását.

A BERUHÁZÁS FŐBB BERENDEZÉ SEI
NEK BEMUTATÁSA – CENTRIFUGÁK ÉS 
VÍZTELENÍTŐ SZŰRŐK
A korszerűsítés tartalmazza 5 db fix telepítésű cent-
rifuga telepítését (egy az olajállomásra, egy-egy blok-
konként), valamint 3 db víztelenítő szűrő telepítését 
(egy fix telepítésű az olajállomásra és egy-egy mobil 
berendezés 2 blokkra).

Az olajcentrifuga a szabad víztartalom és mechanikai 
szennyeződések eltávolításának gyors és költségkímélő 
megoldása, míg a víztelenítő szűrő az olajban előforduló 
lebegő szilárd anyag és oldott víztartalom tökéletes 
eltávolításának korszerű eszköze.

Az olajállomási berendezések esetén az atom erő művi 
rendszerek és rendszerelemek biztonsági osztályba soro-
lása: ABOS 4, földrengés biztonsági osztályba sorolása: 
FBOS 4, amelyek szokásos műszaki követelményeket ír elő.

* Bara László, MVM ERBE Zrt. Atomerőművi Főmérnökség, főmérnök
Dzsagarova Jantra, MVM ERBE Zrt. Atomerőművi Főmérnökség, kiemelt projekt vezető
Kappel Valentin, MVM ERBE Zrt. Atomerőművi Főmérnökség

< TURBINAOLAJ TISZTÍTÁSI  
TECHNOLÓGIÁJÁNAK KOR SZERŰ
SÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Bara László, Dzsagarova Jantra, Kappel Valentin *

A PAKSI ATOMERŐMŰBEN DÖNTÉS SZÜLETETT A TURBINAOLAJ TISZ
TÍTÁSÁNAK KORSZERŰSÍTÉSÉRŐL, AMELY KITERJED A TECHNOLÓGIA 
MEGVÁLTOZTATÁSÁRA ÉS A FIZIKAI MEGÚJÍTÁSRA. A PROJEKTHEZ  
TARTOZNAK KÜLÖNBÖZŐ HELYSZÍNEKHEZ KÖTŐDŐ, ELTÉRŐ JELLEGŰ 
ÉS FONTOS  SÁGÚ SZAKMAI FELADATOK. JELEN ÍRÁS ÁTFOGÓ KÉPET  
KÍVÁN NYÚJTANI AZ ÁTALAKÍTÁSRÓL. A KORSZERŰSÍTÉS FŐ CÉLJA, 
HOGY AZ ELHASZNÁLÓDOTT OLAJTISZTÍTÓ BERENDEZÉSEK HELYÉRE 
ÚJABB, KORSZERŰBB, HATÉKONYABB, KEVESEBB, DE SZÉLESEBB KÖRŰ 
FELHASZNÁLÁST BIZTOSÍTÓ ESZKÖZT TELEPÍTSENEK. A KORSZERŰSÍ
TÉS KITERJED A TURBINAGÉPHÁZI, AZ OLAJÁLLOMÁSI, A PRIMERKÖRI  
ÉS AZ UDVAR TÉRI OLAJRENDSZEREKRE.
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A FŐBB BERENDEZÉSEKKEL 
SZEMBEN TÁMASZTOTT MŰSZAKI 
KÖVETELMÉNYEK

Az olajállomási centrifuga az olajtisztítást szakaszosan, 
évente 5 ciklusban, alkalmanként 10 napon keresztül, 
folyamatosnak tekinthető üzemben végzi. 2-3 naponta 
kerül leállításra az ellenőrzések és a dobtisztítás végett. 

A turbina gépházi centrifugák kéthavonta végeznek 
olajtisztítást. Ilyenkor négy alkalommal 1-1 m3 olaj tisz-
títását végzik el, illetve részáramú tisztítást végeznek a 
főolajtartályból.

A berendezések komplett egységként – fűtőt, vé-
delmi szűrőket, szivattyúkat, szerelvényeket, stb. bele-
értve – kerülnek beszerzésre.

Az új centrifugákat és víztelenítő berendezéseket 
önálló vezérlő és kijelző rendszerrel látják el, ami opti-
malizálja az olajkezelés paramétereit. 

OLAJÁLLOMÁS KORSZERŰSÍTÉSE
A primerköri olajok fogadására új tartályt telepítenek 
a külső kármentő térben, amely 20 m3-es tárolási tér-
fogatú, állóhengeres, fűthető, és saját szint- és hőmér-
sékletjelzéssel rendelkezik. A tartály csőkapcsolásai 
lehetővé teszik, hogy a tisztítás mind a centrifuga, mind 
a víztelenítő-szűrő berendezéssel megoldható.

Az olajállomási tartályokban (meglevő és új tartály) 
tárolt olaj a külső levegő nedvességétől történő vissza-
vizesedésének megakadályozására kettős működésű 
légzőszelepeket telepítenek, jegesedés elleni villamos fű-
téssel. A meglévő szennyezett olajtartályokba keverőket 
építenek be az olajtisztítási művelet hatékonyságának 
növelésére, mivel a keverés tisztítás közben megaka-
dályozza a hőmérséklet és víztartalom rétegződését, 
valamint a szilárd anyag leülepedését.

Az olajállomáson a jelenlegi elhasználódott olajcent-
rifuga helyére a fent ismertetett új centrifuga egységet 
telepítik. Az eszközparkot egy új, fix telepítésű nagy-
teljesítményű víztelenítő szűrő berendezéssel bőví-
tik. A párhuzamosan telepített, két eltérő rendszerű 
olajtiszítító berendezés lehetővé teszi a turbinaolaj 
korszerű kezelését és tisztítását.

UDVARTÉRI FELADATOK
A korszerűsítési projekt része a turbinagépház és az 
olajállomás közötti csőalagút építészeti és gépészeti 
felújítása is. Az olajállomást ellátó, erősen korrodált 
gőzvezetéket lebontják, új nyomvonalon új gőzvezeték 
épül, a használaton kívüli gőz- és kondenzvezetékek 
pedig lebontásra kerülnek.

TURBINAGÉPHÁZI OLAJOK KEZELÉSE 
A két turbina csurgalékolajgyűjtő és -tisztító rendsze-
rében meghagyják a csurgalékolaj tartályokat, a hozzá 
tartozó centrifugákat viszont megszüntetik, és új, közös 
kialakítású, fix, centrifuga egységet telepítenek az egyik 
centrifuga helyén. Az eredetileg turbinánként telepített 
(blokkonként két) centrifuga helyett mindkét turbinához 
egy közös centrifuga kerül telepítésre. 

A meglévő csővezetéki hálózat kiegészítésével biz-
tosított lesz a közvetlen csatlakozás a kiszolgálandó 
tartályokra: a blokkonként két csurgalékolaj gyűjtő 
tartályra, valamint a két főolaj tartályra.

E csőkapcsolás és az új fő berendezések révén meg-
oldódik a csurgalék olajok időszakos, magas szintű tisz-

títása és visszaadása a turbinaolaj rendszerbe, valamint 
az igény szerinti, csapágyolaj mintázásából adódó főolaj 
tartályi részáramú tisztítás.

A korszerűsítés része a csurgalék tartályok alatti új 
1 m3-es kármentők kialakítása is. A helyi adottságok 
miatt mind a 8 db kármentő egyedi kialakítású.

PRIMERKÖRI OLAJOK 
Az átalakítást követően az olajállomáson történik majd 
a primerköri olajok kezelése. Az olajok kiadása új önálló 
gerincvezetéken keresztül valósul meg. Az olaj fogadá-
sára egy új 20 m3-es olajtartály szolgál.

ÉPÍTÉSZETI FELADATOK
A korszerűsítéshez több építészeti feladat tartozik: a 
20 m3-es állóhengeres tartály alaptestének kivitelezése 
az olajállomási kármentőtérben, a tartályudvari térbur-
kolat felújítása, a betonalapok bontása, a térburkolat 
helyreállítása, az 1. és 2. sz. aknák felújítása, az olajál-
lomási tetőszerkezet kiegészítése, valamint az új beton 
alapok építése és a földrengésálló csőtartok kivitelezése.

A fő berendezések beszállítása további építészeti 
feladatokat vonz maga után, mint például az emelé-
si pontok kialakítása, az organizáció miatt szükséges 
ideiglenes építmények létesítése, illetve a szükséges 
bontásokat és helyreállításokat.

KIVITELEZÉSI SZEMPONTOK
A bontásokhoz szükséges helyszíni vágásokat tűzkocká-
zat miatt láng és szikramentes technológiával kell meg-
oldani. Az elvágott csöveket hegesztés előtt csőelzáró 
dugók segítségével megfelelő hosszon ki kell tisztítani, 
gőzölni. A helyszíni hegesztéseket emelt vizsgálati kö-
vetelményű minőségi ellenőrzéssel kell készíteni, mert 
vízfeltöltéses nyomáspróba a rendszerben nem végez-
hető. Az előgyártások és helyszíni munkák során tisz-
taszerelési technológia alkalmazása szükséges.

A különböző feladatok – a blokk üzemétől és az 
olaj műveletektől függően – más-más feltételek mellett 
hajthatók végre, így a munkákat hosszabb időszakra 
kell ütemezni. 

ÖSSZEFOGLALÓ
A turbinaolaj tisztítási technológiájának korszerűsítése 
egy sok területet érintő és eltérő jellegű feladatokat 
tartalmazó projekt. A projekt sokszereplős, a tervező, 
a szállítók, és a kivitelezők munkáját fővállalkozóként 
az MVM ERBE Zrt. szervezi és irányítja. A szükséges 
és hasznos, komplex mérnöki és kivitelezői munkát 
igénylő korszerűsítés komoly szakmai kihívást jelent, 
ugyanakkor szakmai elégedettséget hoz a projektben 
résztvevőknek. A projekt a tervek szerint 2016-ig va-
lósul meg.

CENTRIFUGÁK

VÍZTELENÍTŐ SZŰRŐK

Szennyeződés leválasztási teljesítmény

szilárd anyag
ISO 4406:1999 szerint 
/-/20/19/

szabad víztartalom max. 0,025%

Kapacitás

turbina gépházban min. 3500 l/óra 70 ˚C-on

olajállomáson min. 7000 l/óra 70 °C-on

Fűtőbetét

turbina gépházban 35 kW
olajállomáson 65 kW

Bizonylatolás

PED, CE, VDE/IEC, ATEX

EN 10204 szerint 2.2 szerint

Szennyeződés leválasztási teljesítmény

szilárd anyag
ISO 4406:1999 szerint 
/-/20/19/

szabad víztartalom max. 0,025%

Kapacitás

95 l/perc

Vezérlés

saját PLC, túltöltésvédelem, 
helyi kijelzés

Bizonylatolás

PED, CE, VDE/IEC, ATEX

EN 10204 szerint 2.2 szerint
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vasútvonal villamos üzem felvétele 2015. július 30-án 
megtörtént, tehát ettől az időponttól a villamos von-
tatás lehetővé vált.

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

A projekt során felállításra került több mint 1600 db 
felsővezetéki oszlop a Csorna–Porpác–Mosonszolnok 
vonalszakaszon. Hegyeshalom állomáson külön építési 
engedély alapján GYSEV tápvezeték átvezetését vé-
gezte az O-D Konzorcium, amellyel lehetőség nyílt a 
csornai alállomásról Porpáctól Rajkáig történő táplálás. 
A konzorcium a teljes vonalszűakaszon több mint 140 
km optikai kábelt szerelt fel.

A projekt részeként a csornai vonatatási transz-
formátorállomással kapcsolatos munkák 2014 no-
vemberében megkezdődtek. 2015-ben megtörtént az 
első transzformátor üzembe helyezése, az IEC 61850 
szabvány szerinti szekundertechnika korszerűsítése, 
valamint a 25 kV-os kapcsolóberendezés átalakítása, 
telepítése. Csorna alállomás műszaki átadás-átvétele 
2015. augusztus 5-én megtörtént.

Milák Tibor *

< Mosonszolnok–Csorna–
Porpác vasútvonal villamosí
tása és távvezérlése

AZ MVM OVIT ZRT. RÉSZVÉTELE  
A VASÚTFEJLESZTÉSBEN
Az MVM OVIT Zrt. az MVM Csoport tagja, Magyaror-
szág energetikai iparának legkiterjedtebb tevékenységi 
körű létesítő, kivitelező vállalata. A nagy hagyományokkal 
rendelkező cég tevékenységei alapvetően a magyar átvi-
teli hálózathoz és a hazai erőművekhez kapcsolódnak, 
emellett rendszeresen vállal létesítési, karbantartási, 
felújítási és fejlesztési feladatokat a hazai áramszolgálta-
tók, továbbá ipari nagyfogyasztók, nagyvállalatok – mint 
például a MÁV Zrt. és a GYSEV Zrt. – részére is. 

2010-ben a cégvezetés – a tulajdonos MVM Zrt. 
stratégiájához igazodva – új célként a vasúti fejleszté-
sekben való még aktívabb részvételt jelölte meg. Mára 
ki jelenthető, hogy az MVM OVIT Zrt. a stratégiának 
meg felelően meghatározó szerepet tölt be a vasútfej-
lesztési projektekben. 

Korábbi, lezárult projektek
nn  A Szajol–Kisújszállás–Püspökladány vonalszakasz fel-

újítási munkái keretében felsővezeték-építési munkák, 
tér- és közvilágítási munkák megvalósítása 

nn  Bp.-Kelenföld–Tárnok vonal felsővezeték-építési, 
illetve Tárnok állomás átépítési munkái

nn  Pilisvörösvár–Piliscsaba és Piliscsaba–Esztergom vonal 
felsővezetéki oszlopállítási és térvilágítási munkái

nn  Vác állomás rekonstrukciós munkái, amelynek kere-
tében felsővezeték-építési, térvilágítási, villamossze-
relvény-előfűtési, felsővezetéki energia-távvezérlési és 
helyi távvezérlési (FET-HETA) munkák valósulnak meg 

nn  Északi Vasúti Duna-híd – Pilisvörösvár felsővezetéki 
oszlopállítási munkái

nn  Lepsény–Szántód-Kőröshegy vasúti vonalszakaszon 
felsővezetéki munkák megvalósítása

A 16-os vonalon folyó projekt előzményei
2013 őszén a GYSEV Zrt. kiírta a Mosonszolnok–Csor-
na–Porpác vasútvonal villamosítását, amely eljárásban 
az MVM OVIT Zrt. a Dunántúli Kft.-vel (O-D Konzor-
cium) közös ajánlattevőként vett részt. A villamosítás 
részeként szükséges pálya- és műtárgy-, peronépítési, 
biztosítóberendezési, felsővezetéki, térvilágítási, táv-
közlési munkák megvalósítása mellett a projekt tartal-
mazza Csorna 120/25 kV-os vontatási transzformátor-
alállomás bővítési munkáit is.

2014. április 25-én az O-D Konzorcium szerződést 
kötött a GYSEV Zrt.-vel a Mosonszolnok–Csorna–Por-
pác vasútvonal villamosítása és távvezérlése tárgyban.

A kivitelezés főbb mérföldkövei
A kivitelezés 2014. július 28-án kezdődött meg felsőve-
zetéki oszlopállítással a Porpác–Csorna vonalszakaszon, 
amely a teljes vonal kb. kétharmada. A Csorna–Porpác 

A Csorna–Porpác vasútvonal 
villamos üzem felvétele 2015. 
július 30-án megtörtént, tehát 
ettől az időponttól a villamos 
vontatás lehetővé vált.

<

* Milák Tibor, MVM OVIT Zrt. Áramszolgáltatói  
és Nagyipari Projekt Főmérnökség
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latban a vonalon működő állomási és vonali távközlő 
berendezéseket alkalmassá kellett tenni a villamos üzem 
felvételére és a forgalomirányításhoz szükséges adat-
kapcsolatok átvitelére.

A 16-os vasútvonal villamosításával kapcsolatban a 
vonalon működő állomási és vonali biztosítóberende-
zéseket alkalmassá kellett tenni a villamos üzem és a 
távvezérelhetőség felvételére. A Porpác (kiz.)–Csorna 
(kiz.) szakasz villamos üzemfelvételéhez szükséges bizto-
sítóberendezési átalakítás 2014 decemberében elkészült. 

A projekt keretében a villamos váltófűtés kiépíté-
sét, az átmenő fővágányokban lévő kitérők váltófűtését 
és annak vezérlését kivitelezte az O-D Konzorcium. 
Az új berendezés létesítésének célja az volt, hogy a 
váltók frekventált mechanikus részeinek fűtésével annak 
mozgathatósága a téli, kedvezőtlen időjárási viszonyok 
között is biztosítható legyen.

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

2015. november 25-én a megrendelő GYSEV Zrt. 
megtartotta a Mosonszolnok–Csorna–Porpác vasútvo-
nal villamosítása és távvezérlése tárgyú projekt átadó 
rendezvényét Szombathely vasútállomáson. A rendez-
vényen megjelentek a projektben érintett szervezetek 
és társaságok vezető tisztségviselői. Ünnepi beszédet 
mondott Puskás Tivadar, Szombathely város polgármes-
tere, Kövesdi Szilárd, a GYSEV Zrt. vezérigazgatója, és 
Patay László, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója.

Az O-D Konzorcium 8 állomáson és két megállóhe-
lyen épített új sk+55 cm-es utasperont a hozzá tartozó 
tér- és peronvilágítással, 5 db közúti-vasúti útátjáró 
átépítését, 4 db kitérő cseréjét, 917 méter új vasúti pálya 
építését, valamint több mint 14 km vágány szabályozását 
végezte el.

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

A Dunántúli Kft., mint az MVM OVIT Zrt. konzor-
ciumi partnere, az alábbi munkarészeket végezte el a 
projekt során:
nn  távvezérlés kiépítése (központi forgalom-ellenőrző, 

központi forgalomirányító rendszer)
nn  vasúti hírközlés kiépítése
nn  biztosítóberendezési munkák
nn  villamos váltófűtés kiépítése (50 váltó)

A távvezérlési munkák kapcsán Porpác (kiz.)–Csor-
na–Hegyeshalom (kiz.) vasútvonal vonatforgalmának 
szabályozására a központi forgalomirányító (KÖFI) 
rendszer Ölbő-Alsószeleste, Hegyfalu, Répcelak, 
Beled, Szil-Sopronnémeti, Bősárkány, Jánossomorja, 
Mosonszolnok állomások szolgálati helyét foglalta ma-
gába. Központja a Csorna vasútállomáson kialakított új 
forgalomirányító helyiség. 

A szakági munkák keretében Ölbő-Alsószeleste, 
Hegyfalu, Répcelak, Beled, Szil-Sopronnémeti, Bősár-
kány, Jánossomorja, Mosonszolnok állomások D55 típu-
sú biztosítóberendezéseinek távvezérlése valósul meg. 
A Hegyeshalom–Rajka-országhatár vonalszakaszon 
Rajka állomáson központi forgalom-ellenőrző (KÖFE) 
rendszer került kiépítésre.

A vasúti hírközlési munkák során, a Mosonszolnok–
Csorna–Porpác vasútvonal villamosításával kapcso-

Vas Gábor *

< AZ MVM OVIT ZRT. 
ÜZEMELTETÉSI  
TEVÉKENYSÉGE
* Vas Gábor, MVM OVIT Zrt. Villamosenergia-ellátó Üzem, üzemvezető
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220, 400 és 750 kV-os távvezetékek, valamint az alap-
hálózati alállomások.

Az üzemeltetett berendezések mennyiségét az 1., 
2. és 3. számú táblázatok adatai jellemezték 2005. de-
cember 31-én.

Az OVIT közel 60 éves alaphálózat üzemeltetői tevé-
kenységét a villamosenergia-ipar strukturális átalakítását 
célzó úgynevezett TSO modell létrejötte szakította meg. 
2006. január 1-jével az átvitel és a rendszerirányítás 
integrációja kapcsán az OVIT üzemeltetési tevékenysége 
– és ezzel együtt az üzemviteli állomány túlnyomó több-
sége (464 fő) – a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító ZRt.-hez (MAVIR) került át.

 
ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG 2006TÓL
A változások ellenére a társaság vezetése elkötelezte 
magát az üzemeltetés, mint alaptevékenység folytatása 
mellett. A felhalmozott üzemeltetési tapasztalatokra, 
az OVIT-nál maradó üzemeltetői állomány szaktudá-
sára és az üzemeltetést támogató szakszolgálatokra 
támaszkodva a társaság elindult a MOL Nyrt. Dunai 
Finomító villamosenergia-rendszerének üzemeltetésére 
kiírt tenderen.

A pályázat megnyerésével az OVIT üzemeltetési te-
vékenysége gyakorlatilag nem szakadt meg, hiszen 2006. 
május 1-jén közel 70 fő munkavállaló közreműködésével 
a MOL Nyrt.-vel kötött szerződés alapján megkezdte 
15 éves időtartamra szóló tevékenységét.

A vállalat további tenderek megnyerése után, az 
alábbi feladatokra vonatkozó szerződések megkötésével 
növelte üzemeltetési portfólióját:
nn  AUDI Hungária Motor Kft. győri telephelyén 120/20 

kV-os alállomás üzemeltetési és karbantartási felada-
tainak ellátása 2008-tól

AZ OVIT ÜZEMELTETŐI FELADATAI 
2005. DECEMBER 31IG
Az üzemeltetés műszaki tartalma a fejlesztéseknek, 
beruházásoknak köszönhetően a vállalat megalapításától 
kezdődően évről-évre bővült. Az OVIT üzemviteli szer-
vezete a közel 60 év alatt folyamatosan végrehajtotta 
a rendszerirányítás által meghatározott feladatokat, 
kezelte és felügyelte a rábízott berendezéseket, üzem-
zavar-elhárítást végezett, és biztosította a hálózaton 
dolgozók munkafeltételeit. Kezelésébe tartoztak a 120, 

Az OVIT neve 1951-ben történt alapítása óta szorosan 
összefügg a nagyfeszültségű hálózatok, illetve hálózati 
elemek tervezési, kivitelezési, karbantartási feladatainak 
ellátásával és üzemeltetésével. Ezen tevékenységek a mai 
napig a cég alaptevékenységei közé tartoznak.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS – A KEZDETEK
1949. február 25-én megalakult a Távvezetéképítő Nem-
zeti Vállalat (Távép), melynek fő feladata a magyar táv-
vezeték-hálózat fejlesztése, tervezése és építése volt. 
A távvezetékek és alállomások karbantartására, felújí-
tására, üzemeltetésére 1951-ben létrejött az Országos 
Villamostávvezeték Vállalat, az OVIT. A Távvezetéképítő 
Nemzeti Vállalat az 50-es években fokozatosan beolvadt 
az OVIT-ba.

A villamosenergia-ipar ágazati irányításának erősítése 
érdekében 1954-ben létrehozták az Erőmű Trösztöt. 
A társaság magában foglalta többek között a közcélú erő-
műveket és azok 120 kV-os átviteli hálózati vállalatát, va-
lamint az OVIT-ot, illetve az átviteli hálózat üzemállapotát 
meghatározó Országos Villamos Teherelosztót (OVT) is.

Az Erőmű Tröszt jogutódjaként 1963-ban, a fran-
cia villamos művek szervezetének mintájára létrejött 

1. KÉP: TÁVVEZETÉK-ÉPÍTÉS AZ 50-ES ÉVEKBEN

a Magyar Villamos Művek Tröszt, amely átvette a hat 
regionális elosztóvállalat és az alaphálózatot üzemeltető 
OVIT irányítását is.

Az MVMT 1991 végéig trösztként működött, majd 
1992-ben részvénytársaságok kétszintű rendszerévé 
alakult át, amelynek felső szintjét a tulajdonosi és az 
irányítói szerepet is betöltő MVM Rt., a második szintet 
az önálló erőművi, és az áramszolgáltató társaságok, 
valamint a hálózatfejlesztéseket és üzemeltetést végző 
OVIT jelentette.

Az üzemeltetői állomány alapfeladata 
az alállomási és távvezetéki berende-
zések folytonos felügyelete, táv- és hely-
színi kezelése, a berendezéseken végzett 
munkákhoz munkaterület biz tosítása, 
az ellátásbiztonság szinten tartása, 
lehetőség szerinti fejlesztése.

<

Feszültségszint MVM Zrt. 
tulajdon

Nem MVM Zrt. 
tulajdon

Középfeszültség 208 106

120 kV 187 28

220 kV 109 0

400 kV 103 0

750 kV 7 0

Feszültségszint
MVM Zrt. 

tulajdon
(Klt/MVA)

Nem MVM Zrt. 
tulajdon

(Klt/MVA)

120/köf kV 12/450 12/442

220/120 kV 28/4480 0

400/120 kV 20/5000 0

400/220 kV 3/1500 0

750/400 kV 2/2200 0

Feszültségszint Nyomvonalhossz 
(km)

Rendszerhossz 
(km)

120 kV 122,07 176,26

120 kV kábel 16,64 16,64

220 kV 1187,64 1487,70

400 kV 1904,25 2214,89

750 kV 268,06 268,06

Összesen 3498,66 4163,55

1. TÁBLÁZAT: ALÁLLOMÁSI MEZŐK SZÁMA 2. TÁBLÁZAT: TRANSZFORMÁTOROK SZÁMA ÉS TELJESÍTMÉNYE 3. TÁBLÁZAT: TÁVVEZETÉKEK NYOMVONAL- ÉS RENDSZERHOSSZA

2. KÉP: ALBERTIRSA 750/400 KV-OS ALÁLLOMÁS,  
AMELYET 2006 ELŐTT AZ OVIT ÜZEMELTETETT
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üzemirányítói utasításoknak megfelelően végzik, az el-
várt rendelkezésre állást biztosítva.

Az MVM OVIT Zrt. az üzemeltetés területén a 
mindenkori megrendelő részére komplex szolgáltatást 
nyújt, amely magában foglalja az üzemeltetés fogalom-
körébe tartozó feladatok teljes körű ellátását.

Kezelés 
Az alálomási és távvezetéki berendezések folytonos 
felügyeletét, táv- és helyszíni kezelését az adott terüle-
ten helyismerettel rendelkező szakképzett munkatár-
sak látják el, a szakszolgálati területek szakembereinek 
folyamatos rendelkezésre állása mellett.

A kezelési feladatok koordinálása a százhalombattai 
telephelyről történik, itt valósult meg az AUDI 120/20 kV-
os alállomás és a Sopronkövesd–Nagylózs szélerőműpark 
távkezelésének lehetősége, illetve innen történik a zalai 
finomítóban végzett tevékenység irányítása is. 

amelyre főként a nagyipari fogyasztók esetében élénk 
kereslet mutatkozik.

A 2014-ben a vázolt portfólió üzemeltetési feladatai-
nak végrehajtásában, valamint a kapcsolódó beruházási 
pro jektek kivitelezésésében közel 100 munkavállaló vett 
részt, megközelítőleg 2 Mrd Ft árbevétel realizálása mellett.

Az üzemeltetett berendezések mennyiségét a 4. szá-
mú táblázat adatai jellemezték 2014. december 31-én.

ÜZEMELTETÉSI TEVÉKENYSÉG ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK
Az üzemeltetői állomány alapfeladata az alállomási és 
távvezetéki berendezések folytonos felügyelete, táv- és 
helyszíni kezelése, a berendezéseken végzett munkák-
hoz munkaterület biztosítása, az ellátásbiztonság szin-
ten tartása, lehetőség szerinti fejlesztése. A társaság 
szakemberei az üzemeltetési feladatokat a vonatkozó 
előírásoknak, szabályzatoknak, szerződéseknek és az 

nn  Hungarowind Kft. Sopronkövesd–Nagylózs szél-
erő műparkjának üzemeltetése és karbantartása 
2011-től

nn  MOL Nyrt. Zalai Finomító villamosenergia-rend sze-
rének üzemeltetése, 2012–2017

nn  Nyíregyházi játékelemgyár 120/20 kV-os alállomás, 
20 és 0,4 kV-os elosztóhálózat és energiacentrum 
üze meltetése, 2013–2015

A vállalat az üzemeltetési folyamatokat rendszeresen 
auditált integrált rendszer működtetésével támogatja. 
Ezen dokumentációs rendszer illeszkedik a vonatko-
zó szabványi előírásokhoz. Az MVM OVIT Zrt. szak-
szolgálati üzemei (tervezés, diagnosztika, villamos 
relévédelem, villamos kivitelezés) folyamatosan az 
üzemeltetést végző kezelőszemélyzet rendelkezésére 
állnak, ezzel a társaság megrendelői számára „egyabla-
kos”, komplex szolgáltatással tud a piacon megjelenni, 

3. KÉP: MOL NYRT. DUNAI FINOMÍTÓ 

Alállomási mezők száma Db

120 kV 22

20 kV 4

Alállomások, fogadók, 
elosztók Db

120 kV alállomás 5

20 kV alállomás 1

20 kV főelosztó 13

6 kV fogadó 4

6 kV-os főelosztó 16

0,4 kV-os főelosztó 130

Leágazási cellák/fiókok 
száma Db

Épített cellás (20 kV) 6

Tokozott (20 kV) 78

Épített cellás (6 kV) 83

Tokozott (6 kV) 494

0,4 kV-os főelosztón leágazás 5418

0,4 kV-os alelosztón leágazás ~25–30ezer

Transzformátorok Klt/MVA

120/20 kV 4/190

120/6 kV 8/320

20/0,4 kV 32/60,67

6/0,4 kV 175/229,74

Generátorok Klt/MVA

6 kV 3/10,8

0,4 kV 4/3,89

Távvezetékek, kábelek 
rendszerhossza Rendszerhossz (km)

120 kV távvezeték 16,2

120 kV kábel 5,52

20 kV kábel 13,7

6 kV főelosztó betápkábel 131,7

6/0,4 kV transzformátor  
6 kV-os betápkábel 68,2

Távvezetékek, kábelek 
nyomvonalhossza Nyomvonalhossz (km)

120 kV 8,24

120 kV kábel 5,52

20 kV kábel 9,7

6 kV főelosztó betápkábel 32

6/0,4 kV transzformátor  
6kV-os betápkábel 68,2

4. TÁBLÁZAT: AZ ÜZEMELTETETT BERENDEZÉSEK MENNYISÉGÉT 
JELLEMZŐ ADATOK 2014. DECEMBER 31-ÉN
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Állapotfelmérés 
A mindenkori üzemeltetőnek az üzemeltetésében lé-
vő berendezésekről, hálózatról naprakész állapotis-
merettel kell rendelkeznie, amely alapján a szükséges 
beavatkozások mindenkor tervezhetőek, illetve időben 
elvégezhetőek. A naprakész állapotismeret rendszeres 
állapotfelmérés alapján építhető fel. A rendszeres álla-

potfelmérés során elvégzett diagnosztikai vizsgálatok 
eredményeképpen a beépített üzemelő berendezések-
nél, hálózati elemeknél lehetőség van az üzemzavarok 
vagy meghibásodások megelőzésére, illetve a váratlan 
meghibásodások számának csökkentésére. Az MVM 
OVIT Zrt. a diagnosztikai vizsgálatok pontosságát egyfe-
lől korszerű mérőeszközök használatával, másfelől nagy 
gyakorlati tapasztalattal rendelkező mérőszemélyzet 
alkalmazásával biztosítja. A kezelt berendezések állapot-
felmérése a helyszíni kezelői állomány és a Diagnosztikai 
üzem bevonásával történik.

Üzemzavar-elhárítás 
A társaság felkészültsége a bekövetkező üzemzavarok 
elhárítására két pilléren nyugszik. Első körben az üze-
meltetői állomány mérnöki – fizikai ügyeletesei egy órán 
belül megkezdik az üzemzavar elhárítását. Amennyiben 
az üzemzavar kiterjedtsége meghaladja az üzemeltető 
által kezelhető mértéket, az MVM OVIT Zrt. rendkívüli 
eseményeket kezelő rendszere lép működésbe, amely 
képes az ország bármely területén bekövetkező üzem-
zavar 24 órán belüli elhárításának megszervezésére.

Karbantartás
A kezelt berendezések karbantartását, az MVM OVIT 
Zrt. felkészült kivitelezői állománya végzi. A karban-
tartási tevékenység magában foglalja az üzemeltetési 
terjedelembe tartozó primer, szekunder, védelmi és 
irányítástechnikai berendezések, készülékek tervszerű 
megelőző, és soron kívüli villamos karbantartását, vala-
mint érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatát. 

A villamos berendezések, készülékek, hálózati elemek 
karbantartásának tervezése, kivitelezése a gyártóművi 
előírások, az üzemeltetési tapasztalatok és a diagnosztikai 
vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével történik.

Az MVM OVIT Zrt. üzemeltetési tevékenységet 
főként ipari létesítményekben lát el, ahol az alaptevé-
kenységből adódó szabályzatokat és a tapasztalatokra 
épülő üzemeltetői előírások összhangját kell (kellett) 
első lépésként megteremteni. A társaság szabályzók 
változtatásával párhuzamosan az üzemeltetői szervezet 
felépítését, működését is változtatja, hiszen az üzemel-
tetői többletigények, többletfeladatok miatt a szervezet 
rugalmas reagálása a vevői elégedettség fenntartása 
érdekében elengedhetetlen.

Az MVM OVIT Zrt. nagyipari területen végzett 
üzemeltetői tapasztalatainak összefoglalásaként el-
mondható, hogy a szabályozottság megteremtése, 
a megrendelői alaptevékenység és a szükséges villa-
mosenergia-ellátást biztosító üzemeltetői tevékenység 
összehangolása az üzembiztonság és a rendelkezésre 
állási mutatók jelentős javulását eredményezte minden 
szerződéses területen. 

4. KÉP: MVM HUNGAROWIND SZÉLPARK

A villamos berendezések, készülékek, 
hálózati elemek karbantartásának 
tervezése, kivitelezése a gyártóművi 
előírások, az üzemeltetési tapasztalatok 
és a diagnosztikai vizsgálatok eredmé-
nyeinek figyelembevételével történik.

<

< HÍREK
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Neves szakmai zsűri választotta ki a jelöltekből azt a tíz 
fiatal magyar zeneművészt, akik idén elnyerték a Junior 
Prima Díjat. A Művészetek Palotájában tartott gálán el-
ismerésben részesült Kiss Péter zongoraművész, Szabó 
Marcell zongoraművész, Szajkó Géza hegedűművész, 
Kruppa Bálint hegedűművész, Kokas Dóra gordon-
kaművész, Mohai Zsófia oboaművész, Pálfalvi Tamás 
trombitaművész, Tóth Bálint kürtművész, Wettl Mátyás 
zeneszerző és Oláh Krisztán jazz-zongora művész.

„Fontosnak érezzük, hogy minél több igazi tehetség 
nyerjen elismerést, hogy a most díjazott fiatal zenészek 
hazánkban olyan méltatást kapjanak, amelyet a kiváló 
teljesítményükért megérdemelnek” – mondta a díját-
adón Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója. 
Hozzátette, a társaságcsoportnak a társadalomban be-
töltött szerepénél fogva kötelessége, hogy szponzoráci-
ós tevékenységével részt vegyen a társadalom szellemi 
értékeinek megteremtésében és megőrzésében.

 A díjak odaítélésében közreműködő nívós zsű-
rit olyan kiválóságok alkották, mint Dr. Vigh Andrea, 

a papíralapú számlával. A papírmentes dokumentum 
elektronikus aláírással, valamint a kiállítás időpontját 
hitelesítő időbélyeggel ellátott, így megfelel az elekt-
ronikus számlára vonatkozó jogszabályban előírt kö-
vetelményeknek. Ennek köszönhetően hivatalos ügyin-
tézés esetén ugyanolyan értékű, mint papíralapú társa. 
Az elektronikus formában kiállított számla bemutatása 
az interneten történik; elkészültéről a rendszer e-mail-
ben értesítést küld.

A 2015-ÖS JUNIOR PRIMA DÍJ ZENEMŰVÉSZETI KATEGÓRIÁJÁNAK DÍJAZOTTJAI ÉS A ZSŰRI

Az elektronikus számla számos 
előnnyel jár a vállalkozások 
számára az energiaszolgáltatá-
sok terén is. Azon kívül, hogy 
gyorsabb és egyszerűbb ügy-
intézést biztosít, a vállalatok 
környezettudatos működését is 
elősegíti, hiszen teljesen papír-
mentes megoldást kínál.

<Sikerrel zárult az MVM Partner „Váltson e-számlára 
és száguldjon velünk!” elnevezésű jótékonysággal egy-
bekötött nyereményjátéka. Ennek keretében ugyanis 
2015. szeptember 1-je és november 30-a között az 
MVM Partner ügyfelei között 15 százalékkal nőtt azok 
száma, akik elhagyták a papír alapú számlázást. A leg-
intenzívebb fogyasztású ügyfélkörben is egyre népsze-
rűbb az e-számla, a kampány során ebben a körben 
a regisztrációk száma kétszeresére emelkedett, így 
már közel 15 százalékuk él ezzel a lehetősséggel.

Az elektronikus számla számos előnnyel jár a vál-
lalkozások számára az energiaszolgáltatások terén is. 
Azon kívül, hogy gyorsabb és egyszerűbb ügyintézést 
biztosít, a vállalatok környezettudatos működését is 
elősegíti, hiszen teljesen papírmentes megoldást kínál.

Azonban azok a cégek, amelyek az MVM Partner 
kampánya keretében mondtak le a papíralapú számlá-
ról, nem csak ökológiai lábnyomukat csökkenthették, 
de idén karácsonykor mosolyt is varázsoltak több 
száz nehéz körülmények között élő gyermek arcára. 
Az MVM Partner ugyanis a 2015. szeptember 1. és 
2015. november 30. között megvalósuló új e-számla 
regisztrációk után egy-egy karácsonyi díszbe öltözte-
tett földlabdás fenyőfát ajándékozott hátrányos hely-
zetű vagy fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkozó 
intézményeknek. Így országszerte összesen mintegy 
100 intézmény kapott karácsonyi ajándékot az MVM 
Partner környezettudatos ügyfeleinek köszönhetően.

Az e-számla kapcsán az MVM Partner csatlakozott 
a Díjnet és az Elektronikus Számlaportál online szám-
lakezelő rendszeréhez, így növelve ügyfelei kényelmét. 
Az e-számla – adattartalmát tekintve – meg egyezik 

2015. december 10. 
15 százalékot meghaladó arányban növekedett az elektronikus számlát igénylő ügyfelek száma az MVM Partner 
Zrt.-nél most lezárult három hónapos kampány során. A papír nélküli számlára váltók nem csak a saját ökológiai 
lábnyomukat csökkentették ezzel, de nevükben az MVM Partner jótékonykodott is hátrányos helyzetű és sérült 
gyerekeket segítő alapítványok javára.

2015. november 19.  
Idén már nyolcadik alkalommal díjazta az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. azokat a fiatal zeneművészeti te-
hetségeket, akik a jók között is a legjobbak. A Junior Prima Díj tíz nyertese a rangos szakmai elismerésen túl 
kétmillió forintos támogatásban is részesült.< Egyre népszerűbb az elektronikus számla  

az energiaszolgáltatások esetében is 

< Junior Prima Díj: A legtehetségesebb fiatal  
zeneművészek kaptak elismerést

a Zeneakadémia rektora, Szenthelyi Miklós Kossuth- és 
Liszt-díjas hegedűművész, Dráfi Kálmán Liszt-díjas zon-
goraművész, Devich János Liszt-díjas gordonkaművész, 
érdemes művész, Fekete Gyula Erkel-díjas zeneszerző, 
Binder Károly Erkel-díjas zongoraművész, Boldoczki 
Gábor Liszt- és Junior Prima Díjas trombitaművész, vagy 
Jakobi László gordonkaművész, hangversenyrendező.

„Minden évben legalább kétszer annyi kimagasló 
tehetség kerül a jelöltek közé, mint ahányan a díjat meg-
kaphatják, hiszen fiatal művészeink a különböző rangos 
nemzetközi zenei versenyeken továbbra is hihetetlenül 
nagy számban szereznek győzelmeket” – fogalmazott 
Dr. Vigh Andrea, a zsűri elnöke a díjátadón.

Az MVM Zrt. gondozásában az elmúlt nyolc évben 
80 tehetséges fiatal kapta meg a zeneművészet terén 
kimagasló teljesítményért járó Junior Prima Díjat. A tár-
saság célja, hogy az elismeréssel és az anyagi támoga-
tással ösztönzőleg hasson a minél magasabb szintű tel-
jesítmények eléréséhez és segítséget nyújtson a fiatalok 
pályakezdéséhez. 

AZ MVM CSOPORT SAJTÓKÖZLEMÉNYEI
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 „Az MVM kiemelt gazdasági szerepe mellett tár-
sadalmilag is fontos szereplő, ezért komoly figyelmet 
fordít a hátrányos helyzetű gyermekek támogatására. 
Az Élménynapon mintegy 100 önkéntes munkaválla-
lónkkal együtt gondoskodtunk arról, hogy a gyerekek 
és családtagjaik egy napra megfeledkezhessenek a prob-
lémáikról” – mondta Dr. Bentzik Réka, az MVM Zrt. 
megbízott kommunikációs igazgatója a rendezvényen.

Bally Attila, az MVM Partner Zrt. vezérigazgatója 
kiemelte, hogy a társaság idén már nyolcadik alkalommal 
rendezte meg az Élménynapot, az évek során pedig több 
száz millió forint támogatást nyújtott azoknak az alapít-
ványoknak, amelyek emberfeletti munkát végeznek a 
sérült és hátrányos helyzetű gyermekekért. Hozzátette, 
a tíz szervezet többek között betegellátó eszközök pót-
lására, speciális orvosi műszerek beszerzésére, épületek 
felújítására, illetve alapvető tevékenységének fenntar-
tására fordítja majd az összeget.

Nyolcadik alkalommal rendezte meg idén az MVM 
Partner Zrt. az Élménynapot, amelyhez 2011-ben az 
MVM Zrt. is csatlakozott. Az esemény célja, hogy egy 
felejthetetlen élményt szerezzen a tartósan beteg, ér-
telmi fogyatékos, mozgáskorlátozott, illetve hátrányos 
helyzetű, de egészséges gyermekeknek.

A rendezvényen a két energetikai társaság tíz gyer-
mekeket segítő alapítványnak nyújtott át adományt, 
összesen 102 000 000 forint értékben.

Adományban részesült az Óbudai Családi Tanács-
adó és Gyermekvédelmi Központ, a Motivál-Ló Ala-
pítvány, a Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesü-
let, a Gondolkodj Egészségesen! Alapítvány, az SOS 
Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa, a Bethesda 
Gyermekkórház, a Heim Pál Gyermekkórház, a Sem-
melweis Egyetem I. és II. számú Gyermekgyógyászati 
Klinika, valamint a Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat Magyar Egyesület.

2015. november 20.  
Közel 800 beteg és hátrányos helyzetű gyermek töltött el együtt egy felejthetetlen napot a Millenáris Parkban az 
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az MVM Partner Zrt. közös rendezvényén. Az Élménynapon a gyermekeket 
segítő alapítványok több mint 100 millió forint adományban részesültek.

< Az MVM több mint száz millió forintos adománnyal 
támogatta a hátrányos helyzetű gyermekeket  

tos mezőinek szekunder átépítése, a középfeszültségű 
mező kiépítése és ehhez kapcsolódóan a 20 kV-os 
mezősor és a földzárlati kompenzáló mező bővítése, 
valamint az alállomás segédüzemének teljes cseréje. 

A projekt kivitelezése 2016 nyarán indul, addig a 
tervezési, engedélyezési és egyéb előkészítő lépések 
történnek meg. Amennyiben az MVM OVIT a mun-
kát a megrendelő elvárásainak minden szempontból 
megfelelően teljesíti, a Netze BW további fejlesztési 
projektekre vonatkozó pályázatain már az előminősí-
tett ajánlattevői kör tagjaként indulhat. A közeljövőben 
az MVM OVIT tervezi a távvezeték-építési szolgálta-
tásaira vonatkozó németországi előminősítési eljárás 
elindítását is.

Az MVM OVIT számára ez lesz az első németországi 
alállomás-szerelési munka, eddig ezzel a szolgáltatásával 
az országban még nem volt jelen. A munka elnyerése 
egy hároméves, szigorú előminősítési eljárás utolsó 
lépése. A 2012-ben indult minősítési folyamat során a 
Netze BW teljes körűen tájékozódott az MVM OVIT 
nagyfeszültségű alállomás-építési és az ezzel kapcsolatos 
projektvezetési képességeiről, minőségügyi, munka- és 
környezetvédelmi gyakorlatáról. Az eljárás során szá-
mos egyeztetésre, végül egy átfogó, Magyarországon 
lefolytatott auditra került sor. Mindezek sikeres telje-
sítése után nyílt lehetőség az ajánlat beadására.

A münsingeni alállomás rekonstrukciója során az 
MVM OVIT feladata lesz az alállomás 110 és 20 kilovol-

2015. december 11.   
A németországi Netze BW GmbH megrendelésére az MVM OVIT Zrt. végezheti el a münsingeni 110/20 
kilovoltos alállomás felújítását. A próbamegbízatást hároméves előminősítési eljárás előzte meg, ennek ered-
ményeként adhatott az MVM OVIT az alállomás-bővítés elvégzésére ajánlatot. A rekonstrukció 2016 nyarán 
kezdődik meg, és próbaprojektként szolgál a Netze BW minősített alvállalkozói státuszának elnyeréséhez. 
Sikeresen elvégzett teljesítés esetén az MVM OVIT számára további németországi alállomási projektekben 
való részvételre nyílik lehetőség.

< Németországi alállomásfelújítási munkát  
nyert el az MVM OVIT 

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓ

A sikeres, regionális szinten is meghatározó, nemzeti tulajdonú MVM Csoport tag-
jaként az MVM OVIT Zrt. külpiaci szerepvállalása az elmúlt években folyamatosan 
bővült. A társaság 2012-ben Skóciában és Németországban vett részt távvezetéki 
projektekben, 2013-tól kezdődően pedig Csehországban végez hálózatfelújítási fel-
adatokat. 2012–2013-ban az MVM OVIT Zrt. végezte el a svájci székhelyű CERN 
66 kV-os villamos hálózata védelmi és irányítástechnikai rendszerének korszerűsíté-
sét. 2014-ben társaság a legkedvezőbb ajánlattal nyerte el a jordán villamos művek 
megbízását két 400 kilovoltos, 185 kilométer hosszú villamos távvezeték megépíté-
sére. A társaság 2015 októberében vegyesvállalat alapításáról szóló megállapodást 
írt alá Szaúd-Arábiában, hogy az ország energetikai piacára fővállalkozóként belépve 
nagyfeszültségű hálózatlétesítési tendereken indulhasson.
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választotta partnerül. Az AIC kiválasztásánál fontos 
szempont volt az acélszerkezet-gyártói kapacitásából 
realizálható stratégiai versenyelőny: a társaság négy 
telephelyen évi 270 000 tonna gyártókapacitással ren-
delkezik, kereskedelmi képviseletein keresztül pedig 
13 országban van jelen. 

A cégalapítás a felek számára lehetővé teszi, hogy 
elindulhassanak a helyi – elsősorban a Saudi Electricity 
Company (SEC) által kiírt – távvezeték- és alállomás-
építési tendereken, és a pályázatok elnyerése esetén 
a projekteket fővállalkozói konstrukcióban hajthassák 
végre.

A vegyesvállalat-alapítással kapcsolatos megállapo-
dást Patay László, az MVM OVIT Zrt. vezérigazgatója, 
Varga Gusztáv üzletfejlesztési menedzser és Wasim A. 
Attieh, az Arabian International Company elnöke írta alá 
a mai napon Rijádban. Az ünnepélyes aláíráson részt vett 
dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Csiba 
Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint a 
szaúd-arábiai minisztériumok vezetői és a királyság üzleti 
életének meghatározó képviselői. 

mentrendszer működtetése biztosíték arra, hogy tevé-
kenységünket mindig a legmagasabb szakmai színvonalon 
és versenyképesen végezzük”– mondta Patay László, az 
MVM OVIT vezérigazgatója, miután átvette a hivatalos 
tanúsítványt Bujtás Gyulától, az EMT Zrt. – NQA Hun-
gary vezérigazgatójától. 

A vezérigazgató a tanúsítvány átadása kapcsán el-
mondta: „Gratulálunk az MVM OVIT Zrt.-nek, hogy 
sikeresen felkészült az ISO 9001:2015 szabvány kö-
vetelményeiből, melynek maradéktalanul megfelelt. 
A minőségirányítási rendszerükben jelentős előrelépés 
történt a folyamatszemléletű megközelítés és a kockázat 
alapú gondolkodás alkalmazásában. Ez a megközelítés 
és gondolkodás lehetővé teszi a rendszer folyamatai 
közötti kölcsönhatások és összefüggések felügyeletét, 
melynek köszönhetően az MVM OVIT Zrt. általános 
teljesítménye növelhető, és a vállalat eredményesen és 
hatékonyan tudja elérni tervezett eredményeit.” 

Az MVM OVIT Zrt. a nemzeti tulajdonú MVM Csoport 
stratégiájának megfelelően, a magyarországi átviteli há-
lózat fejlesztési programjának lezárultával az exportle-
hetőségek felkutatására és külpiaci szerepvállalásának 
bővítésére koncentrál, többek között hálózatlétesítési 
szolgáltatások területén. A magyar külgazdasági és kül-
politikai stratégiát meghatározó keleti nyitás politikájá-
hoz kapcsolódóan az MVM OVIT Zrt. az elmúlt években 
folyamatosan vizsgálta egyes közel-keleti országok ener-
getikai piacán megnyíló lehetőségeket. Az elemzések azt 
mutatták, hogy a Közel-Kelet egyik legfontosabb piaca a 
Szaúd-Arábiai Királyság, annak mérete, fejlődési üteme 
és regionális gazdasági szerepe miatt. 

A szaúd-arábiai gazdasági szabályozás előírja, hogy 
fővállalkozóként az MVM OVIT Zrt. meghatározó szol-
gáltatásait jelentő távvezeték- és alállomás-építési te-
vékenységet minimum 25%-os helyi tulajdoni hányad 
bevonásával lehet végezni. A piacfeltáró tevékeny-
ség eredményeként az MVM OVIT a vegyesvállalati 
együttműködésre az Arabian International Company 
(AIC) szaúd-arábiai acélszerkezet-gyártó nagyvállalatot 

Az MVM OVIT Zrt. a sikeres, regionális szinten is megha-
tározó, nemzeti tulajdonú MVM Csoport tagja. A társaság 
tevékenysége a magyar átviteli hálózat és a hazai erő-
művek karbantartásához és fejlesztéséhez kapcsolódik, 
de megrendelői között évről-évre növekvő százalékban 
vasúttársaságok, áramszolgáltatók, továbbá ipari nagy-
fogyasztók és külföldi partnerek is szerepelnek. 

A társaság már a kilencvenes években a nemzetközi 
ISO 9001 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer 
bevezetése mellett döntött. A minőségirányítási rend-
szer 1996-ban lezajlott, sikeres auditálásával az MVM 
OVIT Zrt. a magyar energetikai ipar első tanúsított sze-
replőjévé vált. A társaság szolgáltatásaink atomerőművi 
körülményeknek való megfelelése szempontjából az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az Országos Atom-
energia Hivatal auditorai 1998-ban tartottak sikeres 
minősítő auditot. A 2004-ben megszerzett NATO 
beszállítói minősítés megtartása érdekében pedig a 
vállalat 2015-ben tanúsíttatta az AQAP 2120 katonai 
minőségirányítási rendszert.

A legmodernebb szabványok szerinti működés 
újabb állomásaként az MVM OVIT Zrt. a 2015. évben, 
az EMT Zrt. közreműködésével lefolytatott több hó-
napos auditálási folyamat eredményeként a legújabb 
ISO 9001:2015 szabvány szerint tanúsíttatta integrált 
irányítási rendszerét. 

„Az MVM OVIT Zrt. működése szempontjából ki-
e melt jelentőségűnek tartom az új tanúsítvány meg-
szerzését. Nemzeti tulajdonú nagyvállalatként célunk, 
hogy a változó gazdasági környezetre reagálva, mindig 
újabb kompetenciákat megszerezve növeljük verseny-
képességünket. Azt, hogy jó úton járunk, bizonyítja, 
hogy a közelmúltban több jelentős MVM Csoporton 
kívüli nagyprojektet nyertünk el, és fontos megbízatá-
sokat kaptunk a külföldi energetikai piacon. A legújabb 
nemzetközi szabványnak megfelelő, hatékony menedzs-

Rijád, 2015. október 19.
Az MVM OVIT Zrt. vegyesvállalat alapításáról szóló megállapodást írt alá a szaúd-arábiai Arabian International 
Company acélszerkezet-gyártó társasággal. Az együttműködés lehetővé teszi, hogy az MVM OVIT Zrt. a 
szaúd-arábiai energetikai piacra belépve nagyfeszültségű hálózatlétesítési tendereken indulhasson, és a pályá-
zatok elnyerése esetén a projekteket fővállalkozói konstrukcióban valósíthassa meg.

2015. október 28.
Az MVM OVIT Zrt. a nagyvállalati szektorban Magyarországon elsőként tanúsíttatta az új ISO 9001:2015 szab-
vány szerint integrált irányítási rendszerét. A minősítést az EMT Első Magyar Tanúsító Zrt. végezte, amely a brit 
National Quality Assurance vezető nemzetközi tanúsító testület kizárólagos magyarországi képviselője. Az MVM 
OVIT hazánk energetikai iparának legkiterjedtebb tevékenységi körű fejlesztő, kivitelező és karbantartó társasága. 
Az energetikai piac számára nyújtott szolgáltatásaival a társaság közvetlenül befolyásolja az ellátásbiztonságot, 
tevékenysége stratégiai jelentőségű, ezért a cégnek a legszigorúbb minőségi követelményeknek kell megfelelnie. 

< Az MVM OVIT vegyesvállalatot alapít  
SzaúdArábiában

< Az MVM OVIT elsőként tanúsíttatta  
Magyar országon a legújabb ISO szabvány  
szerint minőségirányítási rendszerét

Az együttműködés lehetővé 
teszi, hogy az MVM 
OVIT Zrt. a szaúd-arábiai 
energetikai piacra belépve 
nagyfeszültségű hálózatlétesí-
tési tendereken indulhasson.

<
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com/tudomanyosoldal) figuráival népszerűsítik majd a 
műszaki pályát, de terveznek webes és okostelefonos 
alkalmazást is. A szervezet várja azon cégek jelentke-
zését, akiket szintén hátrányosan érint a mérnökhiány 
problémája, hogy közösen, nagyobb erővel tehessenek 
a helyzet javításáért.

a területtel kapcsolatos homályos elképzeléseket és 
minél szélesebb körben megismertessük a lakossággal 
a mérnöki lét szépségeit - nyilatkozta az eredmények 
kapcsán Dr. Ábrahám László, az EJMSZ elnöke, az NI 
Hungary Kft. ügyvezetője.

A mérnökszakma általánosan elismert jelentősé-
ge azonban a felmérés szerint nem feltétlenül párosul 
hazánkban az elvárható megbecsüléssel. A munka-
adói oldalon jelentkező hiány problémája a válaszadók 
50,2%-a szerint abból adódik, hogy ezek a szakmák sem 
anyagilag, sem erkölcsileg nincsenek eléggé elismerve a 
hazai vállalatoknál, illetve a cégek irreálisan magas kö-
vetelményeket támasztanak a jelentkezőkkel szemben 
(a kitöltők 36,5%-a gondolta így). Az EJMSZ-szel szoro-
san együttműködő, humánerőforrás-menedzsmenttel 
foglalkozó Experis Hungary – valós munkaerő-piaci 
helyzetet felmérő saját kutatása – szerint a betöltetlen 
mérnökállások száma folyamatosan növekszik, mérnöki 
területen jelenleg 4 ezer nyitott pozíció van az ország-
ban. Fülöp Zsuzsa üzletági vezető elmondta, hogy habár 
a kereseti- és karrierlehetőségek folyamatosan javulnak, 
továbbra is problémát jelent, hogy az egyetemekről 
nem kerül ki elegendő számú mérnök (még ha a végző-
sök száma kis mértékben növekszik is!), illetve a frissen 
végzett mérnökök gyakorlati tudása és tapasztalata sem 
éri el azt a szintet, amely azonnal piacképessé tenné 
őket. További súlyos probléma – még az ígéretes fiatal 
mérnökök esetében is –, hogy az egyetemről kikerülve 
nem beszélnek idegen nyelveket, ami szintén kritikus 
fontosságú a pozíciók sikeres betöltésében.

A szövetség tagszervezeteinek mutatói alapján 
a termelés a legmérsékeltebb becslés szerint is leg-
alább 50 milliárd forinttal növekedhetne, amennyiben 
a kritikus mérnöki pozíciókra azonnal megtalálnák az 
alkalmas szakembereket. A mérnöki munka piacán 
tapasztalható aggasztó trendek ellen fellépve az EJMSZ 
a természet- és mérnöki tudományok népszerűsíté-
sét és a mérnöki pálya iránti érdeklődés növelését 
tűzi ki maga elé, mint kritikus jövőbeli feladatokat. 
Az EJMSZ a következő tanévben is folytatja eddig 
is több ezer diákot elérő Természettudományos 

A magyarországi vezető ipari cégeket (MOL, Audi, 
Continental, Ericsson, LEGO, NI) tömörítő Együtt a 
Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) átfogó kampányt 
és programokat indított a munkapiacon tapasztalható 
egyre súlyosabb mérnökhiány ellensúlyozására. Általá-
nos és középiskolai programokkal, felmérésekkel, kö-
zösségimédia-aktivitással célozzák meg az arra fogékony 
fiatalokat, valamint társadalmi egyeztetést folytatnak. 
Friss attitűdvizsgálatuk cáfolja a mérnöki szakmával 
kapcsolatos sztereotípiákat, ugyanakkor nem minden 
tekintetben igazolja a valós munkaerő-piaci viszonyokat. 
Jelenleg is 4 ezer nyitott mérnöki pozíció van az or-
szágban, amelyek betöltésével a termelés milliárdokkal 
növekedhetne.

Az EJMSZ megbízásából független piackutató vég-
zett reprezentatív kutatást a lakosság körében a mérnö-
ki foglalkozással kapcsolatos percepciókról. A mérnöki 
szakma a 18-29 éves korosztály körében a 2. helyen 
szerepelt az ország jövője szempontjából kritikus 
fontosságú munkakörök rangsorában, a válaszadók 
45,4%-a gondolta meghatározónak a jövőben. A tel-
jes lakosságot reprezentáló minta válaszadói szerint a 
mérnöki foglalkozások a 3. helyet (41,2%) foglalják el 
jelentőségüket tekintve. A szövetség tagjainak tapasz-
talata egybevág a közvélekedéssel: szoros kapcsolat van 
a mérnökbázis tudása, kreativitása, újítási képessége 
és egy ország jövőbeli sikerei között – kommentálta 
az eredményt Jakab Roland, az EJMSZ alelnöke, az 
Ericsson Magyarország ügyvezető igazgatója.

A mérnök szakma vonzó voltát és jövőbeli rele-
vanciáját jól tükrözi az az eredmény is, amely szerint a 
tudatos válaszadók fele a mérnöki szakmát választaná, 
amennyiben újra kezdhetné pályáját (49,8%). Az indok-
lások között kiemelkedő volt az alkotás örömének, a 
kreatív, érdekes munkának, valamint a magas anyagi és 
erkölcsi elismerésnek az említése. 

Fontos azonban felismerni azt a problémát is, amely-
re a kutatás szintén rávilágít, hogy a lakosság nagy része 
(47,4%) nincs tisztában a mérnöki szakma mibenlétével 
és jelentőségével, illetve lehetőségeivel. A feladat te-
hát az, hogy megbízható információval helyettesítsük 

< Közösen a mérnöktársadalom fejlődéséért 

HÍRVILÁG – KITEKINTŐ 
Összeállította: Mayer György

Roadshow-ját, Nagyköveti és Mentori Programját, 
mérnökprogram-szponzorációit (pl. Kísérletbazár), 
illetve ezekhez kapcsolódóan nyári tábort és laboro-
kat, gyárlátogatásokat is tervez. A Szövetség online is 
igyekszik minél nagyobb számban elérni a fiatalokat: a 
Facebook-on Tudom Ányos és Ágnes (www.facebook.

zet várható változásaira. A válaszadók ötöde rendsze-
resen, közel fele alkalmanként, 16%-a pedig vészhely-
zetek esetén kapcsolódna be ilyen programokba. Nem 
csak homokzsák-pakolásra kell gondolni: faültetések, 
balkon- és udvarzöldítési programok segítségével még 
a nyári hőségnapokon is érezhetően hűsebbé válhat 
egy-egy tér, utca, vagy akár városrész mikroklímája. 
A csapadékvíz összegyűjtésével és hasznosításával akár 
az aszályos hetekben is ingyen megoldható a konyha-
kertek öntözése.

Az adatfelvétel országszerte 1600 fő telefonos 
megkérdezésével, 2015 júliusában zajlott. A minta 
megbízhatóan reprezentálja a magyar lakosságot az 
életkor, nem, iskolai végzettség és régiók tekinteté-
ben. A Klímaválasz projekt izlandi, liechtensteini és 
norvégiai támogatásból valósult meg, az Energiaklub, 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, 
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, a Szent 
István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete 
Környezetgazdaságtani Tanszékének kutatócsoportja 
(ESSRG) és a GHG Analytics Kutató és Tanácsadó Kft. 
együttműködésében.

A lakosság több mint 80%-a a mindennapjaiban is érzé-
keli az éghajlatváltozás hatásait, és aggódik a klímaválto-
zás miatt – derül ki az Energiaklub országos reprezenta-
tív felméréséből. A teljes lakosság fele konkrét intézke-
déseket vár települése önkormányzatától, és többségük 
személyesen is bekapcsolódna helyi klímaprogramokba. 
A kutatásból kiderül, hogy a lakosság több mint 70%-a 
saját településén is egyre forróbb nyarakat, és hirtelen 
hőmérsékletingadozásokat tapasztal. Tízből hatan egyre 
gyakoribb heves zivatarokat és szélviharokat, és egyre 
enyhébb teleket észlelnek lakóhelyükön. Elsősorban a 
kisebb településeken élők tapasztalnak egyre forróbb 
nyarakat, egyre gyakoribb aszályokat és a kártevők el-
szaporodását.

A válaszadók leginkább attól tartanak, hogy a klí-
maváltozás egészségügyi problémákat okoz számukra 
vagy szeretteik számára Sokan aggódnak amiatt, hogy 
kár keletkezik lakóingatlanukban, illetve termésükben, 
valamint hogy a szélsőséges időjárás miatt huzamos 
ideig tartó áramszünetek alakulnak ki. A magyar lakos-
ság több mint 70%-a védtelennek érzi magát a klímavál-
tozás hatásaival szemben. A válaszadók 64%-a érzi úgy, 
hogy nem kap elég segítséget ahhoz, hogy védekezni 
tudjon ezek ellen. A felmérés eredményei szerint a 
lakosok fele azt gondolja, hogy az önkormányzatának 
konkrét védekező intézkedéseket kellene indítania a 
településen.

Ehhez szeretnék az Energiaklub szakértői hozzáse-
gíteni a települési vezetőket nemrégiben indult, Klíma-
válasz elnevezésű képzési programukkal. Az  ingyenes, 
felkészülést segítő programban összesen 140 önkor-
mányzati vezető vehet részt a tél folyamán. A képzés 
végére a résztvevők várhatóan konkrét lépések tud-
nak tenni a klímaváltozás helyi hatásainak kezelése 
érdekében. 

Az önkormányzatok számíthatnak a lakosság aktivi-
tására is – derül ki a kutatásból. Tízből nyolcan nyilatkoz-
tak úgy, hogy részt vennének olyan helyi programokban, 
amelyek révén a település jobban felkészülhet a környe-

< Félnek az emberek a klímaváltozástól
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tek a földtani kutatások annak felmérésére, hogy a terület 
alkalmas lehet-e a Paksi Atomerőmű kiégett fűtőelmeinek 
és más, hazánkban keletkezett nagy aktivitású radioaktív 
hulladék végleges, biztonságos elhelyezésére. Az ilyen 
kutatások világszerte igen körültekintően, több évtizedig 
folynak, hiszen minden kétséget kizáróan bizonyítani kell, 
hogy a kiválasztott terület alkalmas a feladatra. Nálunk 
még körülbelül ötven évre lesz szükség, de ez az idő 
rendelkezésre is áll, ugyanis az atomerőműben elhasznált 
fűtőelemeket még hosszú évtizedeken át biztonságosan 
tudják tárolni a szintén Pakson található Kiégett Kazet-
ták Átmeneti Tárolójában (KKÁT). Azonban egy ilyen 
mélységi tároló kutatása nagyon sok körülményt, feltételt 
kell, hogy tisztázzon, ezért is volt szükséges már most 
hozzáfogni a vizsgálatokhoz, illetve a kutatáshoz, ezért 
indokolt a nyugat-mecseki térség további feltérképezése. 

A helyi lakosság folyamatos tájékoztatására már a 
kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett a társaság. Az RHK 
Kft. kommunikációs tevékenységét a környék kilenc te-
lepülését tömörítő Nyugat-Mecseki Társadalmi Infor-
mációs és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás 
(NYMTIT) is segíti. 

A RHK Kft. tevékenységéhez a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap biztosítja a forrást. Az idei feladatok tel-
jes költsége, amelynek a kutatóárok kialakítása is része, 
mintegy 400 millió forint. A földtani kutatás, így az idei 
munka is a Pécsi Bányakapitányság által jóváhagyott kuta-
tási terv alapján folyik, és minden tevékenység a megfelelő 
szakhatóságok (környezet- és természetvédelmi, vízügyi, 
erdészeti, növény- és talajvédelmi, építésügyi és örökség-
védelmi, közlekedési és egészségügyi) bevonásával zajlik.

Az ősz folyamán kutatóárok kialakításával folytatódik 
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK) nyugat- 
mecseki kutatási programja, amelynek célja, hogy a szak-
emberek minél jobban megismerjék a térség földtani 
tulajdonságait. A társaság még több évtizeden át tartó 
vizsgálatokat folytat annak érdekében, hogy igazolja az 
eddigi kutatások eredményeit: az itt található kőzet, az 
agyagkő, valóban alkalmas lehet arra, hogy a század má-
sodik felében itt alakítsák ki mélyen a föld alatt a nagy 
aktivitású hulladékok végleges tárolóját.

A tavalyi évben újraindult terepi munkálatok kereté-
ben két kutatófúrás készült el, amelyek 913 és 474 méter 
mélyre hatoltak le. Az ezekből nyert fúrómagok előzetes 
vizsgálata egyelőre igazolni látszik azt, hogy az itteni kőzet 
igen jó vízzáró tulajdonságokkal bír. Ez az egyik legfon-
tosabb feltétel a tervezett tároló helyszínének kijelölé-
sekor. Most újabb szempontok alapján vetjük vizsgálat 
alá a környéket, amikor várhatóan október közepénv 
egy 700 méter hosszú, 3,5 méter széles és 2-6 méter 
mély kutatóárok kialakítása kezdődik meg. Ez másfajta 
információkat nyújt majd az elmúlt évezredekben a felszín 
alatt lezajlott változásokról, mozgásokról, a kőzet stabi-
litásáról” – nyilatkozta Dr. Kereki Ferenc, az RHK Kft. 
ügyvezető igazgatója a környékbeli lakosság rendszeres 
tájékoztatására immár tizenkettedik alkalommal megren-
dezett Tájoló Napon, a Baranya megyei Bodán.

A szakemberek – még a kilencvenes években – az 
itt található, világviszonylatban is ritka, kiváló vízzáró 
tulajdonságokkal rendelkező agyagkő, a Bodai Aleurolit 
Formáció miatt választották ki ezt a térséget egy lehet-
séges nagy aktivitású tároló létesítésére. Akkor kezdőd-

< Kutatóárok létesítésével folytatódik a munka  
a NyugatMecsekben

Ilyen technológiával csak néhány ország rendelkezik, 
és Oroszország elismerten világvezető ezen a terüle-
ten. Szergej Kirijenko, a Roszatom vezérigazgatója a 
termelés beindításának ünnepélyes ceremóniáján pél-
dául elmondta, hogy a MOX-fűtőanyag előállításában 
Oroszország megelőzte az Egyesült Államokat. Találkoz-
tam az amerikai energetikai miniszterrel, aki kénytelen 
volt elismerni, hogy leállították a MOX-termelő üzem 
létrehozását célzó programjukat – idézte Kirijenkót az 
Interfax orosz hírügynökség. Szavai szerint az USA-ban 
csaknem nyolc év alatt közel 8 milliárd dollárt költöttek 
az egyelőre sikertelen projektre, míg a Roszatom két és 
fél év alatt valamivel több mint 9 milliárd rubelből, azaz 
mintegy 240 millió dollárból megoldotta ezt a feladatot.

Megkezdődött Oroszországban egy új típusú nukleáris 
fűtőanyag, az urán és plutónium oxidjainak keverékéből 
álló, úgynevezett MOX (mixed-oxide fuel) ipari mére-
tű gyártása. A termelés egy, a Roszatom orosz állami 
atomenergetikai konszernhez tartózó cégnél, a dél-
szibériai Zseleznogorszkban működő Bányavegyészeti 
Kombinátban (GHK) indult meg, méghozzá éppen az 
orosz atomipar létrejöttének hetvenedik évfordulóján. 
A lépés új szakasz kezdetét jelenti a zárt üzemanyag-cik-
lusú technológia kiterjesztése felé, ami elengedhetetlen 
a nukleáris ipar perspektivikus fejlesztéséhez – állapítják 
meg az eseményről szóló orosz sajtójelentések.

Az új fűtőanyagot a Belojarszki Atomerőmű 4. számú 
blokkjában beindított BN-800-as, majd az elképzelések 
szerint annak alapján épülő, nagyobb teljesítményű BN-
1200-as gyorsneutronos reaktorhoz fogják használni. 
A gyorsneutronos atomerőművek kiszélesítik a nukleáris 
energetika üzemanyagbázisát, és lehetővé teszik az ener-
giatermelés során keletkező sugárzó hulladékok mennyi-
ségének minimalizálását. A MOX-ot ugyanis a „hagyomá-
nyos” atomerőművek kiégett fűtőanyagaiból állítják elő.

< Új típusú nukleáris fűtőanyag

elvárásokhoz kellene igazítani. Ez feltételezi az energeti-
kai társaságok szoros együttműködését és a szakember-
képzés átalakításában történő közös fellépést, amelyről 
megállapodás született a MEE siófoki vándorgyűlésén a 
piaci szereplők között. A megfelelő szakember utánpót-
lás azért is kulcsfontosságú, mert a II. világháború után 
épült, mintegy 200 ezer kilométernyi elosztóhálózat 
folyamatban lévő megújítása során, nemcsak egyszerűen 
cserélni kell az oszlopokat, vezetékeket, de egy a mainál 
korszerűbb, és komplexebb fogyasztói igényeket kiszol-
gálni képes rendszereket kell kialakítani. Ugyanakkor a 
hálózatnak egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok 
között kell, egyre jobb minőségű rendelkezésre állást 
biztosítani. Ráadásul nemcsak a ma ismert igényeket kell 
figyelembe venni, a mintegy 4000 milliárd forint értékű, 
több évtizedes rekonstrukciós program során – mint 
például a háztartási nap-, és szélerőművek szaporodása, 
az okos mérés terjedése, vagy az elektromos autók 
számának növekedése –, de számolni kell a következő 
évtizedekben jelentkező, pontosan ma még esetleg nem 
is tervezhet! technológiai elvárásokkal – áll a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület állásfoglalásában.

A magyarországi épületek villamos hálózataira vonatkozó, 
az energetikai audithoz hasonló kötelező minősítési rend-
szer bevezetését szorgalmazza a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület (MEE), az élet és vagyonbiztonság érdekében, 
miután az épületeket érintő tűzesetek 20 százaléka villa-
mos eredetű. Ezzel együtt kommunikációs kampányt ter-
veznek, hogy az ingatlantulajdonosok figyelmét felhívják 
a villamos hálózatokkal kapcsolatos kockázatokra. Ezek 
mellett egy éven belül saját minősítési rendszert kívánnak 
beindítani a villanyszerelők számára, ami hozzájárulna a 
piac tisztulásához segíthetne kiszűrni a megfelelő szak-
értelem nélkül dolgozó vállalkozókat. 

Ez volt az egyik központi témája a szervezet 62. 
Vándorgyűlésének, Siófokon, amelyen a magyar villa-
mosenergia-ipari cégek több mint hétszáz munkatársa, 
vezetője vett részt. A MEE álláspontja szerint a megfe-
lelő minőségű és biztonságú hálózatok építéséhez, üze-
meltetéséhez jól képzett szakemberekre – mérnökökre 
és villanyszerelőkre – van szükség. Ennek érdekében 
elkerülhetetlennek tartják átalakítani a szak-, és egye-
temi képzés rendszerét, módszertanát. A tananyagot a 
valóságos piaci igényekhez, a megváltozott technológiai 

< Formáljuk együtt az energia jövőjét!

hazánkban: 72 480 darab, egyenként 255 watt névleges 
teljesítményű polikristályos napelemből áll. Az innen 
nyert energiát a meglévő távvezeték-hálózatba táplálják 
be, ezzel egy kisebb város, mintegy négyezer háztartást 
képesek ellátni zöldenergiával. A felerészt az erőmű 
által biztosított forrásból, felerészt pedig fejlesztési adó-
kedvezmény igénybevételével megvalósult beruházás 
mintegy 24 ezer tonnával csökkenti a magyarországi 
széndioxid-kibocsájtást.

Átadta Magyarország legnagyobb fotovoltaikus erőmű-
vét a Mátrai Erőmű Zrt. a Mátrában, az Őzse-völgyi 
zagytározó sík felületén. A Visontától két kilométer-
re található fotovoltatikus erőmű előkészítése 2013 
elején kezdődött. A szükséges dokumentumok meg-
szerzése után elindultak a közbeszerzési eljárások, és a 
mátrai naperőmű alapkövének letételével 2015. június 
1-jén hivatalosan is kezdetét vette az erőmű építése. 
A 16 mega wattos naperőmű kategóriájában a legnagyobb 

< Elkészült az ország legnagyobb naperőműve
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az a tisztább környezetet, a saját maga és mások egész-
ségének védelmét, a zajterhelés és a légszennyezettség 
csökkentését választja. A kormányzat az infrastruktúra 
folyamatos fejlesztésével teszi vonzóbbá, versenyképe-
sebbé a környezetkímélő közlekedési módokat, e törek-
vés jegyében mintegy 1000-1500 kilométernyi korszerű 
kerékpárút épülhet meg 2020-ig.

Az Európai Mobilitási Hét fő támogatója, az MVM 
Magyar Villamos Művek Zrt. idén is a programsoro-
zathoz csatlakozva rendezte meg az 5. MVM Energia 
Futamot. A nem hagyományos meghajtású járművek 
legrangosabb budapesti versenyének és seregszem-
léjének célja, hogy a fenntartható városi közlekedést 
népszerűsítse, támogassa a környezetvédelmei fejlesz-
téseket és a fiatal mérnökök munkáját.

A minden évben szeptember 16-22. között zajló 
Európai Mobilitási Hét záróeseménye az Autómentes 
Nap volt, amelynek megszervezését idén 160 önkor-
mányzat vállalta. A fővárosban szeptember 19-20-án 
rendezték meg az Autómentes Hétvégét. Az esemény-
nek az Andrássy út autóforgalomtól elzárt, gyalogos 
forgalom előtt megnyitott szakasza adott otthont, ahol 
a szervezők tudás- és élményalapú programokkal fogad-
ták a több százezer érdeklődőt. 

A fenntartható és környezetbarát közlekedésre ösztönző 
kampányban idén 182 hazai település vett részt, ezzel 
Magyarország több mint negyven ország versenyében 
ismét az előkelő harmadik helyen végzett. Vagyis ered-
ményesen zárult a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 
koordinált, idén tizennegyedik alkalommal megrendezett 
szemléletformáló kampány. Az Európai Mobilitási Hét 
és Autómentes Naphoz idén 37 önkormányzattal több 
csatlakozott, mint tavaly, ezzel Ausztria és Spanyol ország 
után hazánk mutatta fel a legtöbb résztvevő települést.

A kampány sikerét támasztja alá, hogy a csatlakozó 
települések száma évről évre folyamatosan nő. Míg 2012-
ben 112, 2013-ban 129, 2014-ben pedig 145 helyhatóság 
regisztrált, addig idén újra rekordot döntve 182 önkor-
mányzat vállalta a fenntartható mobilitáshoz kapcso-
lódó rendezvények megszervezését. Az idei kampány 
– VálasszVáltsVariálj! – jelmondata arra kívánta ösztönözni 
az embereket, hogy gondolják át a rendelkezésre álló 
közlekedési lehetőségeket, válasszák az utazásukhoz a 
legmegfelelőbbet és kombinálják a közlekedési módo-
kat. Tasó László közlekedéspolitikáért felelős államtit-
kár elmondta, hogy a tárca következetesen képviseli azt 
a gondolatot, hogy aki az egyéni autóhasználat helyett 
kerékpárra ül vagy autóbuszra, villamosra, vonatra száll, 

< Egyre többekhez jutott el  
az Európai Mobilitási Hét üzenete
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