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Az MVM Csoport széles körű tevékenysé-
gét bizonyítja jelen lapszámunk is. Számos 
tématerület írása kapott helyet a mostani 
kiadványban.
Vezércikkünk a Tisza Erőműben üzembe ál-
lított akkumulátoros energiatárolót mutatja 
be, melyre méltán lehet büszke az egész 
vállalatcsoport.
Talán soha nem kapott akkora publicitást 
az energia árának kérdése, mint az elmúlt 
időszakban. Az MVM Csoport elemzői se
gítenek eligazodni ebben a kérdésben.  
A „Nemzetközi szabályozói eszközök az 
energiaárrobbanás kezelésére” című cikk 
ben betekintést nyerhetünk az energiaár- 
robbanás mögött álló gazdasági kérdésekbe. 
Belső tereink komfortigényének kielégítését 
szolgálják a mesterséges megvilágítás által 
nyújtott kényelmek. Az MVM Lumen inno-
vatív megoldásokat nyújt a fényszolgáltatás 
ban, mely vállalat bemutatkozó cikkét is 
elolvashatjuk.
A folyamatos növekedésünk eredményeként 
új vállalatokkal bővülünk. Annak érdekében, 
hogy megismerjük egymás tevékenységét, 
jelen lapszámunkban bemutatkozik Magyar-
ország piacvezető elektro és gázmobilitási 
szolgáltatója, az MVM Mobiliti. 
Csoportunk egyik nemzetközi ékköve, a cseh 
Innogy vállalatcsoport – melyet 2020ban 
vásárolt meg az MVM – bemutatja saját  
mobilalkalmazását, az innosvět applikációt.
Cégcsoportunk egyik legfőbb gyártóválla-
lata az MVM OVIT. Gyártási tevékenységü
ket a folyamatos innováció, fejlesztés jel-
lemzi. A fenntarthatóság jegyében történő 
korszerűsítéseikről is olvashatunk.
A napenergia-termelés Magyarországon 
eddig soha nem látott felfutó szakaszba 
lépett, köszönhetően hazánk klímapolitikai 
vállalásainak, valamint a megújuló energe-
tikára vonatkozó támogatáspolitikai törek-
véseknek. A naperőművek által megter 
melt villamos energia csatlakozását is lehe 
tővé kell tenni a hazai átviteli hálózathoz.  

Ezt a célt szolgálja az MVM XPert által 
kivitelezett új, 220/132 kVos alállomás is, 
mely munkálatokról alapos szakmai bemu-
tatóval találkozhatnak olvasóink.
A Paksi Atomerőmű zöldmezős beruházás-
ként, új pótvízelőkészítő üzemet létesített. 
A projektben résztvevő szakértők bemutat-
ják írásukban az újonnan elkészült üzemet, 
mely hosszú távon szolgálhatja az üzemidő 
hosszabbítási projektre készülő atomerő
művet.
Az MVM Csoport egyik küldetése, hogy 
teret adjon az innovatív gondolkodásnak és 
a fenntarthatóságot célzó ötleteknek. Az új 
innovációs programjainkat mutatjuk be az  
„Innovációval a fenntarthatóbb jövőért” írás 
ban. Az MVM Csoport egyik legújabb vál-
lalata az MVM EGI, mely az erőművi hűtés-
technika szakértője. Az MVM EGI kollégái 
írásukban elkalauzolnak minket a közepe-
sen nagy teljesítményű kombinált ciklusú 
erőművek modern, erőművi hűtőrendszer 
alkalmazási kérdéseibe.
Klimatológus szakértők tollából részletes 
szakmai tájékoztatást kaphatunk a villamos
energia-termelés és -szállítás biztonsági 
kihívásairól, melyeket a klímaváltozás és 
annak várható hatásai támasztanak szá-
munkra. A szakmai írás bemutatja a villa-
mosenergiarendszerek éghajlatváltozással 
szembeni ellenállóképességének vizsgálati 
lehetőségeit.
Véleményem szerint e lapszámunkban is 
találnak kollégáim – és mindazon szakem-
berek, akik kezükbe veszik a lapot – hasznos 
és új ismereteket, és ha korábban nem is, 
mostantól a 14 perc felelősségének tudatá-
ban járulnak hozzá munkájukkal a fenntart-
hatósághoz.

főszerkesztő

Engedjék meg, hogy egy időutazással kezd-
jem a köszöntőmet.
Tegyük fel, hogy a világegyetem egész ed-
digi története egyetlen év alatt zajlott le.  
Így a Föld születésétől – a „Nagy Bumm tól” –  
( január 1., nulla óra – 15 milliárd éve) máig 
(december 31., 23 óra 59 perc 59 másod-
perc) 12 hónap telt el. Ezen az időskálán  
a Naprendszer és a Föld szeptember 13-án 
(5 milliárd éve), a földi élet első jelei októ
ber 11én, az első gerincesek december 
19én, az első emlősök december 26án 
jelentek meg. Képzeletbeli gondolatmene-
tünkön továbbhaladva elérkeztünk a „mai 
naphoz”, azaz december 31-éhez. Ez a min-
ket körülvevő környezet szempontjából az 
egyik legsűrűbb nap, ugyanis este 21:45
kor megjelent az emberiség a Földön.  
Az ember életvitele alapvetően változtatta 
meg a Föld ökoszisztémáját és környezeti 
elemeit. 
Tevékenységei közül kiemelkedik az energe-
tikai igényeinek fedezésére irányuló törekvés, 

FŐSZERKESZTŐI  
KÖSZÖNTŐ
14 PERC FELELŐSSÉGE

melynek alapvető eleme a tűz használata. 
Ebből a szempontból a tűz szolgálatba ál
lítása határozza meg a legfontosabb szü-
letési időpontot. December 31én 23 óra 
46 perckor az ember birtokába vette a tüzet. 
A tűz feletti uralom nemcsak, hogy univer-
zális és egyben kizárólagos jellemzője az 
emberiségnek, de még a mai napig is az 
energetikára oly nagyon jellemző hőfizikai 
tevékenység alapvető eleme.
Vagyis az emberiség előtörténete csupán 
néhány órát töltene ki. A tűz mindösszesen 
14 perce van velünk, az emberi civilizációk 
története pedig mindössze néhány másod-
percet foglal el magának a Föld történel-
mében. A jövőnk és az utánunk következő 
generációk szükségleteit úgy kell kielégíte-
nünk, hogy a Föld 15 milliárd éves törté-
nelmében kialakult környezeti állapotokat 
és megtermelt javakat az elmúlt negyedóra 
tevékenységének árnyékában kell biztosí
tanunk. Nekünk, energetikusoknak pedig  
a 14 perc felelőssége nyomja a vállunkat.

MOLNÁR SZABOLCS
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VILLAMOSENERGIA-RENDSZER 
SZABÁLYZÁSA
A világ villamosenergia termelői az iparág  
jelentős széndioxidkibocsátása miatt 
megújuló és karbonsemleges termelők 
rendszerbe való bevezetésére kényszerül-
nek. Ezen átállási folyamat az energiaszek-
tort alapjaiban változtatta meg az elmúlt 
években, új kihívások jelentek meg, amelyek 
megoldására új technológiák kidolgozása 
szükséges. 
A villamosenergiarendszer szabályzására 
mindig is szükség volt, tekintettel arra, hogy 
a villamosenergia fogyasztói által igényelt 
energiát a múltban az erre kész technológia 
híján – mivel a villamosenergia tárolása rend-
szerszinten nem volt még megvalósítható – 
az erőműveknek akkor kellett megtermelniük, 
amikor azt a fogyasztók felhasználták.
A szabályzás egy fosszilis termelőkre alapí-
tott rendszerben számottevően egyszerűbb 
volt a maihoz viszonyítva: a nagy ipari fo-
gyasztók esetében egyeztetésre, míg kisebb 
ipari és a lakossági fogyasztók esetében 
becslésre került a szükséges rendszertel-
jesítmény, amelyet a rendszerszabályozó  
a rendelkezésre álló erőművek között osz-
tott el. Az esetleges eltérések nagyságren-
dileg azon tartományba estek, ahol a kisebb 
szabályzókapacitások képesek voltak a ki  
küszöbölésre, az ellátás folytonosságának 
biztosítására.

Manapság ezen feladat komplexitása meg-
nőtt, ugyanis amellett, hogy a megújuló ter-
melők várható teljesítménye nem, vagy csak 
tág határok között határozható meg előre, 
a rendszerirányítónak törekednie kell ezen 
források részarányának maximalizálására.
A számottevő arányban megújuló terme-
lőket alkalmazó hálózatok esetében egyre 
gyakoribb probléma a frekvenciastabilitás 
romlása. Ez a jelenség visszavezethető a 
termelés és a fogyasztás közötti különbség 
váratlan és hirtelen megnövekedésére. 
Mivel a termelés és így a frekvenciastabili-
tás alapját szinkron forgógépek adják, egy 
termelő kiesése vagy a fogyasztás hirtelen 
megnövekedése nagyobb terhelést jelent 
egy gépegységre nézve. Ennek eredménye 
a gépegység fordulatszámának kis mértékű 
csökkenése, amely szinkron gép lévén a 
frekvencia azonnali negatív irányú elmoz-
dulását hozza magával. Ugyanez előfordul-
hat pozitív irányban is, egy nagy fogyasztó 
hirtelen kiesése vagy megújuló termelők 
hirtelen bekapcsolódása esetén a terhe - 
lés váratlanul kerül le a gépekről, amely  
a frekvencia kis mértékű növekedését  
eredményezi. 
Előbbi esetben többletenergia bevezeté 
 se vagy fogyasztók lekapcsolása, utóbbi  
esetben termelők lekapcsolása vagy fo-
gyasztók bekapcsolása szükséges a stabil  
működéshez.

AKKUMULÁTOROS ENERGIA- 
TÁROLÓ KONTÉNER ÜZEMBE  
HELYEZÉSE AZ MVM TISZA  
ERŐMŰ KFT. TELEPHELYÉN

Szerző:
Darmos Márk
gyakornok, MVM Tisza Erőmű Kft., 
tanszéki mérnök, Miskolci Egyetem, Anyag- és  
Vegyészmérnöki Kar, Energia- és Minőségügyi Intézet

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ 1. ÁBRA: A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKBÓL ÉS HULLADÉKBÓL TERMELT VILLAMOS ENERGIA  
RÉSZESEDÉSE A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉSBEN  Forrás: KSH, Energiagazdálkodás főbb adatai, 6.1.1.1.
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A villamosenergiarendszerek szabályzására 
szolgáló technológiák között meg kell külön-
böztetnünk eltérő kategóriákat. Az egyes 
kategóriák a reakció ideje szerint különül- 
nek el, eszerint négy típust sorolhatunk fel:  
FCR, aFRR, mFRR és RR. 
Az FCR (Frequency Containment Reserve) 
vagy primer tartalékok olyan gépek, amelyek 
automatikusan maximum 30 másodperc alatt 
aktiválódnak, ez a rendszer a 200 mHznél 
nagyobb frekvenciaeltéréseket küszöböli ki. 

Az aFRR (automatic Frequency Restoration 
Reserve) vagy szekunder szolgáltatást nyúj-
tó gépeknek 30 másodperc és 15 perc közötti 
időtartam alatt kell a termelést megkezdeni.
A tercier tartalékok feladata az első kettő 
kategóriába tartozó gépek tehermentesítése 
és pótlása a hálózaton. A primer és szekun-
der gépek jellemzően kisebb teljesítményű 
és hatékonyságú termelő berendezések, így 
egy tercier gép általában egyszerre több 
gyorsindítású gépet tud tehermentesíteni. 
A tercier gépek között meg kell különböztet-
nünk mFRR (manual Frequency Restoration 

tatásba bekapcsolódó nagyobb fogyasztók 
teljesítményigényének ideiglenes mérsék-
lésével történik. Negatív irányú szabályzás 
esetén az opciók köre szűkebb, itt a kisebb 
teljesítményű, aFRR negatív kapacitást 
szolgáltató termelők lekapcsolása lehetsé-
ges, ipari fogyasztók ugyanis ritkán képesek 
alkalomszerűen többletenergia felvételére. 
Amennyiben a cél a teljes villamosenergia 
termelés karbonsemlegessé tétele, egy-
értelmű, hogy nem elegendő a megújuló 
források telepítésének ösztönzése és a 
portfólió zöldítése. Ahhoz, hogy ezek a for-
rások kihasználhatók legyenek, különleges 
tárolási és rendszerszabályzási megoldások 
szükségesek. 
A múltban a rendszerszintű villamosenergia 
termelési különbségek kiküszöbölésére 
szolgáló tárolási technológiák között szinte 
kizárólag a szivattyústározós erőművek 
kerülhettek említésre, ma azonban egyre 
nagyobb részesedéssel rendelkeznek az 
akkumulátoros technológiák. 

AKKUMULÁTOROS ENERGIA-
TÁROLÓK VILLAMOSENERGIA- 
RENDSZEREKBEN
Az akkumulátoros technológiák a köznyelv-
ben általában „áram tárolására” alkalmas 
rendszerekként kerülnek említésre, azon- 
ban ez szakmailag helytelen kifejezés.  
Az elektromos áram tárolása nem lehetsé-
ges, való  jában ezekben a cellákban az azok 

Reserve) és RR (Replacement Reserve) 
kategóriákat. Előbbi perces szabályzás 
ban üzemel, 12,5–15 perc alatt aktivál 
ható, míg utóbbi órás szabályzásban  
üzemel, 15 percen túl aktiválható, vagy  
nem éri el a 10 MW/15 perc értéket a  
terhelésváltozása.
A felsorolt feltételek az eddigi hazai sza-
bályzásnál szigorúbbak, azok a magyar 
energiapiacon 2022 harmadik negyedévé-
ben lépnek életbe, kivéve az RR kategóriát.

Ezen tartalékok képesek egy villamosenergia 
rendszer szabályzásának maradéktalan ellá-
tására, azonban a megújulók egyre nagyobb 
részarányával szükségessé vált a kapacitás 
jelentős növelése. Ez a lépés vitathatatlanul 
szükséges, azonban költséges és a problé-
mára csak „tüneti kezelést” kínál, valódi 
megoldással nem szolgál. 
Az említettek alapján a szabályzási piacon 
megkülönböztethetünk pozitív és negatív 
irányú szabályzást. Konvencionális esetben 
a pozitív irányú szabályzás kiserőművek 
hálózatba kapcsolásával vagy ilyen szolgál-

kapcsai között eső külső forrásból származó 
egyenáramú elektromos potenciálkülönbség 
hatására olyan elektrokémiai átalakulások 
jönnek létre, amelynek eredménye, hogy  
a cella a külső elektromos feszültségforrás 
megszűnését követően is megtartja ezt  
a potenciálkülönbséget.

Az akkumulátorok a villamosenergiaterme-
lés, a közlekedés, a lakossági, háztartási és 
ipari kis és nagyberendezésekben történő 
felhasználás miatt az utóbbi évtizedekben  
jelentős fejlődésen mentek keresztül, jelen
leg a LiPo, LiFePO4, Li-Ion technológiák 
számítanak a technológia legjobbjainak. 
Ezeket számos különböző elektrokémiai 
technológia előzte meg, amelyek mind 
eltérő karakterisztikákkal rendelkeztek. 
Az akkumulátorok jellemzésére szolgáló 
paraméterek között különösen fontos az ún. 
energiasűrűség, amely a felhasználás helyé-
től függően tömegre vagy térfogatra vetítve 
adja meg az akkumulátor által tárolható 

2. ÁBRA: A SZABÁLYZÁSI PIAC RÉSZTVEVŐINEK AKTIVÁLÁSI SORRENDJE  Forrás: ENTSO-E 
Balancing Market Report 2018

3. ÁBRA: A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS FELHASZNÁLÁS KÖZÖTTI EGYENSÚLY  Forrás: Next Kraftwerke

Az EU direktívái szerint a mai  
3 helyett 2030-ra 26, míg 
2040-re 89 GW beépített 
akkumulátoros energiatárolási 
kapacitás szükséges.
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energia mennyiségét. Hasonlóan fontos 
paraméter az ún. teljesítménysűrűség; ez 
szintén tömeg vagy térfogatarányban adja 
meg a cellából kinyerhető teljesítményt. 

Az akkumulátortechnológia fejlettsége miatt 
az elmúlt években lehetségessé vált rend-
szerszintű szabályzásra alkalmas akkumu-
látorosenergiatároló berendezések vagy 
BESS (Battery Energy Storage System) 
létesítése. Ehhez elengedhetetlen volt az 
energia és teljesítménysűrűség jelentős 
növekedése az egységnyi kapacitású akku-
mulátor árának csökkenése mellett. 
Az akkumulátoros energiatároló rendszerek 
előnyeihez tartozik azok skálázhatósága, 
ugyanis az adott általános felső teljesítmény 
és kapacitáskorlátokon belül azok tetsző-
leges módon méretezhetők tág határok 

egyszerűen mozgathatóvá téve. A tároló  
2x192 darab egységenként 1000 Ah kapa-
citású és 3,6 V névleges feszültségű lítium 
vasfoszfát cellából áll, a kimeneteken az 
áramátalakításért 2 darab 250 kW teljesít-
ményű IGBT inverter felel.
A cellák modulokba rendezve, sorba kötve 
kerültek beépítésre, ezek a modulok egy-
mással párhuzamos kapcsolásban csat-
lakoznak az inverterekre. Az így felépített 
rendszer névleges feszültsége DC 650 V 
körüli, ezen a feszültségszinten dolgoznak 
az inverterek, és biztosítják az 50 Hz frek-
venciájú háromfázisú váltóáramot a háló 
zat felé.

között. Az ilyen rendszerek egyik legnagyobb 
előnye a fosszilis termelőkhöz képest azon
ban az a tény, hogy jellemzően azonos tel-
jesítménnyel képesek ki- és betermelésre is, 
így mind aFFR+ mind aFFR- piacra képesek 
kapacitást eladni. Emellett ki kell emelni a 
szabályzási szempontú előnyöket is, ilyen 
a teljesítmény mindkét irányban történő 
precíz és tág határok közötti szabályozható-
sága a hatékonyság jelentős befolyásolása 
nélkül. A BESS egységek reakcióideje a 
tárolási technológiák között a legjobb, míg 
egy kisebb méretű, gyors indításra mére-
tezett szivattyústározós vízerőmű eseté-
ben is legalább 20 másodperc a 80%-os 
teljesítmény elérése, addig akkumulátorok 
alkalmazásával ez akár milliszekundumos 
nagyságrendben is mérhető. 

MVM TISZA ERŐMŰ TÁROLÓJA
A Tisza Erőmű telephelyén található BESS 
egység egy Energen IntelliStore 1000 
típusú berendezés, amely 500 kW csúcs-
teljesítménnyel és 1000 kWh kapacitás-
sal rendelkezik; ez azt jelenti, hogy képes 
csúcsteljesítményen ki- és betermelésre  
2 órás időtartamot áthidalva. A berendezés 
2012ben létesült, akkori feladata a gáz és 
olajüzemű erőművi blokkok önfogyasztásá
nak optimalizálása volt, a hálózat felé tör
ténő kitáplálásra nem volt képes. 
Az egység egy szabvány hajózási konténer-
ben került kialakításra, ezzel azt viszonylag 

A tároló vezérlés és biztonságtechnikai 
rendszere kiterjedt, lehetővé teszi számos 
paraméter távolból történő elérését és a 
távvezérlést is. Ez elengedhetetlen több 
szempontból is, többek között a tároló 
szabályzórendszerbe történő bekapcsolása 
miatt, de a berendezés tűz és vagyonvédel-
mében is fontos szerepet kap.
Ezen rendszer része az úgynevezett BMS 
(Battery Management System) vagy akku-
mulátor megfigyelő rendszer. Ez a rendszer 
minden akkumulátorban és azzal működő 
berendezésben megtalálható, különösen 
nagy szükség van rá abban az esetben,  
ha több cellából áll a telep. A BMS feladata 

5. ÁBRA: ENERGIATÁROLÓ OLDALNÉZETBEN

4. ÁBRA: ELTÉRŐ TÍPUSÚ AKKUMULÁTORCELLÁK  Forrás: Li-ion 
Battery FAQ for Data Center UPS | hwp.media

ENERGEN INTELLISTORE 1000 ÜZEMBEN A TISZA ERŐMŰ KAZÁNJAI MELLETT  Forrás: energen.se

6. ÁBRA: AZ ENERGIATÁROLÓ EREDETI ÜZEMÉNEK MENETE  Forrás: energen.se

Az erőmű tervezett 
fogyasztása [kW]

IntelliStore Inverter  
teljesítmény [kW]

Az erőmű akkumu- 
látorral szabályzott  
fogyasztása [kW]
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a cellákkal kapcsolatos paraméterek foga-
dása, megfigyelése és rendellenességek 
esetén a hibaelhárítás, hőmegfutás megelő-
zése. Az egység cellánként méri a feszültsé-
get és a hőmérsékletet, valamint a kapcso-
kon a töltő és kisütő áramerősségeket. 

A monitorozást az akkumulátorcellák tulaj-
donságai teszik szükségessé, ugyanis a leg-
több mai lítium alapú akkumulátor jellem-
zője, hogy alacsony és magas töltöttségnél, 
valamint egyéb hibák esetén azok impedan-
ciája jelentősen megnő, ezzel úgynevezett 
hőmegfutást előidézve. A hőmegfutás során 
az akkumulátorok által tárolt kémiai energia 
rövid idő alatt szabadul fel, ezzel jelentős 
hőmennyiséget juttatva a környezetbe. A hő 
megfutás katasztrofális következményekkel 
járhat, azonban a BMS képes a jelenség 
hatékony megelőzésére a folyamatos meg
figyeléssel és automatikus szabályzással. 
Az akkumulátortelepet felépítő többszáz 
cella egyéni feszültségei határozzák meg  
a teljes berendezés töltöttségi szintjét, tehát 

adott időpillanatban elvben minden cella 
azonos feszültséggel rendelkezik. Azonban 
a legjobban szabályozott töltési és kisütési 
ciklusok mellett is előfordulnak egyen-
lőtlenségek, amelyek miatt egyes cellák 
feszültsége számottevően (>0,1 V) eltérhet 

a többiétől. Ezekre az esetekre szolgál a BMS 
feszültségkiegyenlítő ciklusa, melynek során 
az egyes cellák feszültségét áttöltéssel ki
egyenlíti egymás között. 
Ahogyan az említésre is került, a tároló ere-
detileg belső teljesítményszabályzási céllal 
került először beüzemelésre, tervezése és 
létesítése azonban kísérleti jellegű volt.  
A tárolót eredményező Elizabethprojekt 
célja már 2012ben is a várható megújuló 
penetráció ellensúlyozása volt a villamos
energiahálózatban. Számos vállalat fejlesz-
tett hasonló termékeket, így ma már többek 
között a Tesla, a Siemens és a GE is kínál ilyen 
alkalmazási körökre tervezett berendezést. 
A Tisza Erőmű termelésének befejeztével  
a tároló az erőművi berendezésekkel párhu-
zamosan konzerválásra került, használaton 
kívül volt. A magyar villamosenergia ter-
melési portfólió jelenlegi átalakulása során 
egyértelművé vált, hogy elengedhetetlen a 
tárolási kapacitás a villamosenergiaterme-
lés karbonlábnyomának csökkentéséhez.  
Az MVM Csoport BESS rendszerekkel tör-
ténő tapasztalatszerzésének értékes része 
lehet a Tisza Erőműben található tároló 
a földeáki, zsombói vagy litéri projektek 

mellett. A tapasztalatszerzésen túl a tároló 
kapacitásánál és teljesítményénél fogva, 
valamint a korábban említett pozitív karak-
terisztikái által, az akkumulátor képes az 
aFRR piacon gázmotorok által értékesített 
kapacitás kiváltására, kiegészítésére is. 

Ez az értékesítési forma a tárolóba beter-
melt energia eredetétől függő mértékű ha-
tékonyságnövekedést jelent hálózat szinten. 
A gyorsindítású erőművek hatékonyságát 
összevetve a tároló hatékonyságával még 
fosszilis alaperőművi kapacitásból származó 
energia esetén is feltételezhető javulás.  
A helyzet megújuló forrásból feltöltött táro-
ló esetén még inkább egyértelmű. 
Akkumulátorok külső szabályzási piac felé 
történő értékesítésével az MVM Csoporton 
belül még nincs tapasztalat, a gyakorlat 
üzleti életszerűségét erősíti azonban az 
előbbiekben említett karakterisztika, mely 
szerint a berendezés milliszekundumos 
nagyságrendű reakcióidővel képes aFRR  
pozitív és negatív piacon szimultán kapaci-
tást szolgáltatni. 
A villamosenergiatermelés környezet-
terhelésének csökkentéséért tett lépések 
eredménye, hogy az időjárásfüggő megúju-
ló termelők aránya évről évre meredeken 

emelkedő tendenciát mutat. Ezen kettő  
körülmény eredménye, hogy egy napon 
belül 2-300 €/MWh különbség is lehet  
a villamosenergia árában. 
Egy BESS rendszer ideális egy ilyen kör-
nyezetben történő üzemeltetésre, ugyanis  

a megújuló termelőktől származó olcsó 
többletenergia felvásárlásával vagy aFRR 
negatív szolgáltatással feltöltött rendszer
ből a villamosenergia viszonylag nagy 
margin mellett értékesíthető csúcsidősza-
kokban vagy aFRR pozitív piacon.
Az említett üzleti lehetőségek kiváló alkal-
mat, míg a villamosenergiarendszert sújtó 
viszontagságok szükséget teremtenek ilyen 
jellegű tárolók mielőbbi üzembe helyezé-
sére. A megújuló termelők részesedésének 
jelenlegi és várható drasztikus növekedése 
és napjaink világpolitikai történései miatt az 
ellátásbiztonság csökkenhet, amely ellensú-
lyozható ezen berendezések alkalmazásával. 
Ez volt a célja azon projektnek is, amelynek  
során a Tisza Erőmű BESS rendszere áthe-
lyezésre került annak újbóli, szabályzási célú 
üzembe helyezése miatt. A tároló a később 
létesítendő 100 MW/200 MWh akkumu-
látoros energiatároló rendszernek szánt 
területre került, és 0,4 kV feszültségen 

ENERGIATÁROLÓ KONTÉNER EREDETI HELYÉN A TISZA ERŐMŰBEN  
Forrás: energen.seA lítiumion-akkumulátorok 

kilowattóránkénti ára 10 év 
alatt töredékére csökkent, 
a jövőben ezen tendencia 
fennállása várható.

CELLÁK KAPCSAIRA SZERELT BMS MODUL  Forrás: energen.se
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csatlakozik a hálózatra. Az MVM Partner Zrt. 
Virtuális Erőművi Rendszerébe és a Kiserő
művi Szabályzó Központjába való integráció  
elengedhetetlen eleme a tároló távoli fel  
ügyeletének kiépítése. Ezen rendszer köz-
ponti eleme egy Siemens PLC, amelynek 
feladata a bejövő jelek feldolgozása és 
továbbítása a szabályzóközpont felé.  
Az adatok az elszámolási mérő soros kom-
munikációs portján keresztül érkeznek, itt 
a galvanikus izolációért egy RS232/RS485 
konverter felel. A soros porton keresztül 
érkező adatok a következők:
nn erőmű vételezési / termelési teljesítmény
nn induktív meddő fogyasztás / termelés
nn kapacitív meddő fogyasztás
nn cosinus fi, teljesítménytényező

A felsoroltak mellett párhuzamosan rög
zítésre kerülnek a mérő által leadott impul-
zusok is.
A tároló 2022. június 16án történő hálózati 
csatlakozását követően 500 kW teljesít-
ményű aFRR jellegű frekvenciaszabályzási 
szolgáltatást nyújt mind pozitív, mind negatív 
irányban az akkumulátorok 1000 kWh-s 
kapacitásáig terjedően.
A tároló szabályzási célú üzembe kerülése 
az első ilyen típusú hazai projektek közé 
tartozik, értékes tapasztalatot nyújthat 

adat, amely a tároló időszakosan elvégzen-
dő kapacitásmeghatározó programja által 
feltételezett kapacitásból és a be és kifolyó 
teljesítményekből határozza meg az aktuális 
százalékos töltöttséget. A másik töltöttségre 
utaló információ az egyes cellák feszültség-
szintje, amely 3,0 és 3,55 V között változik. 
Előbbi tekinthető egy közvetett, következ-
tetésből származó adatnak, míg utóbbi egy 
aktuálisabb, mért, de kevésbé átfogó szám. 
A százalékos érték meghatározásából adó-
dóan az viszonylag pontatlan, így a tároló 
92%os maximális töltöttség mellett túl  
magas cellafeszültség hibával kiesett üzem-
ből a százalékos maximum elérése előtt. 
Ennek oka a pontatlan kapacitás mellett  
néhány akkumulátorcella többihez képest 
valamelyest (1030 mV) eltérő feszültség
szintje. Ezen probléma megoldása a maxi
mális töl töttségi szint fokozatos csökken 
tése volt 70%ig, emellett egy későbbi  
karbantartás alkalmával szükséges lesz  
egy cellakiegyenlítő program lefuttatása  
a tároló celláin.
Emellett szintén felmerült problémaként a 
cellamodulok árammérése is, amely alapján 
a százalékos töltöttségi szint kerül megha-
tározásra. Az árammérések pontossága az 
alacsony (<1 A) tartományban nem megfe-
lelő, így a cél töltöttségi értékek előtti utolsó 
néhány százalék nem minden esetben fedi a 
valóságot. Ezen probléma megoldható egy 

mind a rendszerirányító, mind az üzemeltető 
MVM Tisza Erőmű és a teljes MVM Csoport 
részére. Ez a tapasztalat elengedhetetlen 
nagyobb volumenű, de azonos működési 
elvű projektek jövőben történő kivitelezé
sére, mint például a helyben létesítendő  
100 MW/200 MWh BESS egység.

ÜZEMBE HELYEZÉSSEL,  
ÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS 
TAPASZTALATOK
Az MVM Tisza Erőmű telephelyén található 
Energen IntelliStore 1000 típusú akkumu-
látoros energiatároló június 16-án próba-
üzemi jelleggel csatlakozott a hálózatra. 
Az azóta eltelt időszakban is számottevő 
üzemeltetési tapasztalat gyűlt össze. 

Az MVM Partner Kiserőművi Szabályzó Köz-
pontjába bekötött tároló az első időszak 
ban 92%os maximális töltöttségi szint és  
±200 kW leköthető teljesítmény mellett 
üzemelt. Az üzembe helyezést követően, 
tekintettel a projekt kísérleti jellegére és a 
berendezés több éves konzervált állapotára, 
több kisebb problémát kellett kiküszöbölniük 
a szakembereknek. 
Ezek közé tartozik a töltöttségi szint hibája, 
melynek oka, hogy a tároló kétféleképpen 
jegyzi ezt az értéket. Az egyik egy százalékos 

pontosabb, nagyobb felbontású árammérés-
sel, ebben az esetben kisebb ki- és beterme-
lési teljesítménynél is nagy pontosságú lenne 
a százalékos töltöttség. Az üzembiztonság 
fenntartásának érdekében módosítás kerül 
bevezetésre a KSZK által szolgáltatott alap-
jelnél, melynek eredménye, hogy a tároló 
±25 kW teljesítményigényt nem szolgál ki, 
a kitűzött célértéket minimum ilyen teljesít-
mény mellett éri el. Ez a módosítás kizárja 
a „csepptöltés” mellett folyó alacsony áram 
értékek által előidézett pontatlanságot. 
Az előzőekben felsorolt kisebb akadályok 
nem befolyásolják a tároló rendelkezésre  
állását, az üzemi paraméterek módosításá-
val a tároló berendezéseinek fizikai változ-
tatása nélkül is biztosítható a zavartalan 
működés. Ennek eredménye volt, hogy a 
tároló leköthető teljesítménye a próbaüzem 
alatt 200 kWról 400 kWra, majd a maxi-
mális ±500 kWra növekedett. 
Az MVMP KSZK jelenleg a portfóliójában lévő 
egyéb szabályzó kapacitások (gázmotorok, 
gázturbinák) teljesítménygradiensének javítá-
sára alkalmazza a tárolót. Ennek megfelelően 
az rendeltetésének megfelelően, hirtelen, 
akár milliszekundumos nagyságrenden belül 
többszáz kW kitermelési teljesítményt vesz 
fel, amelyet 1020 percig tart. Ezen időtartam 
elegendő a gázmotor üzemi körülményeinek 
kialakulásához, innentől képes átvenni a ter-
melést teljes teljesítmény mellett. 

AZ ENERGIATÁROLÓ KONTÉNER ÜZEMBE HELYEZÉSKORI HELYE ÉS  
ÁLLAPOTA A TISZA ERŐMŰBEN  Fotó: Darmos Márk

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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Az 1. táblázatban látható a berendezés 
első szabályzási piacon lekötött hónapjának 
elszámolása. 
Szintén az 1. táblázatban látható, hogy a 
tároló által fogyasztott és betárolt energia 
mennyisége közel 13 MWh, míg a hálózatra 
kiadott energia majdnem 6 MWh-t tett ki.  
A 7. ábrán látható a tároló vezérlő és fel-

csak a más tartalékok indításakor, leállása-
kor fennálló teljesítményhiány vagy többlet 
esetén történik. A tároló így kibocsátás és 
többlet primerenergiafelhasználás nélkül 
segíti a hálózat rugalmasságát. 
A 8. ábrán látható képernyőfelvételek egy 
olyan fejlesztést mutatnak be, amely lehe tővé 
teszi a tároló számos fontos paramé terének 
gyors és helyfüggetlen elérését. A tároló 
paraméterei a hozzáféréssel rendelkező 
személyek számára egy telefonos applikáción 
keresztül is elérhetők. Ezen fejlesztésnek kö-
szönhetően az üzembiztonság és a rendelke-
zésre állás növelhető, emellett a távfelügye-
let lehetősége a biztonságot is növeli. 
A Tisza Erőműben az immár üzemszerűen és 
szabályzási piacon értékesített kapacitásként 
üzemelő energiatároló berendezés az Erőmű 
CCGT blokkjainak üzembe kerülése előtt 
kapacitási díjakon keresztül bevételt termel. 
Emellett enyhíti a megújulók egyre jelentő
sebb penetrációja által megterhelt szabály-
zási piac nyomását, valamint ahogy az több  

ügyelő szoftveres felülete, azon belül pedig 
a terhelési görbe egy szabályzási piacon 
értékesített időszakban. A terhelési görbén 
megfigyelhető a tároló kvázi végtelen ter-
helési gradiense, amely ideális a korábban 
említett felhasználásra. A görbékről meg-
állapítható, hogy a tároló, bár folyamatosan 
rendelkezésre áll, betárolás és kitermelés 

ször is említésre került, egyedülálló és értékes 
üzemeltetési tapasztalatot szolgáltat. 
A projekt és a Tisza Erőmű telephelye a felso-
roltak fényében kiváló alap nagyobb léptékű 
energiatároló projektek kivitelezéséhez. Ilyen 
például az a 100 MW/200 MWh kapacitású  
akkumulátortelep, amelynek telepítése elő
készítési fázisban van, és amihez pályázati 
források keresése zajlik. Egy ilyen berende-
zés számottevően hozzájárulna a megújuló 
termelők által előállított olcsó és zöld energia 
ondemand jellegű felhasználásához. 

8. ÁBRA: AZ ENERGIATÁROLÓ TELEFONRÓL IS ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓS  
FELÜLETE  Forrás: Tiszai Erőmű

7. ÁBRA: AZ ENERGIATÁROLÓ VEZÉRLŐ FELÜLETE, TERHELÉSI GÖRBE  Forrás: Tiszai Erőmű

Termelő: MVM Tisza Erőmű Kft.    Erőmű: akkumulátoros tároló    Időszak: 2022. július 1.

Adott hónapban a lekötött napok száma 31 nap

Átlagos rendelkezésre álló kapacitás 294 kW

Kifizetendő átlagos kapacitásdíj 25 529 Ft/MW/h

Termelt villamos energia Energia

Termelői értékesítés 5823 kWh

Fogyasztott villamos energia 12 860 kWh

1. TÁBLÁZAT: AZ ENERGIATÁROLÓ ELSŐ SZABÁLYZÁSI PIACON LEKÖTÖTT HÓNAPJÁNAK ELSZÁMOLÁSA

HIVATKOZÁSOK
Mavir hatályos Üzemi Szabályzata

(EU) 2017/2195 rendelet

Knowledge | Next Kraftwerke.com (nextkraftwerke.com)

ENTSOE:  P1 – Policy 1: LoadFrequency Control and  
Performance [C]

FAT Harmonisation Survey

IRENA: Innovative Operation of Pumped Hydropower Storage

energen.se

electricitymaps.com
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ENERGIAÁR-ROBBANÁS ÉS  
NEMZETÁLLAMI VÁLASZOK

Az energiaárak szabályozásának 
keretrendszere
Mint azt az Energiaforrás 2022/1. számá 
ban megjelent „Az energiaár-robbanás 
reálgazdasági hatásai” című cikkben be
mutattuk, az energiaárak alapvető szociális 
és gazdasági jelentőséggel bírnak, különö-
sen az alacsonyabb jövedelmű országok  
és fogyasztói csoportok esetében.  

Bár a fogyasztók által fizetendő végfelhasz-
nálói energiaárak összetétele az Európai 
Unión belül országonként változik, ám 
mind áram, mind gáz esetében alapvetően 
mindenhol négy komponensből – az energia
díjból, a rendszerhasználati díjakból, az 
általános forgalmi adóból (ÁFA) és egyéb 
adóterhekből – épülnek fel. Mivel a rend-
szerhasználati tevékenységek költségeit  
fedező rendszerhasználati díjak – termé
szetes monopóliumtevékenységek révén –  
mindenhol szabályozottak, ezért jelen 
összeállításunk a másik három díjelemen 
keresztül megvalósuló árszabályozási,  
támogatási politikákra koncentrál.
A CEP (Clean Energy Package – Tiszta 
Energia Csomag) elfogadása, a definíciós 
konvergencia (energiaszegénység, energia-

hatékonyság), és az energiapiacok folyama-
tos integrációja és liberalizációja ellenére  
az egyes európai államok ezen szakpolitikái 
a mai napig jelentős különbségeket mutat-
nak. A beavatkozásoknak nincs egységes 
keretrendszere vagy megbízható adat 
bázisa, az adott országok szakpolitikájá- 
nak kialakítása (a CEPben lefektetett, 
relatív tág kereteken belül) nemzetállami 
hatáskör.
A beavatkozási paletta egyik végletét  
a sza bá lyozott tarifarendszerek képviselik 

– ilyenkor az energiaköltségek kompenzációja 
direktben az energiavásárlási árba beépít-
ve, egyetlen tranzakció részeként történik. 
Hasonlóan direkt végfelhasználói energia-
költség-csökkenést jelent, de a támogatási 
rendszer jellegétől függően több lépésben  

1. ÁBRA: AZ EU-27 ORSZÁGOK ÁTLAGOS VILLAMOS ENERGIA ÉS GÁZ VÉGFELHASZNÁLÓI ÁRAINAK  
VÁLTOZÁSA ENERGIADÍJ KOMPONENSEKRE BONTVA 2021. JANUÁR ÉS 2022. JÚLIUS KÖZÖTT
Forrás: saját szerkesztés Energie-Control Austria, MEKH és VaasaETT (2022) alapján

A fogyasztók által fizetendő vég  - 
felhasználói energiaár az Európai 
Unión belül mindenhol négy 
komponensből épül fel: az energia-
díjból, a rendszer használati díjakból, 
az általános forgalmi adóból és 
egyéb adóterhekből. A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

NEMZETKÖZI SZABÁLYOZÓI  
ESZKÖZÖK AZ ENERGIAÁR- 
ROBBANÁS KEZELÉSÉRE

Szerző:
Kovács Csaba 
Szabályozásmenedzsment 
osztályvezető,  
MVM Zrt.

Szerző:
Szoboszlai Beáta 
Üzleti Elemzési Kompe-
tencia Központ vezető,  
MVM Zrt.

Szerző:
Palasik Róbert 
senior stratégiai elemző,  
Üzleti Elemzési Kompetencia Központ,  
MVM Services Zrt.
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(folyósításfelhasználás, vagy igénylés 
megállapítás, esetenként utólagos elszámo-
lás alapján) történik a kompenzáció a célzott 
számlatámogatási rendszerek („energia-
csekkek”) esetében (ld. keretes írás).

Szintén direkt, a fogyasztó által felhasz-
nálható pénzügyi juttatást jelentenek az 
energiafelhasználáshoz kötődő, de nem a 
direkt költségeket csökkentő támogatások 

(épület, fűtés, háztartási gép korszerűsítési 
programok), valamint az államháztartás 
részéről aktív disztribúciós döntést, appará-
tust nem igénylő adócsökkentések. A sort 
az állami források szempontjából semleges 

olyan intézkedések zárják, mint a téli kikö-
tési moratóriumok és különféle információs 
programok, vagy a 2000es évek második 
felétől több európai országban bevezetett  

energiahatékonysági kötelezettségi rend-
szerek (EKR), melyek keretein belül a végső-
energiaszolgáltatók (villamos energia és 
földgázkereskedők, de akár üzemanyag 
értékesítők is) végeznek lakossági és gazda
sági/intézményi fogyasztók részére energia 
hatékonysági beruházásokat, és nyújtanak 
kapcsolódó szolgáltatásokat. Az elvégzett 
beruházásokért, programokért a piaci sze-
replők ún. „fehér bizonyítványokat” kapnak 
a szabályozótól, amellyel a rendszerek egy 
részében szervezett másodpiacon is keres-
kedhetnek, így „piacosítva” az energiahaté-
konysági beruházások externáliáit.

Energiaár-robbanás 2021 őszétől 
és szabályozói válaszok
A fentiekben vázolt „status quo” 2021 
második felétől borult fel, amikor az európai 
piac energiatermék-árai precedens nélküli  
emelkedésnek indultak, áram esetében 
körülbelül tizenegyszeres, földgáz esetében 
nagyjából tizenhatszoros átlagár-emelkedést 
mutatva 2022. szeptember 1re a 2021. janu-
ári átlagárakhoz képest, miközben a szén-
dioxidkvóta ára szintén megduplázódott. 
Az árrobbanás 2021 második negyedévétől 
került a politikai figyelem homlokterébe, 
amikor a dedikált szociális tarifarendszerrel 
rendelkező országok (például Olaszország: 
Buono Sociale, Spanyolország: PVPC) 

először figyelmeztettek a növekvő termék
árakból adódóan szintén emelkedő végfel-
használói árak miatt a szociális ellátórend-
szerükre helyeződő nyomásra. Ősztől az 
árnyomás erősödésével sorra csatlakoztak 
a nyugat-, közép- és dél-európai országok 
(például Franciaország, Belgium, Románia 
és Bulgária) is, majd az év telére már a bal-
tikumi országok és Németország is hozott 
intézkedéseket, ezt végül 2022. augusztus 
végéig egykét kivétellel (Finnország, Svájc) 
minden európai ország követte.
A rendkívül heterogén és folyamatosan 
változó beavatkozási portfólióból az európai 
energiapiac jövője szempontjából elsősor-
ban azon intézkedések jelentősek, amelyek 
a villamosenergiapiacmodell működésén 
próbálnak módosítani, az alábbiakban ezek-
ről adunk bővebb áttekintést.

Szabályozott tarifarendszerek az EU-ban

Az ACER adatai szerint a 2021-es energiaár-robbanás előtt a lakossági villamos energia árát 10, 
a földgáz árát 11 országban szabályozták az Unióban. Ezen rendszerek két fő típusra oszthatók  
– míg Nyugat- és Dél-Európában a szabályozott lakossági tarifát tipikusan kiegészíti egy jö-
vedelmi vagy rászorultsági alapon megítélt lakossági tarifakulcs vagy árplafon is (például  
Franciaország: Tarif Bleu, Belgium: Social Tariff, Spanyolország: PVPC, Egyesült Királyság:  
Prepayment Meter Cap), addig a Kelet-Európában működő tarifarendszerek egységesek, és  
az energiapiacok liberalizációját követően is fennmaradtak (például Szlovákia, Lengyelország), 
vagy a liberalizációt követően kerültek újonnan bevezetésre (például Bulgária, Románia).  
Utóbbi csoportban a lakossági tarifát gyakran egészítik ki jövedelem alapon (például Lengyel-
ország), vagy további rászorultsági feltételek figyelembevétele mellett (például Bulgária,  
Szlovákia) megítélt energiaár-támogatásokkal, így az ártámogatási rendszer egésze progresz-
szív jellegű. Ebből a szempontból (a hatósági árat kiegészítő dedikált támogatások hiánya miatt) 
a Magyarországon 2013-ban bevezetett rezsicsökkentéssel módosított egyetemes szolgál-
tatási árrendszer sokáig kivételnek volt tekinthető, de a 2022. júliusi szabályozási változások 
nyomán megjelent a differenciált árképzés a hazai lakossági árakban is.

2. ÁBRA: ENERGIAÁRAKKAL KAPCSOLATOS SZAKPOLITIKÁK ÁTTEKINTÉSE
Forrás: saját szerkesztés

3. ÁBRA: A 2021-ES ENERGIAÁR-ROBBANÁS SORÁN BEVEZETETT INTÉZKEDÉSEK ÁTTEKINTÉSE TÍPUSONKÉNT 
ÉS ORSZÁGONKÉNT 2022. AUGUSZTUS VÉGÉIG  Forrás: saját szerkesztés

2021 második felétől az európai 
piac energiatermék-árai precedens 
nélküli emelkedésnek indultak, áram  
esetében körülbelül tizenegyszeres,  
földgáz esetében tizenhatszoros 
átlagár-emelkedést mutatva  
2022. szeptember 1-re.
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A marginális árazásra alapuló európai 
villamosenergiapiacmodellben a villamos 
energia árát a legmagasabb fajlagos költ-
ségű, azaz tipikusan földgázalapú villamos
energiatermelők tüzelőanyagának (azaz 
a földgáz) nagykereskedelmi árváltozásai 
vezérlik. Így számos ország az energiaárak 
emelkedését a piaci fluktuációktól (részben) 
védett hosszú távú gázellátási szerződések 
megkötésével vagy meghosszabbításával 
kívánta kezelni (például Magyarország, 

Szerbia, Boszniai Szerb Köztársaság,  
Moldova). A villamosenergiatermelők 
jelentős része viszont a teherkiosztás végén 
szereplő (földgáztüzelésű) erőműnél ala-
csonyabb határköltségen termel, ezért 2021 
második felében számos energiaipari válla-
lat realizált többleteredményt a meg előző 
évek azonos időszakához képest (például 
Spanyolország: Iberdrola, Olasz ország: 
Enel, Románia: Hydroelectrica, Nuclear
electrica). Emiatt számos kormányzat és 
energiaszabályozó nyúlt az energia szektor 
értékláncán belüli beavatkozási eszközök-
höz. Ilyen eszközöknek tekinthető a termelt 
többleteredmény elvonása (például Spanyol-
ország, Görögország, Románia, Szerbia), 
vagy keletkezésének megakadályozása az 
alacsony határköltségű termelőeszközök 
(tipikusan atomenergia) közvetlen lakossági 
fogyasztói ellátásra allokálásával (például 
Franciaország[1], Magyarország meglévő 
tarifafinanszírozási rendszerei, de ilyen volt 
Bulgáriában a kozloduji atomerőmű októberi  
eredménytartalékának elvonása is[2]). Kevésbé  
tűnik radikálisnak, de a villamosenergia 

rendszerek középtávú finanszírozását poten-
ciálisan veszélyeztető lépés a rendszerhasz-
nálati díjak átmeneti idejű csökkentése vagy 
eltörlése, amellyel több európai állam is élt 
(például Portugália, Szlovákia, Szlovénia, 
Észtország – lásd keretes írás).

STRUKTURÁLIS REFORM- 
TÖREKVÉSEK ÉS KITEKINTÉS
Bár állami szempontból az ársapkák és 
profitelvonások a költségvetést nem terhelő 
mivoltuk miatt gyakran vonzónak tűnnek, 
ám a piaci árjelzések torzítása, a befektetői 
bizalom rombolása, az erőművi beruházások 
lassítása miatt középtávon számos negatív 
hatásuk lehet az ellátásbiztonság romlásá-
tól kezdve az energiaszektor dekarbonizáció-
jának lassulásáig. 

Hasonló megfontolásokat követett az Euró 
pai Bizottság is, amikor 2021 októberében 
„Az emelkedő energiaárak kezelése: a cselek  
vés és a támogatás eszköztára” („European  
Toolbox”) című kommunikációjában megfo-
galmazta irányelveit az EUtagállamok által 
alkalmazható beavatkozási formákkal kap-
csolatban. A Bizottság ajánlása szerint az  
„azonnali reagálásnak olyan testre szabott 
intézkedéseket kell előnyben részesítenie, 
amelyek gyorsan enyhíthetik az áremelkedés  

kiszolgáltatott csoportokra gyakorolt ked
vezőtlen hatásait, könnyen kiigazíthatók,  
ha javul e csoportok helyzete, és nem járnak 
sem a piaci dinamikába való beavatkozással, 
sem a dekarbonizált gazdaságra való átállás 
ösztönzőinek csorbításával”. 
2022 elejére azonban az árszintek további 
emelkedése, majd az orosz-ukrán háború 
február 24ei kitörése felülírta az európai 
energiapolitika prioritásait, az áremelkedés  
mellett az ellátásbiztonság és az orosz 
gázimportnak való kitettség csökkentése 
került a fókuszba. A március 8án megje-
lent „REPowerEU: Közös európai fellépés 
a megfizethetőbb, biztonságosabb és fenn-
tarthatóbb energiáért” kommunikációban 
a hangsúly így az állami támogatási keretek 
kibővítése mellett az európai földgázellátási  

Rendszerhasználati díjak csökkentése – profitelvonással és nélkül

Észtország villamosenergia-piacán a 2013-as liberalizációt követően a fogyasztók aktívan 
éltek a szolgáltatóváltás adta költségcsökkentési lehetőségekkel; az inkumbens Eesti Energia 
állami villamosenergia-szolgáltató 2022 közepére már csak a lakossági fogyasztók mintegy 
55%-át látta el. A nagykereskedelmi energiaárak robbanásszerű emelkedése (a jellemzően  
piaci árhoz kötött/azokat csúsztatva követő lakossági szerződések túlsúlya miatt) így érzé- 
kenyen érintette az észt fogyasztókat, amelyre válaszul az észt kormány 2021. október 1-től 
december 31-ig a rendszerhasználati díjak (RHD) 50%-os csökkentését; 2022. január 1-től 
március 31-ig pedig a versenypiaci RHD-k 100%-os, a lakossági RHD-k 50%-os kedvezmé nyé-
nek meghosszabbítását vezette be. Az intézkedés finanszírozása az állami költségvetés terhére, 
az észt klímaalapon (KIK) keresztül történő folyósítással történik. A villamosenergia-keres-
kedők tárgyhónap 14. napjáig a KIK felé leadott RHD-kimutatás alapján 10 napos elbírálási 
időt követően kapják meg a kompenzációt, melyet direktben vezetnek át a kiállított tárgyhavi 
fogyasztói számlákon.[3] 2022. márciust követően  az RHD-k ismét a szokásos árképzés szerint, 
június 1-től 10%-kal, október 1-től további 3%-kal nőnek.[4] Az észt modell mintájára 2021.  
december 1-től 2022. április 30-ig hasonló intézkedést vezetett be Lettország is (kötelező  
beszerzési komponens 100%-kal történő csökkentése, hálózathasználati díjak csökkentése).[5]

Más utat választott a szlovén kormány, amikor 2022. február 1-től április 30-ig állami kom-
penzáció nélkül nullára csökkentette az elosztói és átviteli díjakat. Az intézkedés heves vitákat 
váltott ki a szakmai szereplők körében[6], több elosztótársaság kisrészvényesei kompenzációt 
követeltek az államtól az elmaradt bevételek miatt.[7] A 2022 júniusában hatalomra kerülő új 
kormány nem hosszabbította meg az intézkedést. 

A marginális árazásra alapuló 
európai villamosenergia-piac-
modellben a villamos energia árát 
a legmagasabb fajlagos költségű, 
azaz tipikusan földgázalapú 
villamosenergia-termelők tüzelő-
anyagának (azaz a földgáz) nagy  - 
kereskedelmi árváltozásai vezérlik.

4. ÁBRA: A „EUROPEAN TOOLBOX” INTÉZKEDÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE  Forrás: saját szerkesztés

Állami szempontból az ársapkák  
és profitelvonások a költségvetést 
nem terhelő mivoltuk miatt vonzónak 
tűnnek, ám számos negatív 
hatásuk lehet az ellátásbiztonság 
romlásától kezdve az energiaszektor 
dekarbonizációjának lassulásáig. 
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szerkezet diverzifikációjára, a megújuló 
energiaforrások terjedésének még intenzí-
vebb ösztönzésére került, amelyet a július 
26-ai „Gázmegtakarítás a téli ellátásbiz-
tonságért” kommüniké tovább árnyalt az 
energiahatékonyság szignifikáns javításá-
nak, a földgázfelhasználás visszafogásának 
hangsúlyozásával.

Elégségesek lehetnek-e a REPowerEU-ban 
megfogalmazott intézkedések egy új ener-
giaár-politikai eszköztár kialakítására? A déli 
EUtagállamok – és a kompenzációs források 
teljes kimerítéséig sodródó országok – szerint 
nem: álláspontjuk alapján az energiapiacok 
strukturális reformja szükséges. Bár a teljes 
európai piac reformjára irányuló spanyol, 
olasz, görög, stb javaslatok tartalmilag nem 
egységesek, de közös jellemzőjük, hogy a 
villamos és földgázpiac árjelzéseinek szét-
választását, a szélsőségesként azonosított 
árjelzések mérséklését célozzák. Jellegüket 
tekintve négy fő kategóriára oszthatók[8]:

 n „Pay-as-bid” helyett „pay-as-cleared” 
piacok kialakítása: a jelenlegi piacmodell-
ben a villamosenergiatermelők a licit
árukat meghatározó határköltségüktől 
függetlenül a megtermelt villamos ener-
giát a legmagasabb elfogadott licit árán 
értékesíthetik, így az alacsony határkölt-

ségű termelők jelentős hozamot realizál-
hatnak. A licitmodell átalakítását célzó 
javaslatok arra irányulnak, hogy a terme-
lők csak a ténylegesen beadott ajánlataik 
által meghatározott határköltségükön 
értékesíthessék a villamos energiát 
(például technológiánkénti árszintek 
megadásával). Bár így kiküszöbölhető 

lenne az árintézkedéseknél ismertetett 
„extraprofit” jelensége, azonban figyel-
men kívül hagyja azokat az aukcióelmé-
leti tanulmányokra épülő várakozásokat, 
hogy az árképzési folyamat megváltoz-
tatása a benne szereplők viselkedésének 
változását is magával hozná. Így például 
a termelők a valós határköltségüknél 
magasabb ajánlatok adására lennének 
ösztönözve, a „valós” árjelzések előállí
tása jelentős szabályozói, felügyeleti 
többletköltséget hozna magával.

 n Árplafon bevezetése: a kategória javas
latainak lényege, hogy bizonyos árszint 
felett maximálnák a villamos energia 
nagykereskedelmi árát. Bár így a jelen-
legi árazási mechanizmus csak korláto-
zottan sérülne, azonban számos kérdés 
nem tisztázott: milyen árszint felett lenne 
bevezetve a plafon? Milyen költségelem 
biztosítaná a veszteséges értékesítés  

kényszerének elkerülését? Minden 
erőműre vagy csak a gázerőművekre 
lenne bevezetve a szabályozás? Hogyan 
kerülhető el a nagykereskedelmi for-
galom nem transzparens piacokra való 
áthelyeződése? 

 n Gázerőművi termelés ártámogatása:  
további lehetőség a gázüzemű erőművek 
értékesítésének leválasztása a nagy-
kereskedelmi árról [hasonlóan a hazai 
megújuló támogatási rendszerhez, ahol 
a termelők fix átvételi árat (KÁT), vagy 
a nagykereskedelmi árhoz képesti kom-
penzációt kapnak/visszatérítést fizetnek 
(METÁR)]. A fokozott állami támogatási 
igény mellett kérdés az átvételi ár meg-

határozásának módszertana, a szabályo-
zott árképzéshez szükséges rendszeres 
költségfelülvizsgálat kivitelezhetősége is.

 n Gázerőművek kivétele az árképzési  
mechanizmusból: mivel rendszerstabi-
litási, ellátásbiztonsági okokból a gáz-
erőművek áramtermelésére továbbra is 
szükség van, ezért az árképzési mecha-
nizmusban való részvétel helyett minden
képpen szükséges alternatív bevételi 
modellt biztosítani a gázerőműveknek  
– piaci bevételek híján ez pedig valószí
nűleg csak a fentiekben vázoltak alapján, 
egy támogatási rendszer keretein belül 
történhet (így ez a kategória gyakorlati-
lag megegyezik az előzővel).

5. ÁBRA: A „REPOWEREU” INTÉZKEDÉSEINEK ÁTTEKINTÉSE  Forrás: saját szerkesztés

„Tope al gas” – ársapka és tanulságok Spanyolországban, illetve Portugáliában

Az Európai Tanács 2022. április 1-ei csúcstalálkozóján kapott jóváhagyást követően a spanyol  
és portugál államfők közös intézkedést dolgoztak ki a két ország villamosenergia-árainak 
csökkentése érdekében, melynek értelmében maximálnák a villamosenergia-termelésre 
hasz  nált földgáz árát.[9] A 2022. június 15-én 12 hónapra bevezetett „tope al gas” a fosszilis 
tüzelőanyagú villamosenergia-termelők részére nyújtott direkt támogatásokkal (6 hónapig 
40 euró/MWh-s, majd havi 5 eurós lépcsőkkel 70 euró/MWh-ra emelkedő árplafon és a piaci 
gázár közötti különbözet kompenzációjával) csökkenti a villamos energia árát. A támogatást a 
villamosenergia-fogyasztóktól szerződéstípusra és fogyasztói kategóriára való tekintet nélkül 
egységesen, de zónaidős alapon beszedett, az egyes hálózatüzemeltetők által a spot gázártól 
és a forrásportfólió gázarányától függően megállapított, 100-160 euró/MWh nagyságrendű 
adó fedezi.[10]

Az intézkedés a bevezetése óta stabilan 50-60 euró/MWh effektív kedvezményt biztosít  
a gázsapka bevezetése nélkül becsült spot árból a végfelhasználóknak[11], kedvező társadalmi  
fogadtatás mellett.[12] Mindez ugyanakkor arbitrázslehetőséget is teremt a villamos energia  
exportpiacán, amit a francia határkeresztező hagyományosan kétirányú forgalmának június 
15-ét követő „egyirányúsodása”, a kapacitásmaximummal megegyező értékű exportvolumen 
is jelez – még úgy is, hogy a francia irányú elérhető technikai kapacitások 32%-kal csökkentek 
év elejéhez viszonyítva.[13] Mindeközben a spanyol gázalapú erőművekben előállított villamos 
energia mennyisége a június 15. és augusztus 15. közötti két hónapos időszakban 212%-kal 
(azaz több, mint háromszorosára) nőtt a megelőző 2 hónapos időszakhoz képest.[14] További 
problémát jelent, hogy azon villamosenergia-termelők, melyek termelésüket határidős termé-
kekként előre értékesítik (és az európai gázerőművek többsége – a félszigettel ellentétben – 
ilyen) a future kontraktusok természetéből adódóan valójában nem érzékenyek a spot árakra, 
mivel a spot ár emelkedése (csökkenése) az elszámolás alapjául szolgáló forward-spot különb-
séget is változtatja, így az értékesítési bevételekre nincs hatással. A pozícióikat fedező gázalapú 
termelők így a „tope al gas” formájában többletnyereséghez jutnak. A támogatási rendszert 
elemző szakértők szerint így az „ibériai modell” Európai Unióra való kiterjesztése csak három 
feltétellel (1. korlátozott összekötöttség az exportarbitrázs elkerülése érdekében, 2. az erőmű-
vek többletigényének ellátására rendelkezésre álló gázpiaci likviditás, 3. korlátozott fedezés) 
működhetne, amelyek nem állnak fenn az európai piacon[15] – ráadásul az intézkedés össz-
európai kiterjesztése a gázalapú villamosenergia-termelést ösztönző hatásával pont azokban 
a nagy gázerőművi flottával rendelkező tagállamokban növelné legfőképp a gázfogyasztást, 
amelyek ellátásbiztonsági szempontból leginkább kitettek az orosz földgázimportnak.[16]
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A déli államok reformjavaslatai nem marad-
tak meg csupán elméleti szinten: az ibériai 
félsziget államai 2022 júniusában az Európai 
Bizottság engedélyével „tope al gas” néven 
12 hónapra lokális ársapkát vezettek be 
piacaikon a villamos energia előállításához 
használt földgázra (lásd keretes írás előző 
oldalon). 2022 nyarától pedig a dél-európai 
vezetők mellett további vezető európai poli-
tikusok is kritikát fogalmaztak meg a jelen
legi villamosenergiapiacmodellel szemben.  

Milyen tanulsággal bírhatnak az elmúlt 
mintegy másfél év történései a döntésho-
zók számára? Az európai energiapiacokon 
folyó folyamatok, az energiaárak folytatódó, 
viharos változásai rávilágítanak arra, hogy 
a lassan kikristályosodó politikai szándékok  
ellenére a tényleges uniós szintű döntés-
hozatal lassú, hosszadalmas, és a tagálla-
mokat különbözőképpen érintő kérdések
ben esetenként kontraproduktív, így a 
tagállamok gyakran gyorsabb, külön utas 
megoldásokat alkalmaznak. Az így létrejött 
tagállami válaszok heterogenitása rámutat 
arra is, hogy a 25 éve épülő közös belső 
energiapiac – a szervezett energiapiacok 

összekötöttsége ellenére – válsághelyzet ben 
korántsem funkcionál egységes piacként. 
Az EU energiaárak csökkentésére vonatkozó 
törekvéseinek hatékonyságát szignifikánsan 
rontja, hogy mivel az unióban elfogyasztott 
gáz nagy része EUn kívülről érkezik, így 
az unió árelfogadó. Ennek következtében 
a belső piaci árakat korlátozó vagy szabá-
lyozó intézkedések újabb problémákat és 
sok esetben veszteséget (és kompenzációs 
igényt) generálnak az értéklánc különböző  

szereplőinél. Az unió (és a tagállamok) ár
szabályozási és veszteségellentételezési 
intézkedései ezért többnyire kontraproduk-
tívak. A végfelhasználók által érzékelt ala-
csonyabb ár nem ösztönöz megtakarításra 
és energiahatékonyságra, a magas árak ár-
rugalmassági hatása nem tud érvényesülni. 
Így az energia iránti kereslet a szükségesnél 
kisebb mértékben csökken, nem enyhítve  
a nagykereskedelmi piacokon kialakult kri-
tikus helyzetet. Ugyancsak földgázkeresleti 
nyomást eredményezett az erőltetett ütemű, 
magas tárolási kötelezettség előírása (bár 
a téli felkészülésre ellátásbiztonsági szem-
pontból ez valóban indokolt).

Bármilyen intézkedést is hoz az EU, a veze-
tékes orosz földgáz kínálatának visszaesé 
sét nem tudja rövid távon alternatív forrá-
sokkal feloldani, mindenképpen gazdasági  

visszaeséssel kell számolni. A recesszió 
okozta keresletcsökkenés ugyanakkor tom-
píthatja a nagykereskedelmi árnyomást.  
Az energiapiacok tényleges megnyugvása 
csak a háború befejezésével, és az orosz–EU 
külkapcsolatok helyreállításával történhet 
meg. Emellett a dekarbonizációval párhuza-
mos elektrifikáció ütemét kellő óvatossággal 
kell kezelni. A hirtelen megugró villamos
energia-igények könnyen szabályozható 
többlet ( jellemzően földgáz bázisú) termelő 
kapacitást igényelnek, és a hálózatok terén 
is nagy volumenű, rendkívül költséges beru-
házásokat indukálnak. 
A piac reformjával kapcsolatos európai szin-
tű politikai, szakmai viták jelenleg is folynak. 
Felmerült az EUszintű koordinált villamos
energiakeresletcsökkentés lehetősége 
– például nagyfogyasztók keresletoldali 
válasz (DSR) vállalásaival és kisfogyasztók 
tarifaösztönzésével – és az „inframarginal”, 
azaz a gázerőművek alatti költségszintű ter-
melők ársapkája is (bizonyos árszint feletti 
bevétel tagállami költségvetésbe/dedikált 
finanszírozási alapba történő elvonásával),  
a villamosenergia piaci mechanizmus vál-
tozatlanul hagyása mellett.[17] Precedens 
nélkülinek mondható az európai energia-
piacokat övező bizonytalanság, így biztosan 
kijelenthető, az energia keresleti és kínálati 
egyensúlyának hosszú távon „elviselhető”  

árak melletti megteremtése, a piacok  
működése és szabályozásuk még sokáig  
az energiapolitikai érdeklődés homlokteré-
ben marad.

A cikk lezárására 2022. szeptember 2án 
került sor, az addig ismert szabályozási, 
piaci fejleményeket tartalmazza.
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A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

Mivel az unióban elfogyasztott 
gáz nagy része EU-n kívülről  
érkezik, így az unió árelfogadó,  
árszabályozási és veszteség- 
ellentételezési intézkedései 
többnyire kontraproduktívak.

/ ÜZLETMENET/ ÜZLETMENET



26  27

ÚJ TÁRSASÁG A KÖZVILÁGÍTÁSI 
PIACON
2021. november 1jén megalakult az  
MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. Új cég,  
új stratégia, teljesen más szemlélet a köz  - 
világítási piacon. A társaság azért jött  
létre, mert stratégiai célkitűzés volt, hogy 
egyetlen, dedikált vállalatban legyen az 
MVM Csoporton belüli összes közvilágí  
tási tevékenység. 2022. január 31től  

az MVM Lumen saját, névre szóló engedé-
lye alapján végzi közvilágítási üzemeltetési 
tevékenységét, így az ügyfelek számára  
a szolgáltatásokat továbbra is a megszo-
kott, magas színvonalon biztosítja a szerve-
zet, változatlan feltételek mellett. Az MVM 
Lumen villamos hálózaton végzett, helyhez 
kötött kültéri világítási tevékenységeket  
és az ezekhez kapcsolódó műszakilogiszti-
kai komplex szolgáltatáscsomagokat kínál 
ügyfeleinek. Ezek egyik eleme a közvilá
gítási üzemeltetés engedélyesi tevékeny-
ség, amely a települési önkormányzatok 
– jogszabályban rögzített – közvilágítási 
kötelező közfeladata ellátását támogatja, 
annak érdekében, hogy a polgárok élete, 
vagyona és a közlekedők biztonsága fenn-
tartható legyen. 

A társaság másik fő tevékenységi fókusza  
a térvilágítási üzemeltetési és korszerűsítési 
szolgáltatás, amely nem engedélyes tevé-
kenységként az üzleti ügyfélkör felépítésére 
fókuszál.
Az MVM Lumen több mint 665 településen vé-
gez közvilágítási szolgáltatást önkormányzatok 
részére, elsősorban Magyarország délalföldi 
és észak-magyarországi régiójában, az MVM 
Démász és az MVM Émász elosztási területén. 

Az MVM csoportszintű és a közvilágítási te-
vékenységre vonatkozó stratégiai célja, hogy 
innovatív fejlesztések révén segítse az ügyfelek  
széleskörű igényeinek megvalósítását. A kez
detek, a társaság tevékenységét érintő és a jö-
vőre fókuszáló feladatok világában Anger Ottó 
Béla, az MVM Lumen ügyvezetője, valamint 
Aradi Roland, a társaság Közvilágítási osztá-
lyának vezetője kalauzolja el az olvasót. 

A KEZDETEK
Beszéljünk egy kicsit a kezdetekről! Éppen 
2021. október közepén jubilált az Önkormány-
zati Kapcsolati Iroda, amely pont 11 évvel  
ezelőtt jött létre az MVM Démász Áramhálózati 
Kft.ben. Ennek az volt a célja, hogy megszer-
vezze és hatékonnyá tegye az önkormány-
zatokkal történő kapcsolattartást, valamint 

1. ÁBRA: AZ MVM LUMEN KÖZVILÁGÍTÁSI ÜZEMELTETÉSI ENGEDÉLYESI TEVÉKENYSÉGI 
SZOLGÁLTATÁSI TÉRKÉPE, FÖLDRAJZI KITERJEDÉSE JELENLEG  Forrás: https://mvmlumen.hu/

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK  
A FÉNYSZOLGÁLTATÁSBAN  
– BEMUTATKOZIK AZ MVM LUMEN
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irányítsa a közvilágítási üzemeltetési tevé-
kenységeket. A 2013 óta MEKH-engedély-
hez kötött közvilágítási üzemeltetés nem 
regulált tevékenység, azaz igazi versenypiaci 
környezetben kell boldogulni, hiszen több 
mint 70 engedélyes cég működik a piacon. 
Az első pillanattól kezdve versenyhelyzettel 
szembesültünk, a LEDes korszerűsítések 
alapvető változásokat hoztak engedélyesi 
és tulajdonosi szempontból is.

2017 őszén az akkori nevén NKM Áram 
szolgálató Zrt. vezérigazgatója elérkezettnek  
látta az időt arra, hogy a társaságnál aktu
alizálják a közvilágítási stratégiát. Ez azt is  
jelentette, hogy ki kellett lépni az úgynevezett 
komfortzónából, hogy teljesen új irányokat 
azonosítsunk, és dolgozzunk ki az ilyenkor  
szokásos piaci stratégia elkészítéséhez képest.  
Majd következett a rengeteg tervezés és 
munka, valamint engedélyeztetési folyamat, 
hogy aztán elérjünk 2021. november 1jéhez, 
amikor is megalakult az MVM Lumen Kft.  
Ennek során az MVM Next közvilágítási tevé   
kenységei kiváltak, és átkerültek az újonnan  
létrejött jogutód társaságba. 2022. július  
1jével az MVM Émász Áramhálózati Kft. alá 
tartozó közvilágítási üzemeltetési engedélyesi 
portfólió integrációja is megtörtént a szerző-
dések átruházásával és az irányító szervezet 
csatlakozásával. Már most is elmondható, 
hogy a több mint 320 ezer üzemeltetett 
világítótest tekintetében 26%os piaci 
részesedéssel az MVM Lumen országosan 
piacvezető. A stratégiai cél az, hogy (üzemel-
tetett világítótest) piaci részesedésünk elérje 
az 50%ot. Az országos ambíciók megvaló-

sításának komoly lökést ad, hogy dedikált 
társaságban tudunk a piacon érvényesülni. 

A HAZAI KÖZVILÁGÍTÁSI PIAC 
JELENLEGI HELYZETE
Ez a piac speciális, mivel alapvetően ön-
kormányzati ügyfelekből áll, a szerződéses 
futamidők jellemzően nem egy évre szólnak, 
azaz a piac lassabban mozog. Ha egy ügyfél 
velünk tart, akkor az általában több évre 
szóló együttműködés, viszont ha elveszítünk 
egy ügyfelet, szintén több évre mondhatunk 
egymásnak búcsút. Célunk a közvilágítási és 
térvilágítási tevékenységek bővítése azokon  
a földrajzi területeken, ahol most nem 
vagyunk jelen. A területi terjeszkedést az 
értékesítési tevékenység dinamizálásával, 
valamint az alvállalkozói hálózat bővítésével 
párhuzamosan képzeljük el. Fontos megje-
gyezni, hogy az évek óta tartó technológiai 
váltás, az önkormányzatok közvilágítási 
korszerűsítési céljai felgyorsítják a piaci fo-
lyamatokat. A korszerűsítési és üzemeltetési 
piac ezért egy növekedés előtt álló terület, 
amelyet azonban a szabályozói és gazdasági 
környezet jelentősen befolyásolhat. 

LED-ES MEGOLDÁSOK 
A korszerűsítési beruházások finanszírozá-
sára az MVM ESCO munkatársaival közösen 
dolgoztunk ki egy olyan konstrukciót, amely 
lehetővé teszi a piacon a közös értékesítést. 
Ez azért is nagyon hasznos, mivel a legtöbb 
ügyfélnek nincs elegendő forrása egyszeri, 
nagyobb mértékű beruházásra. A villamos
energiaárak drasztikus növekedése még 
inkább arra ösztönzi az önkormányzatokat, 
hogy működési költségeiken csökkentsenek.  
Erre alkalmas közvilágítás esetén a LEDes  
világítótestek használata, hiszen alacso
nyabb felvett teljesítmény mellett lehetséges 
azonos vagy akár magasabb megvilágítási 
szint elérése, ezzel együtt pedig jelentős  
a villamosenergiafogyasztás megtakarítás. 
A világítótestgyártókkal is szoros együttmű-
ködésben vagyunk, az alvállalkozói, kivitelezői 
kapacitásainkat pedig folyamatosan bővítjük. 

„A közvilágítási stratégia 
aktualizálásához ki kellett lépni  
a komfortzónánkból, hogy 
teljesen új irányokat legyünk 
képesek azonosítani...” Anger Ottó Béla

JÖVŐKÉP
Az MVM csoportszintű és a közvilágí 
tási tevékenységre vonatkozó stratégi 
ai céljai alapvetően meghatározzák az  
MVM Lumen jövőképét is. Az egyértelmű 
üzleti és piaci növekedési ambíciók mel 
lett az is célunk, hogy új üzleti és földrajzi  
területeken érvényesüljünk, innovatív  
fejlesztések révén erősítsük szerepün 
ket a piacon, és a működésünket tovább 
digitalizáljuk.

KÖZVILÁGÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Az MVM Lumen a települési önkormányzatok és  
a lakosság részére a hét minden napján, a nap  
24 órájában elérhető ügyfélszolgálati csatornákat 
biztosít annak érdekében, hogy a közvilágítási hibák 
bejelentése mindenki számára a lehető legkönnyebben 
elérhető módon történhessen meg. 

Az MVM Lumen garantálja az üzemeltetés-karban-
tartás és korszerűsítés minőségét a szerződésben  
(minőségi megfelelés):

nn 7/7 napos, 0-24 órás élőhangos telefonos ügyfél-
szolgálat, e-mail, valamint online hibabejelentés 
biztosítása; 

nn az üzemeltetési szolgáltatás részeként csoportos 
fényforráscsere végrehajtása (az önkormányzattal  
történt egyeztetés alapján) a szerződéskötést 
követő hat hónapon belül, ami azonnali javulást 
jelent a közvilágítás minőségében és lakossági 
megítélésében;

nn az egyedi közvilágítási hibák elhárítása nyolc naptári 
napon belül;

nn ISO szabványok és belső szabályzatok, amelyek  
a munkaminőségre, munkabiztonságra és a környe-
zetvédelemre vonatkoznak;

nn nagy értékű felelősségbiztosítási kötvények,  
amelyek a szerződött partnerek számára biztosíté-
kot jelentenek;

nn éves beszámoló keretében tájékoztatás nyújtása  
a közvilágításra vonatkozó információkról az önkor-
mányzat részére;

nn közvilágítási fejlesztési ajánlatadás, teljes körű  
tervezési és kivitelezési menedzsment;

nn folyamatosan rendelkezésre álló kapcsolattartó és 
világítástechnikai szakmérnök biztosítása;

nn közvilágítás korszerűsítési igény esetén professzio-
nális, a lámpatestgyártóktól független tanácsadás;

nn személyre szabott finanszírozási lehetőség biztosí tá-
sa, erős gazdasági háttérrel (8-15 éves futam idővel).

Fotó: David Dijoux

MAKÓI FÉNYÁR  Fotó: MVM Lumen Kft.
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Tiszaújváros – 2021-2022
Az MVM Lumen Kft. megalakulását követő-
en egy hosszabb térvilágításkorszerűsítési 
projektbe kezdett az MVM Tisza Erőmű Kft.
vel közösen, amelynek köszönhetően új tér-
világítást kapott Tiszaújvárosban az Erőmű 
telephelye.
Az MVM Lumen tavaly 50 darab LEDes 
világítótest felszerelését végezte el a projekt 
első szakaszában. Az idei évben, augusztus 
és szeptember folyamán a 68 db útvilágító 
lámpatest LEDes világítótestre történő cse-
réjén kívül 33 db fényvető cseréje valósult 
meg két 15 méter magas világítótoronyban, 
illetve 66 db fényvetőt is korszerűsítettek 
két 25 méter magas világítótoronyban. 
Az új világítótestek korszerű technológiá 
val működnek, fényhasznosításuk a ma 
elérhető legjobb értéket hozza, az általuk 
biztosított megvilágítás és egyenletesség 
nagyságrendekkel jobb, üzemeltetésük 
könnyebb, üzemkészségük megbízhatóbb  

a korábbinál, emellett működésük energia-
takarékos.
A korszerűsítés éves szinten várhatóan 
24 000 kWh energiamegtakarítást eredmé-
nyez az MVM Tisza Erőmű Kft. számára.

Székkutas – 2022. január
Alig másfél hónap alatt korszerűsítette  
az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. és az 
MVM ESCO Urban Kft. a CsongrádCsanád 
megyei Székkutason a közvilágítási fény-
pontokat, így 30%kal csökkent a korszerű
sítéssel érintett közvilágításra felhasznált 

TISZA ERŐMŰ VILÁGÍTÁS SZERELÉS  
Fotók: MVM Lumen Kft.

SZÉKKUTAS A FEJLESZTÉS UTÁN

energia mennyisége, miközben a közterüle-
tek megvilágítása javult. 
A 2021 decemberében indult beruházás 
keretében a társaság 237 darab hagyomá-
nyos világítótestet bontott el, és 304 darab 
korszerű, illetve energiahatékony LEDes 
világítótestet épített. A korszerűsítés ered-
ményességét mutatja, hogy az elbontott 
világítótestek összes teljesítménye 14,9 kW 
volt, míg az épített új világítótestek összes 
teljesítménye csak 10,5 kW. A világítótestek 
darabszámának gyarapodása mellett mint-
egy 30%kal csökkent a korszerűsítéssel 
érintett éves közvilágítási célú energiafel-
használás, illetve növekedett az energia-
hatékonyság. Az MVM Lumen Kft. az MVM 
ESCO Urban Kft.vel és az MVM WATT ETA 
Kft.vel közösen további települések közvi-
lágítását tervezi korszerűsíteni a jövőben  
az ország teljes területén. 

NÉHÁNY EDDIGI BERUHÁZÁS
Makó – 2022. június

mányzatával közös helyszíni felmérést végzett 
annak érdekében, hogy az igényelt terüle-
teken a leggazdaságosabb műszaki meg-
oldást találják meg az elvárt megvilágítási 
szint eléréséhez. A településen található 
ipari park üzemrendjéhez igazodva a világító
testek 70%ra történő visszaszabályozása 
éjfél és hajnali négy óra között automatikus, 
kivételt képeznek az útkereszteződésekben 
és zebráknál elhelyezett világítótestek, 
amelyek a teljes üzemidő alatt 100%on 
üzemelnek a nagyobb közlekedésbiztonság 
érdekében. Az épületeket megvilágító fény-
vetők éjféltől automatikusan lekapcsolnak.

SAJÓBÁBONY – UTÁNA

MAKÓ A FEJLESZTÉS UTÁN

Az MVM Lumen Fényszolgáltató Kft. három 
hónap alatt összesen 459 új, korszerű, ener-
giahatékony LEDes technológiával készült 
közvilágítási világítótestet telepített, ezzel 
korszerűsítette és bővítette Makó közvilágí-
tási hálózatát. Azokon a területeken, ahol  
a világítótesteket cserélte a társaság, a köz-
világításra felhasznált energia mennyisége 
csökkent, miközben a közterületek megvilá
gítása magasabb szintre lépett. 
A fejlesztés elsődleges célja a közterüle-
ti világítás minőségének és üzemeltetési 
színvonalának növelése volt. A korszerűsí-
téssel megvalósított célok az önkormányzat 
energiafelhasználási, valamint költséghaté-
konysági céljai mellett a helyi polgárok javát 
is szolgálják.

Sajóbábony – 2022. július
Az MVM Lumen tervezéssel és kivitelezéssel 
együtt 2 hónap alatt összesen 147 darab 
új, energiahatékony LEDes technológiával 
készült közvilágítási világítótestet telepített, 
ezzel korszerűsítve Sajóbábony közvilágítási 
hálózatának egy részét. Azokon a területe-
ken, ahol cseréltük a világítótesteket, a köz-
világításra felhasznált energia mennyisége 
38%-kal csökkent, miközben a közterületek 
megvilágítása nagyfokú fejlődésen ment  
keresztül. Az MVM Lumen Kft. az ajánlat
adást, szerződéskötést megelőzően a Borsod  
Abaúj-Zemplén megyei Sajóbábony önkor-

SAJÓBÁBONY – ELŐTTE
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A Magyarország legnagyobb nyilvános 
etöltőhálózatát üzemeltető MVM Mobiliti Kft. 
az MVM Csoport tagjaként is a startupok 
rugalmasságát követi, hiszen fejlesztéseivel 
a gyorsan növekvő piaci igényekre reagál. 
A szolgáltató több mint 10 éve tűzte ki  
célul a fosszilis energiaforrásoktól való 

függetlenedést és ezzel együtt a környezet-
szennyezés csökkentését. A Mobiliti mindezt 
az alternatív közlekedés meghonosításával és 
a kapcsolódó etöltő és CNG (Compressed 
Natural Gas)infrastruktúra, valamint az  
ehhez szükséges szolgáltatások fejleszté
sével igyekszik elérni.
Az elmúlt években a klasszikus értelemben 
vett járműgyártás mindinkább új alapokra 
helyeződött, a hagyományos szénhidrogén 
származékokon alapuló közlekedési eszkö-
zöket fokozatosan felváltják az alternatív 
hajtású járművek. A Mobiliti már több mint 
tíz éve csatlakozott ehhez a folyamathoz, 
és tevékenyen részt vesz a környezetbarát 
közlekedés kialakításában és az ehhez szük-
séges feltételek megteremtésében mind  
a sűrített földgáz, mind a villamos energia

alapú töltőszolgáltatás terén, segítve 
ezzel a hazai és az európai uniós klíma- és 
környezetvédelmi célok elérését. A társaság 
elsődleges célja szakmailag kifogástalanul, 
pontosan és hatékonyan támogatni Magyar-
ország a jövő szempontjából meghatározó 
fejlődését. 

A JÖVŐT ÉRINTŐ TERVEK ELŐTT 
AZONBAN VEGYÜK SORRA,  
HOGYAN IS JUTOTT EL  
A VÁLLALAT NAPJAINKIG!
A cég 2008ban mutatkozott be először  
az Alternatív autózás napján Budapesten, 
amikor is a Fővárosi Gázművek Zrt. (FŐGÁZ) 
két CNG üzemű gépjárművet mutatott be  
a közönségnek a jövő környezetbarát közle-
kedési eszközei között. Ahhoz, hogy mű-
ködtetni tudják, a cég pilot projektet indított 
földgáz üzemanyag lassútöltőberendezés 
üzemeltetésére. A projektekből származó 
tapasztalatok arra ösztönözték a társaság 
vezetését, hogy elképzeléseiket folytatva 
további lépéseket tegyenek a környezet-
barát üzemanyag ismertségének növelése 
érdekében.

BEMUTATKOZIK AZ MVM  
MOBILITI KFT. – MAGYARORSZÁG  
ÉLENJÁRÓ E-MOBILITÁSI  
SZOLGÁLTATÓJA

Szerző:
Répa Kata
marketing és kommunikációs 
szakértő, 
e-Mobi Nonprofit Kft.

Szerző:
Tóth Eszter
regionális kommunikációs  
szakértő, 
MVM Services Zrt.

50 KW-OS DC VILLÁMTÖLTŐ 

Fotók: MVM Mobiliti Kft.
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A folyamatos fejlődést követően 2020ban 
újabb fontos partnerekkel kötött hosszú  
távú együttműködést a társaság CNG üzlet-
ága. Az AMS mentőszolgálat, a Kifli.hu  
Shop Kft. szállító járműveinek sűrített föld-
gáz üzemanyag-ellátását az MVM Mobiliti 
Kft. biztosítja. 

Az MVM Mobiliti Kft. a CNG szolgáltatása 
mellett 2017-ben indította el e-mobilitás 
szolgáltatását és a kapcsolódó országos 
elektromos autó töltőállomáshálózat tele-
pítését is annak érdekében, hogy a hagyo-
mányos termékein és szolgáltatásain túl 
megfeleljen a jelen és a jövő elvárásainak,  
és tovább fejlessze a cégcsoport több mint 
6 millió ügyfelének kiszolgálását. 
A Mobiliti Magyarország legnagyobb 
etöltő infrastruktúráját működteti, ame-
lyen az MVM által biztosított, megújuló 
energiaforrásból származó, zöldáramú 
töltést is kínál. A közel 1500 töltési pont- 
ból álló töltőállomáshálózata teljes orszá
gos lefedettséget biztosít az eautósok 
számára.

TELJES KÖRŰ KISZOLGÁLÁS  
– A MOBILITI APPLIKÁCIÓ
A vállalat mérföldkövei közül kiemelkedik a 
Mobiliti applikáció 2018-as megszületése, 
amely lehetővé teszi bárki számára a nyilvá  
nos töltőállomások egyszerű és gyors elérését. 
Alapfunkcionalitást kínáló készen megvásá-
rolható appok helyett egy kimondottan a  
hazai piacra készített megoldást fejlesztettek, 
hogy ügyfeleik számára a lehető legmaga-
sabb szintű felhasználói élményt biztosítsa-
nak otthon, a munkahelyen és út közben is.
Idén júniustól a Mobiliti app mind a fel hasz
nálói élményt segítő funkcionalitással, mind 
új megjelenéssel áll az ügyfelek ren del ke
zé sére. Az applikáció indulásakor csupán 
azzal a céllal lett fejlesztve, hogy az akkori 
körülbelül 1500 fős eautós kö zösséget tudja 
segíteni a töltési lehetőségek megtalálásá
ban. Napjainkra már egy olyan mobilitási 
platformmá fejlődött az MVM Mobiliti Kft. és 
a Grape Solutions Zrt. együtt működésének 
gyümölcse, a Mobiliti app, amely közel 
65 000 ügyfél számára teszi lehetővé, hogy 
egész Európa szerte 39 országban, mintegy 
230 000 töltőponton tudják az autójukat töl-
teni, valamint amellyel Magyarországon belül 
már a parkolást is intézhetik és az autópálya 
matricákat is megvásárolhatják. A Mobiliti 
app használói a megújult alkalmazással már 
sokkal egyszerűbben és gyorsabban találhat-
ják meg a számukra megfelelő eautó töltőt, 

valamint a töltés indítás megújításával még 
zökkenőmentesebb a felhasználók számára 
a napi mobili tás. A 2021ben az Év appliká-
ciója díjat is elnyert Mobiliti app fejlesztése 
az ügyfelek igényeinek alapján fo lyamatosan 
zajlik, amelynek eredményeként az alkalmazás 
áruházakban toplistás helyen áll. 

PREPAID EGYENLEG FELTÖLTÉS  
– TERVEZHETŐ KÖLTSÉG 
A Mobiliti az előre fizetős, úgynevezett 
prepaid rendszert is bevezette. A feltölthető 
kerettel az eautósok már előre és ponto 
san megtervezhetik költéseiket, miközben 
így az e-tankolásnál nem a bankkártyájuk 
terhére, hanem átláthatóbb módon, az előre 
elkülönített egyenlegből tudnak fizetni.  
Sőt, a meghatározott címletekben választ
ható kuponokat a regisztrált ügyfelek nem-
csak saját használatra tudják megvásárolni, 
hanem megajándékozhatják az e-autós 
szeretteiket, barátaikat is. 

A MEGÚJULT ALKALMAZÁS ELŐNYEI

nn Átláthatóbb – Minden, ami fontos, rendelkezésre áll  
a kezdőképernyőn. A felhasználó kedvenc töltőit kü lön 
nézetben megtalálja a gyorsabb elérés érdekében.

nn Gyorsabb – A töltésindítás gomb alatt az autós  
megtalálja a hozzá legközelebbi töltőket, és azonnal 
megkezdheti a töltést.

nn Pontosabb – A szűrési lehetőségekkel a felhasználó  
tökéletesen személyre szabhatja a keresési szem- 
pontokat.

nn Praktikusabb – Az utcai parkolást bármely autós  
azonnal és könnyen elindíthatja, leállíthatja és kifizet-
heti. Zárt téri parkolás esetén pedig leállíthatja és  
kifizetheti a parkolást.

nn A Magyarország területén érvényes e-matricákat  
valamennyi autós megvásárolhatja, és az érvényesség 
kezdetének idejét is beállíthatja.

TOVÁBBI ÚJDONSÁGOK AZ ALKAL MAZÁS BAN

nn Az Áruház menüpont számos új szolgáltatással bővült, 
például megtalálhatók az MVM Otthon Plusz Zrt. által 
nyújtott biztosítások és az MVM GO is, azaz az e-autó 
tartósbérleti konstrukció.

nn A Felhasználói profilban minden egyszerűbben elérhető.

nn A felhasználó RFID ügyfélkulcs kódja kamerán keresztül 
beolvasható és aktiválható.

nn Az új Töltés indítása gombnak köszönhetően még  
gyorsabb a töltés megkezdése.

nn A töltőoszlop száma kamerával beolvasható, így azonnal 
kiválasztható a csatlakozó, és indítható az elektromos 
töltés.

A megújult funkciókkal és szolgáltatásokkal elérhető  
Mobiliti app megtalálható az App Store és Google Play 
áruházakban.

MOBILITI APP: AUTÓS FUNKCIÓK EGY KÉZBŐL 
Forrás: MVM Mobiliti Kft.

„A saját fejlesztésű applikációnkon  
a sok szolgáltatási elem mellett  
az elektromos autózást érintő számos 
kérdésre is megtalálják a választ 
a felhasználóink. Ilyenek például a 
parkolással kapcsolatos információk is.  
Ez mostanság már egyáltalán nem 
triviális, hiszen vannak olyan körzetek, 
illetve vidéki városok, ahol más a szabá
lyozás, vagy egyéb kritériumai vannak  
a zöld rendszámos parkolásnak.”

Balogh Szabolcs

CNG TÖLTŐÁLLOMÁS BUDAPESTEN
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FLOTTA SZOLGÁLTATÁSOK
Mivel ügyfeleik nagyrésze a cégek közül kerül 
ki, a Mobiliti az üzleti partnerei számára saját 
arculattal (logóval, azonosítóval, grafikával) 
ellátott Mobiliti töltőkártyát biztosít, amelyet  
a partnerek a saját ügyfélkörük számára 
tudnak kiadni a töltések indításához. Balogh 
Szabolcs, az MVM Mobiliti Kft. ügyvezető 
igazgatója rendkívül fontosnak tartja az üzleti 
applikációhoz tartozó, tavaly fejlesztett céges 
flotta portál bevezetését is, amellyel érdemi 

segítséget tudnak adni azoknak az üzleti 
ügy feleiknek, akik a Mobilitit bízzák meg  
az elektromos flottájuk menedzselésével.  
A hagyományos üzemanyagkártya elvén mű-
ködő szolgáltatás nemcsak azt teszi lehetővé, 
hogy a flotta tulajdonosa minden gépkocsi 
teljesítményét és töltési adatait bármikor 
lehívhassa, hanem még azt is, hogy a teljes 
autópark mozgását valós időben követve 
optimalizálja a működési költségeket.

TÖLTÉS KÜLFÖLDÖN IS  
A MOBILITIVEL
A Mobiliti alkalmazással más országok 
töltőpontjain is indítható elektromos töltés, 

köztük az IONITY hálózaton is, így elke-
rülhető, hogy ismeretlen, idegen nyelvű 
alkalmazásokat kelljen letölteni a külföldre 
utazóknak. A villanyautósok már 39 ország 
több mint 230 000 töltőállomásán használ
hatják az applikációt, sőt a fizikai ügyfélkul
csot is (amennyiben az adott szolgáltató 
támogatja ezt), valamint a saját számlájuk  
terhére, forintban tudnak tankolni. A roaming  
töltések szintén elérhetők Flotta ügyfelek 
számára is.

OTTHONI TÖLTÉS
A cég nem állt meg a nyilvános töltőhálózat 
kiépítésével és fejlesztésével, de azzal pár-
huzamosan az otthoni töltők telepítésében 
is aktív. Balogh Szabolcs szerint ez a meg-
oldás azért is előnyös az ügyfeleknek, mert 
ezzel otthon, kényelmes és biztonságos 
körülmények között élvezhetik a nyilvános 
töltőkkel megegyező technológia előnyeit. 
Ráadásul otthoni töltés esetén semmilyen 
módon nem kell alkalmazkodnunk mások-
hoz, és nem kell plusz időt szánnunk a  
töltésre napközben, mert a napi közleke-
désünk közben felhasznált energiát akár  
a kocsibeállón vagy a garázsban is pótolni 

lehet, miközben otthon vagyunk. Egy éjszaka 
során (körülbelül 8-10 óra alatt) akár több 
mint 400 kilométer hatótáv megtételéhez 
szükséges energiával is feltölthető az autó 
akkumulátora.

A MOBILITI ÉS AZ EU-S  
PÁLYÁZATOK
Az Európai Unió kiemelten kezeli az elektro-
mos mobilitás minél gyorsabb elterjedését, 
az elektromosautótöltők telepítését külön-
féle pályázati források biztosításával is tá-
mogatja a tagállamokban. Balogh Szabolcs  
a lehetőségeket elemezve azonban fontosnak  
tartja megjegyezni, hogy miközben a szán-
dék üdvözlendő, piaci alapon tevékenykedő 
cégként a buktatókat is figyelembe kell 
venni a pályázatok kapcsán. Már csak azért 
is kell meggondolni, hogy milyen formában 
lehet igénybe venni a pályázati forrásokat, 
mert amíg korábban az EU a töltőtelepíté-
sek akár teljes összegét vissza nem térí
tendő támogatásként adta, ma már csak  
a bekerülési összeg lényegesen kisebb része 
kapható vissza. De legalább ennyire fontos, 
hogy csak az juthat EUs pályázati forráshoz, 
aki az unió által meghatározott műszaki fel-
tételeknek megfelelő berendezéseket telepít. 

Az EU viszont most elsősorban azokat az 
ultragyors HPC (High Power Charging) töltő-
ket favorizálja, amelyek piaci alapú üzemel-
tetésére a hazai e-autópark állomány mellett 
nálunk még csak kevés helyen van realitás.

Nemcsak arról van szó, hogy az ultragyors 
töltésért többet kell fizetnie a fogyasztónak, 
hanem arról is, hogy a rapid sebességű 
töltés lehetőségét a régebbi autók esetében 
nem lehet eléggé kihasználni. Csak azoknál 
az elektromos autóknál lehet a maximális 
töltési sebességet a töltés teljes ideje alatt 
realizálni, amelyeknél a nagykapacitású 
akkumulátor áramfelvételi képessége  
lehetővé teszi.
A Mobiliti azonban arra törekszik, hogy a 
kockázatokat felmérve, a megfelelő admi-
nisztratív lépéseket megkezdve, a szük-
séges szerződéseket előkészítve, a lehető 
legjobban használja ki az EU által biztosított 
forrásokhoz kapcsolódó lehetőségeket.
Emellett a kisebb teljesítményű tartomány-
ban is továbbfejlesztik a magyarországi 
hálózatukat az igényeknek megfelelően. 
Ehhez kötődően a Mobiliti azt tervezi, hogy 
azokon a helyszíneken, ahol kiemelten ma-
gas a kihasználtság, megduplázza a töltők 
számát. Ahol pedig szükséges, ott még a 
töltési kapacitást is növeli. 
A Mobiliti örömmel üdvözli, hogy miközben 
az önkormányzatok és gazdasági szereplők 

BALOGH SZABOLCS, ÜGYVEZETŐ,  
MVM MOBILITI KFT.

A MOBILITI OTTHONI TÖLTÉSI MEGOLDÁSOKAT IS KÍNÁL

„Azt gondolom, és bízom benne,  
hogy generációktól függetlenül 
mindenki szeretne valamit tenni  
azért, hogy javuljon a klímahelyzet. 
Az elektromos autó az egyik leg
közelebbi és legkézenfekvőbb olyan 
közlekedési eszköz és lehetőség, 
amellyel személy szerint mindenki 
tehet a környezetéért.”

Balogh Szabolcs
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révén folyamatosan növekszik a partneri 
köre, a magyar piac elérte azt a fejlettségi 
szintet, amikor egyre többen a gyorstöl-
tők telepítését és üzemeltetését igénylik. 
Természetesen a társaság nemcsak a töltő
állomást biztosítja, hanem telepítést, illetve 
igény szerint az üzemeltetést is vállalja.  
Sőt, már abban is partner, hogy a már 
mások által telepített töltőket, amelyek 
műszaki színvonala arra alkalmas, a Mobiliti 
alkalmazásán keresztül a teljes magyar 
villanyautós közösség számára láthatóvá 
tegye azáltal, hogy integrálja a rendszerébe. 
Tekintve, hogy a Mobiliti ügyfeleinek száma 
már a 60 ezret is meghaladta, garantáltan 
jobb kihasználtságot eredményez.

MOBILITI VOLÁNBUSZ
2021 februárjában az MVM Mobiliti Kft. 
közös céget alapított a MÁV-Volán Csoport-
hoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt.vel az autó-
buszállomány környezetbarát fejlesztése 
érdekében. A Mobiliti Volánbusz Kft. aktívan 
vesz részt Magyarország fenntartható, zöl-
debb közösségi közlekedésének fejlesztésé-
ben, és az új elektromos autóbuszok töltési 

infrastruktúrájának kiépítését valósítja meg: 
7 helyszínen, összesen közel 100 töltőbe-
rendezést telepít 2022-ben.

MIT TARTOGAT MÉG A JÖVŐ  
A MOBILITI SZÁMÁRA AZ EDDIG 
ELÉRT KIEMELKEDŐ EREDMÉNYEK 
UTÁN?
Az MVM Mobiliti Kft. a kezdeti céljaikat túl-
szárnyalva igyekszik szélesíteni a palettáját. 
Arra törekszik, hogy jelentős piaci szerepét  
megtartva tudjon tovább fejlődni annak 
érdekében, hogy a leendő és a már meglévő 
ügyfeleit a lehető legszélesebb szolgálta
tásválasztékkal szolgálhassa ki, ezzel is 
ösztönözve a társadalom környezetvédelmi 
intézkedéseit. 
Mivel az MVM Csoport piacvezető szerepet 
tölt be a hazai elektromobilitásban, és elkö-
telezett a fenntartható közlekedés további 
fejlesztése iránt, ezért folyamatosan fejleszti 
töltési szolgáltatásait. A cégcsoport keresi a 
további lehetőségeket is, amellyel támogatni 
tudja a hazai e-autózás elterjedését, ezért 
az MVM Otthon Plusz Zrt. útjára indította 
az MVM GO-t, amely egyedülálló módon 
a piacon, lakossági fókusszal kínál eautó 
tartósbérleti konstrukciót. A Mobiliti magas 
színvonalú töltőhálózata ehhez a szolgálta-
táshoz is megbízható hátteret nyújt.

ELEKTROMOS BUSZ TÖLTŐK SZÉKESFEHÉRVÁRON

TÉNYEK, ADATOK

600 000+ nyilvános töltés 

60 000+ regisztrált ügyfél 

Közel 1500 töltési pont,  
~750 lokáció 

Roaming: 230 000 töltési pont  
Európában 

Magas szintű, folyamatosan  
fejlődő üzemeltetés

24/7 call center 

ISO 9001 minőségbiztosítás 

MEGSZŰNIK

MVM NEXT

Új helyre
költözünk!
Korábbi ügyintézési felületeink 
hamarosan megszűnnek.

mvmnext.hu/regisztracio

Azoknak az áramügyfeleinknek, akiknek 2-essel kezdődik 
a felhasználóazonosítójuk, változatlanul elérhető marad 
az MVM Next EnergiApp és a ker.mvmnext.hu 
online ügyfelszolgálat.
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Az MVM Csoport cseh energiaszolgáltatója, 
az Innogy ügyfelei közül egyre többen veszik 
igénybe az innosvět nevű ügyfélportált és 
alkalmazást. Ennek a modern önkiszolgáló 
szolgáltatásnak köszönhetően az ügyfelek 
egy helyen teljes áttekintést kaphatnak 
energiaszámláikról és szerződéses szolgál-
tatásaikról, minden kérésükről és panaszuk-
ról, valamint hozzáférést kapnak az összes 
szerződéses dokumentumhoz, beleértve  
az elektronikus számlákat is.
Az innosvět számítógépes webes környezet
ben és mobiltelefonos alkalmazásként is el  
 érhető az ügyfelek számára. A bejelentkezés  

Az említett funkciónak köszönhetően az ügy-
felek részletes áttekintést kapnak arról, hogy 
az időszak végén alul vagy túlfizetteke, és 
milyen mértékű eltéréseik vannak. További 
lehetőségként az ügyfelek közvetlenül  

az alkalmazásban is szerkeszthetik az előlegeket, 
rendelkezhetnek a saját túlfizetésük kapcsán.
Az Innogy alkalmazása és ügyfélportálja 
folyamatos fejlesztés alatt áll. Ebben maguk 
az ügyfelek is segítenek a rendszeres ügyfél 
elégedettségi felmérésekben. A fogyasztók 
megjegyzései alapján az innosvět alkalmazást 
folyamatosan új funkciókkal bővítik. A leg 
utóbbi újítások közé tartozik például a Google  
Payen vagy Apple Payen keresztüli fizetés 
vagy a regisztrációs email megváltoztatásának 
lehetősége. Az alkalmazás további előnyöket  
is nyújt, felhasználói például hozzáférhetnek  
az iPremium kedvezményprogramhoz az  
innosvět alkalmazásban.

INNOSVĚT – ENERGIA KÉZBEN 
TARTVA

Szerző:
Pavel Grochál
vállalati ügyek szakértő,  
Innogy

AZ APPLIKÁCIÓ SEGÍTSÉGÉVEL LEHETŐSÉG VAN BEOLVASNI A MÉRŐK ÁLLÁSÁT  Fotók: Innogy

EGY REGISZTRÁCIÓ ELEGENDŐ A WEBES ÉS A MOBILOS PLATFORMHOZ

egységes, így az ügyfeleknek csak egy 
regisztrációra van szükségük, és mindkét 
platformhoz hozzáférhetnek. Az innosvět 
mobilalkalmazás ingyenesen letölthető  
a Google Playről vagy az App Storeról. 
Az önkiszolgáló funkciók egyszerű és 
kényelmes elérése mellett az ügyfelek 
számára kulcsfontosságú funkció az energia
fogyasztás és a költségek áttekintése. 
Az innosvět a valós fogyasztási paraméterek 
alapján, az adott ügyfél múltbéli fogyasztása 
és az érvényes árlisták alapján folyamato-
san becslést készít az éves fogyasztásról és 
költségekről.

Az innosvět főbb funkciói:
 n Az év bármely szakában ellenőrizhető  

energiafogyasztás – grafikonok, aktuális 
adatok, előzmények és fogyasztási  
előrejelzés segítségével

 n Az előlegek és fizetési adatok egyszerű 
megváltoztatása

 n A vezetéknév és elérhetőség megvál toz
tatásának lehetősége

 n Az előlegek és számlák folyamatos elérése
 n Az elküldött kifizetések áttekintése
 n Számlák és tartozások fizetése bankkártyával
 n Több levételi pont megfigyelésének  

lehetősége

AZ ÜGYFÉL EGY PILLANTÁSSAL LÁTHATJA, HOGY 
AZ ÉVES SZÁMLÁJÁN ALUL- VAGY TÚLFIZETÉSSEL 
KELL-E SZÁMOLNIA. A GRAFIKON A TÉNYLEGES 
ENERGIA FOGYASZTÁS KÖLTSÉGEIT MUTATJA  
AZ ELŐREJELZÉSHEZ KÉPEST.  Forrás: Innogy
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BETEKINTÉS A MŰKÖDÉSÜNKBE
Az MVM OVIT Zrt. Acélszerkezeti Igazgató-
ságának ipari acélszerkezet-gyártó üzeme 
a Budapesthez közeli Gödön található. 
A gödi székhelyű gyáregység – amely több 
mint 350 főt foglalkoztat – az iparágban 
Magyarország legnagyobb acélszerkezet 
gyártója. A folyamatos, tervezett és cél
tudatos fejlődésnek köszönhetően az évek 
előrehaladtával a vállalat az európai piacon 
is meghatározó szereplővé vált.
A 13 hektárnyi alapterületű telephelyen  
a 22 819 m² összterületű termelőcsarnokok-
ban a nagy szaktudással és tapasztalattal 
rendelkező kollégáink minden nap azért 
dolgoznak, hogy a gödi igazgatóság által 
gyártott termékek jó minőségben, határ
időben leszállításra kerüljenek az építési 
helyszínekre.
Az acélszerkezetek gyártása a 90es évek 
közepén kezdődött meg a telephelyen,  
és az üzletág a tulajdonosi szemléletnek 
köszönhetően folyamatos fejlesztéseken 
ment és megy keresztül, ez a szemlélet 
mind a mai napig meghatározza működé-
sünket. Kezdetben hagyományos gépekkel 
és technológiával a cégen belüli társüzeme-
inket szolgáltuk ki gépek és berendezések 
javításával, illetve kisebb acélszerkezetek 
elkészítésével. Az első igazi áttörést a 
2003ban vásárolt CNC profilmegmunkáló 
gép üzembe állítása hozta, amivel a terme-
lési volumen és a hatékonyság jelentősen 
megnövekedett. Az első ilyen CNC gép 
üzembe helyezését további gépek beszer-
zése, gyártócsarnokok felépítése és egy 
komplex gyártásirányítási rendszer beve
zetése követte.
A gyár a korszerű fejlesztéseinek, valamint 
magasan képzett munkatársainak köszön-
hetően évi mintegy 1218 000 tonna be
építésre kész, duplex felületvédelemmel 
ellátott fémszerkezet előállítására képes. 
A gyártóüzemi tevékenységeink mellett 
többek között a helyszíni csomóponti festés 
elvégzése is alapszolgáltatásaink közé tar  
tozik. Az olyan kibővített szolgáltatásainknak 

köszönhetően, mint például az acélszerke 
zeteink előszerelésével és próbaszerelé
sével, a vevőink számára garantálni tudjuk  
a zökkenőmentes helyszíni szerelési mun
kálatokat, így a tervezett szoros üteme  
zésű helyszíni szerelési határidő biztosan  
tartható. 

ÉRTÉKESÍTÉSI TEVÉKENYSÉGÜNK 
ÉS REFERENCIÁINK
Hazai értékesítéseinket az évek során foko
zatosan bővítettük ki exporttevékenységgel. 
Először csak a szomszédos országokra, majd 
ezt követően egész Európára kiterjesztettük. 
A befektetetett közös munkánk eredménye-
képpen a legtöbb nagy európai 110380 kV
os áramszolgáltató konszernnek, valamint  
a legnagyobb vasúttársaságoknak is minő
sített beszállítói vagyunk. 

ENERGIAHATÉKONY ÚJÍTÁSAINK
Az OVIT Acélszerkezeti igazgatósága mint 
az MVM cégcsoport egyik legnagyobb gyár-
tó egysége tevékenysége során a hatékony 
és eredményes működés biztosítását tűzte 
ki célul, melynek egyik alappillére a lehető 
legkisebb ökológiai lábnyommal történő 
előállítási folyamat biztosítása. Ezen célki-
tűzés érdekében a közelmúltban már több 
beruházás is megvalósult.
Az energia csökkentése érdekében első 
körben a legkézenfekvőbb lépés a munka
vállalók és a közös munkakörnyezetben 
dolgozók számára tudatosítani a felelős 
energiafelhasználást. A törekvések elősegí-
tése, valamint a preventív viselkedési norma 
kialakításának/megerősítésének érdekében 
a rendszeres oktatások mellett információs 
táblák kihelyezése történt meg. Ami fon 
tos ebben az esetben is, hogy a szokások  
megreformálásával egyéni szinten is lehet 
séges kis ráfordítással kézzel fogható ered 
ményeket elérni. 
A festőcsarnokok elszívó rendszerei eseté-
ben 100%ban kiépítésre került a le ve gő 
hőcserélő és visszaforgató rendszer. Ennek 
köszönhetően az épület fűtési költsége is 

AZ MVM OVIT ZRT. GYÁRTÁSI  
TEVÉKENYSÉGÉNEK FEJLESZTÉSE 
A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN

Szerző:
Törköly Tamás
műszaki igazgató,  
MVM OVIT Zrt.

Fotók: Olasz Zsolt
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alacsonyabb, hiszen kevesebb energiára 
lesz szükség a munka egészségügyi és 
technológiai követelményeinek biztosí-
tásához. Szorosan ide kapcsolódóan az 
energiaha tékonyság növelése érdekében  
a festőkapuk bejáratainál termofüggönyök 
kiépí tése történt meg. Ez a megoldás a lég-
mozgás csökkentésére szolgál, mely első 
sorban az energiafelhasználás mérséklését  
eredményezi. 
A hatékonyság növelése, illetve a működés 
biztonságának fokozása jegyében a tavalyi 
év végén egy új frekvenciaváltós ipari komp-
resszor beszerzése valósult meg, amellyel 
nagyságrenddel csökkent a sűrített levegő 
előállításának a fajlagos költsége. Működ-
tetése során a légsűrítésnél meleg levegő 
keletkezik, melyet a kompresszor oldaláról 
átvezetünk a festő csarnokba, ahol ez a 
veszteséghő fűtésként hasznosul, segítve 
ezzel a festékbevonat optimális száradási 
folyamatát. 

Az energiahatékonyság növelése és a  
dolgozói komfortkörnyezet javítása érde
kében a világítótestek cseréje is megtör
tént. Az új LEDes megoldások jóval haté  
konyabbak a korszerű technológiáknak  
köszönhetően, melyek közel 80%kal csök-
kentik a világítótestek energiafogyasztását.  
A beruházás az idei év első felében az 
általános energiafelhasználás esetén már 
észrevehető megtakarítást eredményezett  
a gödi székhelyen. 

A KÖZELJÖVŐBEN MEGVALÓSULÓ 
ZÖLD PROJEKTJEINK
Ahogy ezen beruházások is bizonyítják,  
az OVIT menedzsmentje prioritásként kezeli  
a fenntartható fejlődést és a környezetvédel-
met. A gyár idei évének célkitűzései között 
további olyan lépések szerepelnek, amelyek  
azt a célt szolgálják, hogy a gyár minél kisebb 
ökológiai lábnyomot hagyjon maga után. 
Ilyen, a közöljövőben megvalósuló projekt, 
egy 0,5 MW-os napelempark telepítése a 
gyár telephelyén, segítve ezzel a zöldenergia 
hasznosítását a gyáregységeken belül. 
A gödi telephely mindezeken felül otthont ad 
az MVM OVIT Zrt. és az MVM Titán Zrt. elekt-
romos töltőállomások szereléséhez használt 
részlegének is. Hatékony és innovatív meg-
oldásokat fejlesztettünk ki az elektromos 
autózás elterjedésének elősegítése érdeké-
ben, hiszen ennek alappillére a megfelelő 
töltőinfrastruktúra megléte. Töltőberendezé-
seink üzembiztosak, egyszerűen kezelhetők, 
biztonságosak, és nem utolsó sorban minden 
elektromos járműtípussal kompatibilisek.
A fenntarthatóság szellemében megkezdtük 
a meglévő targonca állomány cseréjét és 
két, tisztán elektromos, villás emelőtargon-
cát szereztünk be. Ezeknek a munkagépek-
nek a megfelelő működtetése, illetve hosszú 
élettartamának megóvása érdekében a 
telephelyen belül az útburkolatok javításá-
val igyekeztünk az optimális útviszonyokat 
kialakítani. Végezetül, ha már mindezen 
körülmények adottak, szeretnénk egy saját 
elektromos, több töltő berendezésből álló 
töltőállomást is létesíteni a telephelyen, 
villanyautóink töltése érdekében. 
A fent leírtak mellett a fenntarthatóság és 
az élhető környezet biztosítása iránti elköte-
lezettség jegyében a gödi igazgatóság nagy 
hangsúlyt fektet a gyáregység és környeze-
tének a védelmére, valamint a környezeté-
nek fejlesztésére. Ennek szellemében egye-
dülálló módon a nyári hónapokra virágos 
környezet színesíti az üzem területét, illetve 
a zöld területeink megújítása és fejlesztése 
is megindult a tavalyi évben.

NEMZETKÖZI KITEKINTÉS  
ÉS ÖSSZEGZÉS
A nyugati régiókban a megújuló energia-
források térnyerésével párhuzamosan át  
alakításra kerültek az energiahálózatok is. 

Ez természetesen lokációnként változik, 
de míg régen a hagyományos erőművekre 
támaszkodott jobban az ipar, úgy mostanra 
a felhasznált energia jelentős hányada a 
megújuló és zöld energiaforrásokból tevődik 
össze. Az energiatermelés helyének megvál-
tozása miatt a fő gerinchálózatok átalakítása 
szükségessé vált, így nagyobb hangsúlyt 
kapott az északi főgerinchálózatok kiépítése, 
melyek több tíz éves beruházások formájá-
ban valósulhatnak meg. A 2022es energia
helyzet ennek a folyamatnak az időszerű-
ségét nemhogy lelassította volna, hanem 
egyenesen felgyorsította. A klímakockázat 
csökkentése világszerte felértékelődött, 
globális piaci szereplők alkalmazzák mindezt 
magukra nézve, környezetvédelmi hasznos-
sága mellett ugyanis energiagazdálkodás 

szempontjából szintén egyre kifizetődőbb 
lépésnek látszik. A piaci kihívások és a ki
alakult nemzetközi energetikai helyzet figye-
lembevételével biztos és kiszámítható utat 
vizionálunk a fokozatos fejlődés felé.

A célok elérése érdekében az OVIT menedzs-
mentje tevékenységével összhangban  
a pénzügyi szektorból induló szemlélet  
az ESG irányelveit követve képzeli megvaló-
sítani jövőbeli vállalásait. Az ESG szemlélet 
alapvetően három fő területre koncentrál:  
a szervezet által okozott környezeti hatások 
vizsgálata, társadalmi kérdések kezelése  
a szervezeten belül és kívül, valamint  
a felsővezetők tevékenysége és az általuk 
kialakított döntési mechanizmus. Ezek a 
szempontok az OVIT beruházásaiban jelen-
tős figyelmet kapnak, amelyek csupán egy 
kis extra odafigyelést jelentenek, de ezek 
az apró lépések hosszú távon nagy jelen
tőséggel bírnak a fenntartható működé 
sünk biztosítására, valamint a bolygónk 
jövőjére nézve. 

Az élhető jövő biztosítása a jelen 
és a jövő generációi számára  
a mi kezünkben van! Célunk, 
hogy részesei legyünk tudatos 
és eredményes működés mellett 
a fenntartható fejlődésnek.

ACÉLSZERKEZETI IGAZGATÓSÁG 
GÖDI ÜZEM, EMBER OSZLOP
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Az alállomás érdekessége, hogy transzfor-
mátor nélküli alállomásként, úgynevezett 
kapcsolóállomásként fog funkcionálni.  
A mellé települt fotovoltaikus parkok mind-
egyike önálló transzformátorral rendelkezik. 
Az alállomás zöldmezős beruházásként 
valósul meg, a kivitelezés az alábbi fő  
elemekből áll:
1. Építészeti létesítmények megvalósítása: 

egy MAVIR-rendszer szerinti, 360 m2 
alapterületű vezénylőépület, egy 45 m2 
alapterületű RH22 reléház, a területet 
körülhatároló kerítés, térvilágítás és  
villámvédelem, transzformátor és  
készülékszállító utak, térburkolatok és 
kezelőjárdák kiépítése, valamint egy  
100 m3es tűzivíztározó.

2. Kettős nyolc mezős csőgyűjtősín kiépí-
tése két távvezetékmezővel, két nap
elemestranszformátorbetáplálási mező-
vel, egy sínáthidaló mezővel.

ELMARADT  
A BOMBAMEGLEPETÉS
A munkavégzés 2021. október közepén kez-
dődött a durva tereprendezéssel, amelynek 
során az alállomási lavírsík kialakításhoz 
9170 m3 humusz leszedése és 10 087 m3 
föld megmozgatása vált szükségessé.  

Bár a munkaterület alacsonyabban feküdt, 
mint az út, a talaj nagyon jó minőségű, így 
a munkálatok zavartalanul folytak, egyegy 
esőnapot leszámítva nem ütköztünk várat-
lan akadályokba, amik késleltethették volna 
a kivitelezés ütemét (például nem kellett  
a munkaterületről II. világháborús robbanó-
tölteteket eltávolítani). 

Miután a 9 portálalap és a 158 készülékalap 
teljes egészében elkészült, a folyamatos 
szállítás mellett 2022. május elején hozzá-
foghattak az MVM XPert Zrt. szakemberei 
a helyszínre érkező rácsos acélszerkezetek 
állításához. Az oszlopok duplex felület
védelemmel ellátott acélszerkezetét az 
MVM OVIT Zrt. Acélszerkezeti Üzletigazga
tóságának gödi telephelyén gyártották le, 
és az MVM ERBE Zrt. mint műszaki ellen
őr a helyszínre szállítás előtt a gyárban 
minőségileg ellenőrizte szakembereivel. 
Ugyanilyen minőségellenőrzési folyamat 
során vizsgálták át a kerítéselemek gyártá-
sát. Az alállomás körül 620 méter hosszan 
készült el a kerítés, ami a vagyonvédelem 
alapját képezi a telepített kamerarendszer-
rel együtt. 
Az építészeti feladatok sorában 80 méter 
mély fúrt kút létesült, megépült a reléház és 
a vezénylőépület, kiépült a kilenc 25 méter 
magas térvilágítási és villámvédelmi oszlop. 
Az ütemterv szerint a folyamatos operatív 
helyszíni munkával optimálisan sikerült  
összehangolni a földelőháló fektetését. 
Idén nyár végére végeztünk az épületek idő-
járásállóvá tételével, elkészült a tetőszer-
kezet héjazata, helyükre kerültek a külső 

ÚJ 220/132 KV-OS ALÁLLOMÁS  
A MEZŐCSÁTI NAPERŐMŰ 
CSATLAKOZTATÁSÁHOZ
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőcsát külterületén, Mezőcsát és Ároktő között 
egy 250 MW teljesítményű naperőműves beruházás valósul meg: öt, egyenként 
50 MW névleges teljesítményű fotovoltaikus (PV) park létesül egymás mellett. 
A naperőmű által megtermelt villamosenergia csatlakoztatását a hazai átviteli 
hálózathoz egy új 220/132 kV-os alállomás létesítése teszi lehetővé. A MAVIR ZRt. 
megbízásából az alállomás kivitelezési feladatait az MVM XPert Zrt. végzi.

Szerző:
Kinyik-Bartha Kinga
projektmenedzser, 
MVM XPert Zrt., ADIG Alállomási 
Portfóliómenedzsment Osztály

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

AZ RH22 RELÉHÁZ, FELSZÍNI KÁBELCSATORNA, PORTÁLALAPOK, MEGSZAKÍTÓK   Fotók: MVM XPert Zrt.

Az oszlopok duplex felület-
védelemmel ellátott acél-
szerkezetét az MVM OVIT Zrt.  
Acélszerkezeti Üzletigazgató-
ságán gyártották le.

CSŐSÍN, FÖLDELŐKAPCSOLÓK
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nyílászárók. Ezzel párhuzamosan zajlott  
a belső vakolás, a gépészet, az installáció, 
az egyéb csövezések, a vezénylőépületen 
belüli víz és szennyvízelvezető rendszerek, 
a meleget adó padlófűtés kiépítése (utóbbi 
ellátása hőszivattyúról történik majd).

A munkafolyamatok állandó összehangolá-
sával szakaszosan épültek meg a transzfor-
mátor- és készülékszállító utak telekhatáron 
belül, valamint a vezénylőépület, a kiépülő 
220 kVos gyűjtősín és az RH22 reléház 
közötti kábelcsatorna-szakaszok. Ezzel  
párhuzamosan a megrendelő MAVIR ZRt. 
által biztosított készülékek is megérkeztek  
a helyszínre, így azok elhelyezése és kábe-
lezése is megtörténhetett.

tulajdonságait messzemenőkig figyelembe 
véve terveztük meg a legapróbb kivitelezési 
tevékenységet, fázist is. Az egyes munkafo-
lyamatokban bekövetkező egyegy csúszás 
ugyanis dominószerűen löki tovább a többi, 
ráépülő tevékenységet, bizonyos esetekben 
akár a párhuzamosság elvét is képes aláásni.
Törekvéseinkkel ugyanakkor szembementek 
bizonyos nemzetközi tendenciák. Az orosz- 
ukrán konfliktus gazdasági következményei 
komoly hatással voltak a tevékenységünkre. 
A háború kitörése óta átrendeződik Európa 
gazdasága, bizonyos cégek tevékenységük 
felfüggesztésére kényszerültek, módosult  

a nyersanyag-beszállítók köre és a beszál-
lítás lokalizációja, valamint maguk a be-
szállítói láncok is. Ennek hatása Magyaror-
szágon is érződik, így az előzetesen beígért 
anyagok több esetben is komoly csúszással 
érkeztek meg a munkaterületre. (Ez történt 
például egyebek között a kábelcsatorna- 
elemekkel is.) A határidő tartása folyamatos 
operatív irányítást igényelt az MVM XPert Zrt. 
részéről úgy a munkagépek és eszközök, 
mint a dolgozói és alvállalkozói létszám 
tekintetében.

az installáció elkészítése, műgyanta padló 
kialakítása, az álmennyezet felszerelése.  
A fúrt kút vízminőségi vizsgálata alapján 
egy víztisztító berendezés tervezése és  
beépítése is szükségessé vált ugyancsak  
az MVM XPert Zrt. kivitelezésében.
A kivitelezési szakasz lezárását a védelmi 
jelátvitel, az irányítástechnikai, a tűzjelző,  
a vagyonvédelmi, illetve a hír és távközlési 
rendszer kiépítése jelenti, ezek átadása terve-
ink szerint e sorok megjelenésekor zajlik. Ezek 
után már csak az alállomás komplett üzembe 
helyezése van hátra, amellyel az XPert által 
szerződésben vállalt feladatok le is zárulnak.

TÖRTÉNELMI NEHÉZSÉGEK
A kivitelezés során olyan nehézségek is 
adódtak, amelyekkel a korábbi projektek 
alkalmával nem kellett számolnunk, és 
jelentősen megnehezítették a zökkenőmen-
tes kivitelezést. A megrendelő MAVIR ZRt. 
kérésére az eredeti vállalási időhöz képest 
hónapokkal előbbre kellett hozni az üzembe 
helyezést. Ennek megfelelően a szokásos-
nál is jobban optimalizáltuk a párhuzamo-
san futtatható munkák végzését, az egyes 
anyagok és munkafolyamatok jellemzőit, 

VÍZTISZTÍTÓ BERENDEZÉS  
IS KELLETT 
Mire az idei forró és száraz nyár búcsúz
kodott, a villamos technológiai szerelések,  
a készülékek telepítése és szerelése, a primer 
árampályák kialakítása, egyen és váltakozó 

áramú központi elosztók, reléházi alelosztók, 
szabadtéri és beltéri elosztószekrények tele-
pítése, valamint kábelnyomvonalak kiépí
tése zajlott. Ezek elkészülte után következ-
nek mindig a sze relést követő ellenőrzések,  
a készülékek előírás szerinti beállításai és 
diagnosztikai vizsgálatai. 
Hátra volt még a 100 m3es tűzivíztározó 
kiépítése, két BHTR alap építése, a teljes 
zártrendszerű szennyvíztározó elkészítése 
három szennyvízgyűjtőakna telepítésével, 
illetve a felszíni kábelcsatornák létesítése.  
E munkák befejezése után jöhetett a depo-
nált 20 centiméteres humuszréteg vissza-
töltése és a finom tereprendezés elvégzése, 
ami tartalmazta a terület füvesítését és  
a technológiai berendezések megközelí-
téséhez szükséges tipegők elhelyezését. 
Következhetett továbbá a technológiai épü 
letek teljes belső burkolása, a gépészet, 

Az egyes munkafolyamatokban 
bekövetkező egy-egy csúszás 
ugyanis dominószerűen 
löki tovább a többi, ráépülő 
tevékenységet.

SZABADTÉRI SZEKRÉNYEK LERAKODÁSA

CSŐSÍN ÉS SODRONYOZÁS, SZAKASZOLÓK
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Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2008ban 
értékelemzési folyamatban vizsgálta, hogy 
az akkor már közel 30 éves pótvízelőké  
szítő1 üzem hosszú távon üzemeltethetőe  
– az energiatermelő blokkok üzemidő 
hosszabbítása ekkor már az erőmű céljai 
között szerepelt – vagy kiváltása szükséges.  
Az értékelemző csoport egy új pótvízelőké-
szítő építését javasolta zöldmezős beruházás 
keretében, melyet a vezetés elfogadott.[1] 
Szinte ezzel párhuzamosan az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. 2009ben elindította a só-
talanvíztakarékossági programját[2], mely-
nek eredményeként az erőmű rendszereiben 
felhasznált „sótalanított víz”2 mennyisége 
csökkent. Ez egyben a tevékenységéből 
fakadó környezetterhelés csökkenését is 
jelentette, valamint a célként kitűzött gazda-
sági optimalizálás is megvalósult. A körül-
belül 3035%os „sótalanvíz”felhasználás 
csökkentés alátámasztotta, hogy az eredeti 
tervek alapján épített üzemelő pótvízelőké-
szítő üzem korlátai nem tudták maradékta-
lanul hasznosítani a sótalanvízfogyasztás 
optimálásában rejlő lehetőséget techno-
lógiai adottságokból fakadóan. Valamint a 
több évtizedes üzemmenetben elöregedett, 
elavult rendszerek, rendszerelemek üzemel
tethetősége az üzemidőhosszabbítás (ÜH) 
és az azt követő leszerelési műveletek végéig 
is kétségessé vált.
A sótalanvíztakarékossági program ered-
ménye, amellett, hogy alátámasztotta az új 
vízelőkészítő üzem építésének indokoltságát, 
egyben a tervezés egyik fontos bemenő 
paramétere is lett. 

1 Az erőművek hőkörfolyamatából kilépő hulladék
vizek pótlásához szükséges előírt minőségű vizet 
elő  állító üzem.

2 A természetes vizek oldott ásványi só tartalommal 
rendelkeznek, melyek az erőművi hőkörfolyamatban  
különböző problémákat (például lerakódások, megnö
vekedett korrózió) okoznak, ezért ezek az oldott sók 
el távolításra kerülnek. Az így előállított rendkívül 
alacsony sótartalmú vizet „sótalanított víz”nek nevezi 
a szakirodalom.

TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS
A régi pótvízelőkészítő üzem technológiai  
létesítése 1976–79ben valósult meg, mely-
nek tervezett üzemideje az erőművel meg-
egyezően 30 év volt. Az akkori technológiai 
megoldásoknak megfelelően többnyire kézi 

beavatkozással üzemeltethető egységek-
ből épült fel. A Klamárféle lassú lágyító
reaktorral megvalósított meszes karbonát-
mentesítést teljes sótalanítás követte, az 
alapsótalanító blokkokon és belső regene-
rálású kevertágyas ioncserélő oszlopokon. 
Első ütemben három alapsótalanító sort és 
három kevertágyat tartalmazó technológia 
került kiépítésre. Az üzemi tapasztalatok 
azt mutatták (1984–1985), hogy az erőmű 
energiatermelő blokkjainak üzembelépésé-
vel felmerülő jelentős vízigényét3 a techno-
lógia egyre nehezebben tudja kiszolgálni. 
Így a három, egyenként 120 m3/h kapacitású 
sor mellé egy 4. alapsótalanító blokk és 
kevertágy is kiépítésre került. Egyegy ilyen 
alapsótalanító az 5,7 m3 szervesanyag kötő 
ioncserélő gyantát tartalmazó oszlopból, 
az 5,7 m3 kationcserélő gyantát tartalmazó 
katoncserélő oszlopból, valamint a 8,2 m3 
mennyiségű anioncserélő gyantát tartal-
mazó anioncserélő oszlopból épült fel. 
A kevertágyak (anion és kationcserélőt is 
tartalmaz) pedig 1,2 m3 kationcserélő és 
1,2 m3 anioncserélőt tartalmaztak. 

3 A 4. blokk 1987ben történő üzembehelyezését kö-
vetően a felhasznált sótalanvíz mennyisége kb. 1,8 millió  
m3/év volt, ami 205 m3/hs átlagos felhasználást 
jelentett.

AZ ÚJ, ZÖLDMEZŐS BERUHÁZÁSKÉNT ÉPÜLT PÓTVÍZELŐKÉSZÍTŐ ÉPÜLETE   Fotók: Bodajki Ákos

A régi pótvízelőkésztítő üzem 
1976–79-ben létesült. Az erőmű 
üzemidő hosszabbítása indokolttá 
tette a vízigényét kiszolgáló új 
pótvízelőkészítő létesítését.

ZÖLDMEZŐS BERUHÁZÁS  
– ÚJ PÓTVÍZELŐKÉSZÍTŐ ÜZEM 
A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

Szerző:
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A meszes lágyítási folyamathoz úgyneve
zett mésztejet és a derítés folyamatát 
elősegítő vas(III)szulfátot használtunk. 
Az alapsótalanító sorok egységeit, úgymint 
a szervesanyagkötőt nátriumklorid oldattal, 
a kationcserélőt sósavval, az anioncserélőt 
nátriumhidroxiddal regeneráltuk. A belső  
regenerálású4 kevertágyas ioncserélő 
osz lopban a gyanták regenerálása szét-
fajtázását5 követően vált elvégezhetővé. 
A kevertágyas oszlop anioncserélőgyan-
tája nátriumhidroxiddal, a kationcserélő 
gyan tája kénsavval került regenerálásra. 
Az üzem maximális kapacitása mellett 

315 m3/h mennyiségű finomsótalanvizet volt 
képes előállítani, de a hozzávetőleg 10%os 
önfogyasztást is figyelembe véve ez 280 m3/h 
maximális vízkiadást tett lehetővé.

4 Az ioncserélő gyanták működésük során szennyező 
ionokat kötnek meg. Azonban erre csak addig képesek, 
míg az ioncserére alkalmas „helyek” el nem fogynak.  
A regenerálás az a művelet, amely során vegyszerek 
felhasználásával ezeknek az ioncserére képes helyek-
nek a szennyező megkötő képességét visszaállítjuk.

5 A szétfajtázás az a művelet, amely során az oszlop-
ban kevert állapotban lévő ioncserélőket sűrűségkü-
lönbségüket kihasználva térben szétválasztjuk kation, ill. 
anioncserélőre. Ez a művelet teszi lehetővé, hogy az ion-
cserélő gyanták különkülön regenerálhatók legyenek.

A főberendezések 2013. év végére készül-
tek el, eközben az OVIT belekezdett a régi 
vasúti vegyszerlefejtő állomás bontásába és 
azt követően a befogadó 033as jelű épület 
kivitelezésébe. Bátran kijelenthetjük, hogy 
néhány apróságtól eltekintve a teljes beruhá-
zás zöldmezősnek volt tekinthető. Az építés 
során beemelésre kerültek azok a technoló-
giai tartályok, melyek méretüknél fogva már 
nem lettek volna beszállíthatók a kész épü-
letbe. 2015. év végére elvégzésre kerültek  
a technológiai és irányítástechnikai szerelé-
sek is. A korszerű új technológia gyakorlatilag 
készen állt az üzembe helyezés megkezdésére. 
A 2015 novemberében megkezdett lépé-
senkénti technológiai üzembe helyezéseket 
különböző kisebbnagyobb tervezési és 
kivitelezési problémák miatt többször fel 
kellett függeszteni és részben újratervezni. 
A technológia végül 2020 elejére felkészült 
a 30 napos program szerinti próbaüzem 
megkezdésére, mely a pandémiás állapotok 
miatt ekkor újabb, több hónapos csúszást 
szenvedett.
A próbaüzem végül 2020. szeptember 10én 
kezdődött meg 18 órakor. A 30 nap alatt az 
üzem zökkenőmentesen teljesítette az előírt 
mennyiségi és vízminőségi paramétereket  
a technológia minden berendezésében.

röviden annyi, hogy a korábban csak kation-
cserélőt és anioncserélőt tartalmazó kevert-
ágy egy inert, azaz ioncserére nem képes 
töltetrésszel egészült ki. Az inert rétegnek 
egyetlen funkciója volt, hogy a regenerálás
ra szétfajtázott ioncserélő gyanták között 
egy semleges teret képezzen. Ez az ioncsere 
szempontjából semleges térrész biztosította 
azt, hogy a regeneráló vegyszerek ne tudja-
nak átjutni a nem számukra kijelölt ioncseré-
lő részhez, és ne tudják elszennyezni azt.  
A változtatás eredményeképpen a sótalaní-
tott víz regeneráló vegyszer maradvány ion-
jainak – nátriumion és szulfátion – mennyi-
sége nagyságrendileg az 1/5-ére csökkent.
Ahogy korábban említettük, az erőmű 
üzemidő hosszabbításával összhangban új 
pótvízelőkészítő technológia létesítéséről 
született döntés 2008-ban. Az elhatározást 
követően 2009ben az atomerőmű pályáza-
tot írt ki a műszaki terv elkészítésére, melyet 
az ERŐTERV tervezővállalat nyert meg.
A 2010ben elkészült műszaki tervek alap-
ján 2011ben az MVM OVIT Zrt. és alvállal-
kozójaként az ÁKMI Kft. megkezdte a kiviteli 
tervek elkészítését, ezzel párhuzamosan sor 
került a fő berendezek gyártására vonatkozó 
pályázat kiírására is, melyet a Hidrofilt Kft. 
nyert meg.

A finomsótalanvíz minőségi megfelelősége  
két paraméterben volt maximálva, ami 
azt jelentette, hogy a fajlagos elektromos 
vezetőképesség nem lehetett több mint 
0,34 µS/cm és a szilikát tartalom sem 
haladhatta meg a 20 µg/kg értéket. Ezen 
paraméterek elérése esetén reteszműködés 
lépett volna életbe.[3]

Fontos megjegyezni, hogy a gondos, kö-
rültekintő üzemeltetésnek köszönhetően 
az üzem működése során egyszer sem volt 
valós reteszműködés. A paraméterek jel-
lemzően 0,1 µS/cm és 14 µg/kg alatt voltak, 
messze teljesítve a tervezési alapokat. 

Az üzem életében két nagy műszaki válto-
zás valósult meg. Az első a ’90es években, 
amely során a technológia folyamatirányító 
rendszerrel egészült ki, mely a kézi működ-
tetésű elzárószerelvények részlegesen villa-
mos hajtásúvá alakítását is magával vonta. 
A folyamatirányító egy Siemens Teleperm 
számítógép volt. Az elzárószerelvényeket 
„monori” hajtás mozgatta.
A második nagy fejlesztés a kevertágyak 
ioncserélő töltetének „átalakítása” volt ún. 
triobed rendszerré. Az önmagában apró 
technológiai módosítás érezhető válto 
zást hozott a termelt víz minőségében.  
Az ioncserélő ágy változtatásának lényege 

A KORÁBBI, LEBONTÁSRA ÍTÉLT PÓTVÍZELŐKÉSZÍTŐ

1. ÁBRA: A KEVERTÁGYAS IONCSERÉLŐ TÖLTETÉNEK BEMUTATÁSA ÁTALAKÍTÁS ELŐTT ÉS UTÁN   
Forrás: Doma Á. – Lozsi G.: Kevertágyas ioncserélők átalakítása a Paksi Atomerőmű Zrt. pótvízelőkészítőjében
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AZ ÚJ PÓTVÍZELŐKÉSZÍTŐ  
TECHNOLÓGIAI LÉPÉSEINEK  
BEMUTATÁSA

A folyamat fő lépései:
1. Nyersvíz előkezelés
2. Gáztalanítás, derítés, ülepítés
3. Ultraszűrés
4. Fordított ozmózis I.
5. Fordított ozmózis II.
6. Folyamatos elektro-deionizáció
7. UV-kezelés
8. Kevertágyas ioncsere

Nyersvíz előkezelés
A technológia nyersvízigénye továbbra is 
Dunavízzel biztosított, melyet többszörös 
mechanikus szűrést követően a tisztítási 
folyamatok számára kedvező 2025 °C  
hőmérsékletre melegítenek szükség szerint.  
A nyersvíz vegyszeres kondicionálása már 
az új technológiát befoglaló épületben tör-
ténik. A nyersvízbe vas(III)kloridot, kénsavat 
és nátrium-hipokloritot adagolunk. 
A kezelendő nyersvíz változó és általában 
magas pHértéke szükségessé teszi a víz 
pHértékének csökkentését, illetve lehetőség 
szerint állandósítását a derítési folyamathoz. 
A feladatra kénsav kerül alkalmazásra. 

A nyersvíz mint élővíz eredetéből adódóan 
kedvezőtlen mikrobiológiai összetétellel 
rendelkezik. Ennek következtében a víz  
tárolása során, valamint az időszakosan 
előforduló üzemszüneti állapotokban  

Ultraszűrés
A pótvízelőkészítés következő lépésében  
az ultraszűrési technológia a derített víz 
továbbkezelését végzi, és a folyamat 
során csökkentésre kerül a víz maradék 
lebegőanyag és kolloidtartalma, valamint a 
mikrobiológiai szennyezők jelentős része is.

Az ultraszűrési folyamat (röviden: UF) 
feladata, hogy a pórusméretének – 0,02 
mikrométer – megfelelően eltávolítsa a 
vízben lévő lebegő anyagokat, beleértve a 
kolloidokat, a baktériumokat, a vírusokat és 
a protozoákat, makromolekulákat is (90%), 
és ilyen módon biztosítsa a következő lépés 
megfelelő tulajdonságú tápvizét. 
A művelet során az oldott sók és a vízmole-
kulák átáramolnak az UFmembrán felüle-
tén, de a nagyobb méretű szennyeződések 
visszatartásra kerülnek. A membránokon 
áthaladt folyadék szűrletként, az esetle 
ges (crossflow üzemállapotban) vissza 
tartott folyadék pedig retentátként kerül  
elvezetésre.
A kezelési folyamat alapállapotban dead 
end rendszerben kerül működtetésre. 
Abban az esetben, ha a derítőről érkező víz 
zavarossága meghalad egy határértéket 

A művelet során lassú fordulatú keveréssel, 
valamint hosszú tartózkodási idő biztosítá-
sával polimer adagolás történik, amellyel 
biztosítani lehet a pehelyképződés és növe-
kedés optimális feltételeit.
A derítés harmadik lépésében az ülepítés 
művelete következik. A folyamat során  

a ferde lemezes betéttel intenzifikált ülepítő 
térben a koaguláló és flokkuláló műveletek 
során képződött pelyhek kiülepednek, majd 
a megfelelő lemez dőlésszög biztosításával, 
a híg iszap az iszapgyűjtő kamrába kerül.  
Az iszap kisebb hányada szivattyúval recir-
kuláltatásra, nagyobb része pedig ciklikus 
iszapolást követően zagymedencékbe való 
kibocsátásra, majd a természetes befoga-
dóba kerül. Az ülepített víz a ferdelemezek 
feletti bukó éleken keresztül vasbeton víz-
tartályokba áramlik. A derített víz minősíté-
sére online nefelometriás zavarosság mérő 
műszerek szolgálnak.
A derítőrendszer érzékeny a terhelésvál-
tozásokra, ezért csak fokozatosan szabad 
a kialakult hidraulikai viszonyokon változ-
tatni, és az optimális hőmérséklet tartása 
is elengedhetetlen a megfelelő hatásfok 
eléréséhez. 

a pangó csőszakaszokban mikrobiológiai élő 
szervezetek – algák, baktériumok, gombák 
stb. –, illetve társult telepei épülhetnek ki.  
A kedvezőtlen folyamat megakadályozására 
biocid ( jelen esetben nátrium-hipoklorit) 
alkalmazása szükséges.

Gáztalanítás, derítés, ülepítés
A gáztalanító és derítő rendszer fő feladata 
a nyersvíz minél hatékonyabb gáztalanítá-
sát követően lebegőanyag mentesítése és 
mikrobiológiai stabilizálása.
A derítési folyamat első lépésében a koagu-
lációs műveletet elősegítve, vas(III)klorid  
koagulálószer bevitele történik a víz kolloid 
részecskéinek destabilizálása és a részecs-
kék közötti taszítóerő csökkentésére.
A nyersvíz kondicionálását követően a 
koagulációs folyamattal közel egyidőben 
megkezdődik a kondicionált nyersvíz gázta-
lanítása. A gáztalanító berendezés utólagos 
kivitelezése során a derítőberendezésekre 
lett telepítve. Az oldott gázok eltávolítása 
azért vált szükségessé, mert az üzembe 
helyezési folyamat során a derítőberende
zésben a keletkezett iszap „felúszását” 
tapasztaltuk, amit a folyamat elemzése 
során az oldott gázok által megnövekedett 
felhajtóerőre vezettünk vissza. Ez a megnö-
vekedett felhajtóerő gátolta az iszap gravi-
tációs erők hatására történő kiülepedését.
A strukturált gömbökkel töltött gáztalanító 
berendezéseken keresztülhalad a kondicio-
nált víz, így a folyadékfelület megnő, és az 
elszívó ventilátorok által előállított minimális 
depresszió hatására könnyebben távoznak 
az oldott gázok a folyadékból.
A folyamat második szakaszában flokkulá
ciós6 pehelyképződés történik a destabilizált 
részecskék további összekapcsolódásával. 

6 A koaguláció és flokkuláció két egymást követő fo-
lyamat, mely az önállóan ülepedésre képtelen parányi 
méretű szilárd részecskék között egyrészt megszünteti 
a döntően ionos eredetű taszító erőket, másrészt biz-
tosítja az anyagok összekapcsolódását nagyobb, már 
ülepedő „pelyhekké”.

A technológia próbaüzeme 
2020.09.10-én kezdődött 
meg 18 órakor. 30 nap alatt 
az üzem zökkenőmentesen 
teljesítette az előírt mennyiségi 
és vízminőségi paramétereket.

2. ÁBRA: AZ ULTRASZŰRŐ 3D-S KÉPE  Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokk pótvíz-
előkészítő rekonstrukció, oktatási anyag
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(túl magas a lebegőanyag tartalom), akkor 
az UF automatikusan átvált crossflow 
üzemállapotra. Ebben az üzemmódban kis 
mértékben megnő a hulladékvíz aránya,  
de hosszabb távon sem okoz lerakódást  
a membránokon a szennyezettebb víz.

Az üzembiztos szűrés feltétele, hogy a 
szűrést végző kapilláris csövek mechanikai-
lag ellenálljanak az őket érő, időben változó 
igénybevételnek. Ebből a megfontolás-
ból olyan modulokat alkalmaznak, ahol a 
nagyobb szilárdság érdekében egy szálba 
hét kapilláris van integrálva, melyek egyen-
ként 0,9 mm átmérővel rendelkeznek. Így 
biztosítva van a szűréshez szükséges nagy 
felület és a kellő szilárdság.

Mivel az RO I. elősótalanított víz az RO II. 
berendezésen kerül továbbkezelésre, az RO II. 
megfelelő tápvíz belépő értékek biztosítá
sához szükséges a CO2 tartalom csökken-
tése és ezzel egyidejű pHérték növelése  
a 9,5–10 tartományba. A víz pHértékének 
növekedésével a benne oldható CO2 meny-
nyisége körülbelül 1/10-ére csökken, melyet 
az MG egységekben távolítunk el.
A gáztalanítási folyamat során a membrán 
egyik oldalán elősótalanított víz, a másik 
oldalán pedig levegő kerül vákuumszivattyú-
val áramoltatásra. A membrán elemek a vizet 
visszatartják, de a gázok a parciális nyomás-
különbség hatására átáramolnak, és a kihajtó 
levegővel együtt távoznak a berendezésből.

99,7%os sóvisszatartási membránokkal 
rendelkeznek, a permeátum/tápvíz arányuk 
≈80%. A membrán által visszatartott sók 
koncentrátumként, a membránon átjutó só-
tartalomban már csökkentett folyadék pedig 
permeátumként kerül elvezetésre.
A fordított ozmózisos eljáráshoz a kezelendő 
szűrt vizet elő kell készíteni, amely klórmen-
tesítésből, lerakódásgátló vegyszeradagolás
ból és biztonsági szűrésből, valamint idősza-
kosan működtetett fertőtlenítésből áll.
Az RO I. berendezésekhez közvetlenül kap-
csolódik még 2-2 darab membrán gáztala-
nító (MG) is. A fordított ozmózisos egysé 
gen elősótalanított víz pHértéke kb. 55,5  
– ebből következően oldott CO2-t tartalmaz. 

Fordított ozmózis I.-II.
A sótalanítási folyamatban az előkezelt víz 
sótartalmának első fázisban történő csök-
kentése egy fokozatú fordított ozmózisos 
eljárás alkalmazásával történik.

A fordított ozmózisos folyamat (röviden: RO) 
egy fizikai szeparációs eljárás, amelynek 
során az alkalmazott membrán az oldószert 
– vízmolekulákat – átereszti, de az oldott 
sókat döntő részben visszatartja. Az eljá-
ráshoz spiráltekercselt, magas permeátum 
fluxszal rendelkező membrán, az ozmoti-
kus nyomás leküzdéséhez nagy nyomású 
szivattyúk kerülnek alkalmazásra. A memb-
ránszeparációs elven működő készülékek 

3. ÁBRA: „CROSS-FLOW” ÉS „DEAD-END” SZŰRÉS  
BEMUTATÁSA  Forrás: saját szerkesztés

4. ÁBRA: SZŰRÉSTÍPUSOK BEMUTATÁSA SZŰRÉSI  
KÉPESSÉG SZERINT  Forrás: https://termvil.hu/2021/06/24/
biomimikri-a-vizkezelesben 8. ábra

ULTRASZŰRŐK

6. ÁBRA: AZ RO I. EGYSÉG 3D-S KÉPE  Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.  
1-4. blokk pótvízelőkészítő rekonstrukció, oktatási anyag

5. ÁBRA: RO MEMBRÁN METSZETI ÁBRA  Forrás: https://www.envirofalk.ch/de-CH/head- 
industrie/wasser-intelligent-nutzen/expertenwissen-wasseraufbereitung/umkehrosmose.html
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Elektrodeionizáció (CEDI) 
Az elektrodeionizációs sótalanítás célja  
a közel „kémiai tisztaságú” sótalanított víz 
elérése. Az elektrodeionizációs eljárás ötvözi 
a membránszeparációs és ioncserés folya-
matok előnyeit a minél hatékonyabb ion
eltávolítás érdekében, mindezt transzport 
folyamatokkal kombinálva.

Az elektrodeionizációs eljárással minimális 
sótartalmú víz állítható elő. A CEDI eljá  
rás során regenerálási idő és vegyszer
szükséglet nincs, ezért környezetbarát és  

rántechnikai sótalanítás után is. Ciklusideje, 
mely az alap sótalanított víz vezetőképes-
ségétől függ, a gyakorlatban szinte mindig 
meghaladja a tervezettet. Kimerülését a 
vezetőképesség, SiO2 és/vagy TOC mérő 
műszerek jellemzően több órával annak 
megtörténte előtt jelzik. A kezelt víz vezető-
képessége jellemzően ≤ 0,06 µS/cm lesz.

A FOLYAMATIRÁNYÍTÓ RENDSZER
A technológia bemutatása után térjünk át  
a folyamatirányító rendszer áttekintésére.  
Az MVM OVIT Zrt. megbízásából a Yokogawa 
Hungária Kft. szállította az irányítástechnikai 
rendszert, valamint a folyamatirányítási 
szoftvert is ők fejlesztették. A folyamatirá-
nyító számítógép (DCS) szoftver tesztjére 
2015. április 27től került sor az MVM OVIT 
Zrt. telephelyén. A teszt több külső cég 
és belső szakmai szervezet segítségével 
valósult meg. Tesztelésre került a grafikus 
megjelenítés, a rendszer és csoportvezérlő 
logika, valamint az egyedi funkciók. Ezek 
kel a tesztekkel bizonyítható volt, hogy  

Az eljárás során keletkező víz vezetőképes-
sége jellemzően kisebb, mint 0,06 μS/cm, 
ami már szinte a víz elméleti vezetőképes-
ségével azonos (0,05555 μS/cm).

UV-kezelés
Az UV és a kevertágyas ioncserélő egysé-
gek feladata a membrántechnikai berende-
zések által előállított finom sótalanított víz 
továbbkezelése a víz szerves anyag tartal-
mának, valamint szilikát és vezetőképesség 
értékének szükség szerinti csökkentése.
Az ultraibolya (UV) sugárzás alkalmas a 
mikroorganizmusok hatékony roncsolására, 
ezzel az „élő” szerves anyagok csökkentésére. 
A beépített UV berendezések periodikusan 
állítanak elő ózonfejlesztő, majd ózonbontó 
hullámhosszokat. Ezen folyamatokban a ke-
letkező ózon fejt ki csírátlanító hatást. A csíra-
szám csökkentő hatás körülbelül 99,99%.  
Az egységek folyamatos működésűek.

Kevertágyas ioncsere
A kevertágyas ioncserélő feladata az erőművi 
felhasználásra kerülő finom sótalanított víz 
minőségének fokozása, az esetlegesen elég-
telenül működő CEDI egységek által termelt 
finom sótalanvíz vezetőképesség, szilikát és 
TOC7 tartalom további csökkentése.
A kevertágyas ioncsere nagy hatékonyságú, 
jelentős belső pufferkapacitással rendelkező, 
teljes biztonsággal tervezhető és alkalmaz-
ható eljárás, mely egyaránt használható 
hagyományos ioncserés és a modern memb-

7 Total Organic Carbon, azaz teljes szerves széntartalom.

folyamatos működéssel rendelkezik. A CEDI  
rendszerek több modulból épülnek fel, 
amelyek rekeszes kialakítású, váltott kation 
és anioncserélő membránokból, valamint 
kevertágyas ioncserélő gyantából állnak. 
A kezelési folyamat során az RO II. perme 
átum sótartalommal rendelkező ionjai előbb 
megkötődnek a kevertágyas ioncserélő  

gyantán, majd egyenáramú feszültség hatá-
sára az ionok a gyantával töltött termékreke
szekből kationanion membránokon keresztül 
átkerülnek a koncentrátum rekeszekbe. 

7. ÁBRA: A CEDI EGYSÉG 3D-S KÉPE  Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.  
1-4. blokk pótvízelőkészítő rekonstrukció, oktatási anyag

8. ÁBRA: A KEVERTÁGYAS IONCSERÉLŐ OSZLOP 3D-S KÉPE  
Forrás: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokk pótvízelőkészítő 
rekonstrukció, oktatási anyag

CEDI, VAGYIS FOLYAMATOS ELEKTRO-DEIONIZÁCIÓS BERENDEZÉSEK, AMELYEK 
ELEKTROMOS TÉR SEGÍTSÉGÉVEL TÁVOLÍTANAK EL SZENNYEZŐDÉSEKET

A PA Zrt.-nek kettős célja 
valósult meg. Egyrészt az 
ÜH ellátására alkalmas, 
másrészt környezetbarát 
technológiát létesített.
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az irányítástechnikai rendszer képes lesz 
ellátni feladatát, ez biztosítja a zökkenő-
mentes üzembe helyezést. 
Az új pótvízelőkészítő létesítésével a  
Paksi Atomerőműnek kettős célt sikerült 
megvalósítania. Egyrészt egy korszerű,  
az atomerőmű hátralévő teljes üzemide-
jének ellátására alkalmas technológiát 
létesített, másrészt a korábbihoz képest 
lényegesen környezetbarátabb technoló- 
gia (kevesebb vegyszert használó) kezdte 
meg működését.

2020. október 10én 18 órakor bő egy 
év tizedes munka eredményeképpen meg-
kezdte üzemszerű működését a PA Zrt. egy 
jelentős beruházása, az új pótvízelőkészítő.

 
  Nyers víz Ioncserés technológia Új technológia

Megnevezés Mérték-
egység Átlag Max. érték Átlag Max. érték Átlag Max. érték

Elektromos  
vezetőképesség µS/cm 500 770 0,074 0,20 0,059 0,07

TOC tartalom µg/dm3 6300 14 200 85,77 157,80 30,39 99,30 

SiO2 µg/kg 5000 10 000 4,20 16,40 0,25 0,55

1. TÁBLÁZAT: RÉGI ÉS ÚJ TECHNOLÓGIA VÍZMINŐSÉGI PARAMÉTEREI

 
 

Régi PVE Új PVE

Fajlagos vegyszerigény 1000 m3 vízhez (kg) 

Hidropolimer-P   1,97

Kénsav (37-38%)   69,49

Hipó (90 g/l)   36,29

Hidrotreat-6   8,29

Nátrium-hidroxid (40-50%) 515,84  4,31

Vas(III)-klorid (40%)   25,06

Nátrium-biszulfit (38%)   8,94

Sósav (30%) 555,64  

Vas(III)-szulfát 58,88  

Kénsav (96%) 4,65  

Kalcium-oxid 257,90  

Nátrium-klorid 73,59  

Szumma 1466,58 154,35

2. TÁBLÁZAT: RÉGI ÉS ÚJ TECHNOLÓGIA FAJLAGOS VEGYSZERIGÉNYE

HIVATKOZÁSOK
[1] „Vegyészeti technológiák értékelemzéssel történő 
felülvizsgálata a 08as épületben, és elhelyezésük 
optimumának kialakítása”, 2008

[2] „Sótalanvíz felhasználásának értékelemzéssel 
történő felülvizsgálata és fejlesztése”, 2009

[3] 01-02VE02KU (kezelési utasítás)
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BEVEZETÉS
Küldetésünk, hogy csoportszinten is teret 
adjunk az innovatív gondolkodásnak és  
az ebből fakadó ötletek megvalósításának. 
Az elmúlt évek során számos program 
eredménye bizonyította azt, hogy a kollégák 
elkötelezettek az innováció mellett. 

Napjainkban a vállalatoknak egyre nagyobb 
jelentőséggel bíró kihívásokkal kell szembe-
nézniük, ami arra készteti a szervezeteket, 
hogy lépéseket tegyenek a fenntarthatóság 
felé. Egyre nagyobb nyomás helyeződik a 
cégekre, hogy innovatív megoldásokat fej-
lesszenek és vezessenek be céljaik elérése 
érdekében. A fenntarthatóság, a környezet-
tudatosság és a környezetvédelem napjaink 
vállalatának központi kérdései, ez az MVM 
Csoport életében sincs másként.
A 2022es évben a programjaink központ
jában a fenntarthatóság témaköre áll. 

INNOVÁCIÓS PROGRAMOK  
– MIÉRT FONTOS EZ EGY NAGY-
VÁLLALAT MINDENNAPJAIBAN?
Az innovációs programok kettős célt szolgál-
nak a cégek, vállalatok életében. Egyrészt 
céljuk, hogy a külső innovációkat, startupokat 
feltérképezzék, és a cég rövid vagy hosszú 

távú együttműködést kezdeményezzen a 
startupokkal. Másrészt a belső munkavállaló-
kat célzó programok, események céljai, hogy 
a munkatársakat elkötelezze hosszú távon  
az innovációs tevékenységek kapcsán, és ez-
által aktív szereplőivé váljanak a cég, vállalat 
innovációs törekvéseinek megvalósításában.

#GREENERTHEBETTER MVM  
MEETUP POWERED BY MVM SFL
„Tudást adunk az innovációhoz, mozdulj ki 
velünk a hétköznapokból, virtuálisan!” 

A meetup sorozattal célunk volt, hogy a 
fenntarthatóságot mint területet és annak 
eszközeit egy kötetlen program keretein 
belül mutassuk be munkavállalóinknak. 
Beszélgettünk MVMes szakértőkkel és  
külsős előadókkal is a fenntarthatóság  

INNOVÁCIÓVAL A FENN-
TARTHATÓBB JÖVŐÉRT

Szerző:
Végvári-Gerencsér Dorottya
senior innovációs design szakértő,  
MVM Smart Future Lab Zrt.

MI AZ A MEETUP?

Olyan témaspecifikus esemény, mely egy témát 
jár körbe a szakterület kiemelt szakértőivel.  
A meetup célja egy kötetlen hangulatú know-
how átadás megvalósítása külsős szakértők, 
startupok bevonásával.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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innovációiról, vállalati stratégiákról, de 
megismerhettünk egy izgalmas magyar 
startupot is, amely egészen különleges  
módon vállal szerepet a környezet 
védelemben.

Első meetupunk alkalmával a környezet-
tudatos kisközösségeket mutattuk be a 
hallgatóság részére, és a téma szakértőjé 
vel arról beszélgettünk, hogy mit tesznek 
ezen kisközösségek a fenntarthatóságért,  
mi a szerepük.
A második meetup alkalmával előtérbe 
került az MVM fenntarthatósági stratégiája, 
avagy milyen lépéseket tesz egy ilyen nagy 
cég a környezettudatos céljai eléréséhez? 
Csoportunk környezetvédelmi osztályának 
kollégái avattak be minket a témába az MVM 
Csoport szemszögéből. Olyan izgalmas terü-
letekbe kaptunk betekintést a meetup során, 
mint az MVM Csoport stratégiája, mit jelent 
az ESG minősítés, dekarbonizációs ütemterv 
és az MVM Csoport integrált jelentése.
A tavaszi meetup sorozat zárásaként a 
Compocity társalapítója és CEOja volt  
a vendégünk. A Compocity egy olyan okos 
szerveshulladékrendszer, mely akár a nap-
paliban vagy konyhában is elfér, és nincs 
szaga az ökorobotban tárolt hulladéknak, 

A Benovative felület adott teret az ötletelés-
nek és a hasonló gondolkodásúaknak, hogy 
elképzeléseiket egyesítsék és közösen fejlesz-
szék koncepcióikat a kétnapos workshopon.
2022ben a fenntarthatóság és környezet-
tudatosság jegyében digitális megoldásokat 
vártunk a csoportszintű kihívásra a munka-
vállalói hackathon keretein belül. A meg-
oldások célközönsége kifejezetten az MVM 
Csoport dolgozói voltak. A csapatok legfőbb 
célkitűzései a csoportszintű közösségi és 
egyéni élmények megszerzése, a munka-
vállalók edukálása, bevonása és ösztönzése 
voltak. 
A kihívásra 149 ötlet érkezett be, melyből 
közösségi szavazással került kiválasztásra  
a legjobb hat ötletkoncepció. Újdonságként 
az idei évben Microsoft Teams platformon 
létrehoztunk egy Ötletbörze felületet, ahol 
az ötletgazdák toborozhatták csapattagjai-
kat, hogy közösen gondolkodjanak a szemé-
lyes, kétnapos műhelymunka során.

2022. június elején az MVM Smart Future  
Lab irodájában került lebonyolításra a mű
helymunka, és döntött a zsűri a legjobb 
megoldásról a második nap végén. 
A kétnapos műhelymunkát a csapatok  
szakmai zsűri előtt mutatták be, a zsűriben  

Latorcai Zsombor EBK igazgató és Márton 
István, az MVM Smart Future Lab Zrt. vezér-
igazgatója is helyet foglalt. A nyertes alaku-
lat a Gondolkodj Zöldben csapata lett, illetve 
a különdíjat az MVM Piactér ötlete kapta. 
Programjaink tovább folytatódnak az idei 
évben, szintén a fenntarthatóság témáját 
körbejárva. Elindult az INNOchallenge belső 
ötletverseny, immáron harmadik alkalom-
mal. Az idei évben is három kihívásra várjuk 
a kollégák ötleteit, hogy az idei Innovációs 
Napon novemberben kihirdethessük az  
Év Innovátorát! Szeptemberben folytatódott 
meetup sorozatunk is. 
Célunk továbbra is, hogy a programjain-
kon keresztül minél több innovatív ötletet 
kutassunk fel és valósítsunk meg, amelyek 
nagyban hozzájárulhatnak a vállalatcsoport 
hatékony és fenntartható működéséhez, és 
akár új termékként vagy szolgáltatásként  
a piacon is megjelenve a mindennapjainkat 
is megváltoztathassák.

A következő lapszámban mélyebb betekin
tést nyújtunk az MVM Smart Future Lab  
inkubátorműködésébe, továbbá a part ne re
ink kel megvalósított innovációs programo
kon keresztül szolgáltatási portfóliónkat is 
bemutatjuk.

melyből komposzt készül. A rendszerhez 
tartozik egy applikáció is, mely üzemeltetés 
és adatfeldolgozás, játékosítás és egyedi 
küldetések kialakítására is alkalmas felület 
hozzáférést nyújt.

IDEATON ’22
Az innovációs stratégiánk alappillére a sok-
színűség és a bevonódás, ennek jegyében 
kollégáink szabadon részt vehetnek a fejlesz-
tési folyamatokban, szervezetünk pedig se-
gítséget nyújt az ötletek megvalósításában. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy idén június-
ban ismét személyesen tarthattuk meg 
munkavállalói hackathonunkat két év ki
hagyás után!
A munkavállalói hackathonnal a munka
társakat szeretnénk ösztönözni, hogy 
aktívan részt vegyenek az innovációs 
tevékenységekben, új megoldások, termé-
kek feltérképezésében, kigondolásában és 
azok esetleges megvalósításában. Kieme-
lendő szempont, hogy a munkavállalók 
ügyfélszemlélettel is rendelkeznek, így a 
kihívásokra szállítandó megoldást több 
szempontból is meg tudják közelíteni, valós 
megoldást tudnak nyújtani a kihívásokra, 
ezáltal sokrétű tudást képesek alkalmazni  
a hackathon során.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

IDEATON ’22 WORKSHOP
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AZ ENERGIAPIACI ÉS ERŐMŰVI 
PIAC VÁLTOZÁSAI
Az energiapiacot folyamatos átalakulás  
jellemzi, az átalakulás sebessége azonban  
a 2000es évektől jelentősen növekedett.  
A fenntartható, alacsonyabb széndioxid 
kibocsátású energiarendszerre való átállás 
üteme felgyorsult Európában, a megújuló 
energiák részaránya exponenciálisan növek-
szik. Évről évre új villamosenergiafogyasz-
tási maximumokat érünk el a villamosener-
giakereslet és felhasználás növekedése  
és az időjárási szélsőségek előtörésével.  

A széntüzelésű erőművek bezárása elin-
dult az EU országaiban a környezetpolitikai 
célkitűzések mentén, miközben Német-
ország a nukleáris erőművek leszerelése 
mellett is elkötelezte magát, ami jelentős 
kapacitáskivonást jelent a piacról. Mindezek 
következtében a villamosenergiahálózat 
egyre nagyobb terhelését kap, a rugal-
mas, gyorsindítású tartalék (kiegyenlítő) 
erőművi kapacitások rendelkezése állása 
az ellátásbiztonság kulcskérdése. Az elmúlt 
két évtizedben a beruházási kedv a nagy 
kapacitású, gyorsindítású, rugalmas erő művi 
kapacitások tekintetében nem volt erős 
Európában a fennálló piaci kockázatok és 
a megújulók felé fordulás miatt. Az elmúlt 
időszakban a keletközépeurópai térség-
ben a néhány megvalósult vagy tervezés/
megvalósulás alatt álló nagyobb újépítésű 
projektek jellemzően az 500700 MW  
turbinakapacitású kombinált ciklusú gáz-
turbinás erőműveket preferálta a beruházá
saikban. Sajnos a COVID19 világjárvány 

utáni gazdasági fellendülés és az orosz–ukrán 
konfliktus az energiaárak tovább emelkedé-
séhez és az ellátásbiztonsági aggályokhoz 
vezetett, remélhetőleg nem hosszú távú 
következményekkel. 

KÖRNYEZETVÉDELMI  
MEGFONTOLÁSOK  
AZ ENERGIASZEKTORBAN
Az elmúlt évtizedben, jól érzékelhető, hogy 
erősödött a környezeti és társadalmi szem-
pontok figyelembevétele, a környezetvédelmi 
és erőforráshatékonysági megfontolások 
beépülése a vállalatok működésekbe.  
Ezt több tényező indukálta: a fenntartható 
fej lődéshez kapcsolódóan az erőforrások 
elérhetőségének és árának kérdése, a 
„szennyező fizet” elvének beépülése a piaci 
mechanizmusokba (például: CO2 keres-
kedelem, környezetvédelmi díjak és adók). 
Ezek közvetlenül is érintették az energia-
piacot, az egyik legnagyobb kibocsátó és 
erőforrásfelhasználó iparágat. Másrészről 
egyre jobban árazza és jutalmazza a piac  
és a társadalom is a társadalmi felelősség-
vállalási és fenntarthatósági szempontból 
aktív és cselekvő vállalatokat, illetve kap-
csolódó beruházásaikat (például ESG, Dow 
Index, stb.). Az Európai Unió különösen élen 
jár a globális felmelegedés és negatív kör-
nyezeti változások elleni küzdelemben, ami 
visszatükröződik a környezetpolitika energia-
politikai vetületeiben is (például a megújuló 
energiák támogatása, az ÜHG kibocsátási 
célkitűzések felállítása, a németországi 
„Energiewende”, az energia és erőforrás
hatékonysági rendeletek és szabályozások).
A fenntartható fejlődés központi témája az 
erőforrásaink elérhetősége és a környezeti 
elemek minőségének kérdése. Mindkettő 
esetén nagy fókuszt kap a tiszta víz elér
hetősége és rendelkezésre állása. Sajnos  
a tendencia az, hogy az elmúlt évek időjárási 
változásai előrevetítik a víz szűkösségét.  
Nő az aszályos és súlyosan aszályos idősza-
kok aránya, egyre gyakoribbak a hőmérsék-
leti maximumok és a vízjárási szélsőségek, 

Az elmúlt évek időjárási 
változásai előrevetítik 
a víz szűkösségét. Nő 
az aszályos és súlyosan 
aszályos időszakok aránya.

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ

KÖZEPESEN NAGY TELJESÍT-
MÉNYŰ KOMBINÁLT CIKLUSÚ 
ERŐMŰVEK MODERN, ERŐMŰVI 
HŰTŐRENDSZER ALKALMAZÁSI 
KÉRDÉSEI
Jelen cikkünk témája a közepesen nagy teljesítményű kombinált ciklusú erőművek 
számára a hatékonyság, beruházási és üzemeltetési (teljes élettartam alatti) 
költségek szempontjából legoptimálisabb hűtőrendszer-technológiák bemutatása  
és ezek összehasonlító vizsgálata egy feltételezett kelet-közép-európai 700 MW-os  
blokki teljesítmény példáján keresztül. Ehhez röviden áttekintjük az elmúlt évek 
főbb energiapiaci folyamatait Európában, az erőművi beruházások és üzemeltetések 
kapcsán felmerülő trendeket és tényezőket, köztük az egyre nagyobb hangsúllyal 
megjelenő környezeti erőforrás- és vízgazdálkodás dilemmáit. Majd bemutatjuk 
azokat a hűtőrendszer-technológiákat, amelyek a választott erőművi kategóriában 
versenyképesek lehetnek mind beruházási költség, mind az üzemeltetés szempontjai 
szerint az egyre inkább szigorodó környezetvédelmi és hatékonysági/rendelkezésre 
állási elvárások vonatkozásában. Ennek megfelelően a mesterséges huzatú nedves, 
az indirekt száraz hűtés (Heller) és direkt légkondenzátor (ACC) rendszerek össze-
hasonlítását végezzük el a feltételezett 700 MW-os gáz és gőzturbina-kapacitású, 
25 éves gazdasági élettartamra vizsgált beruházás példáján keresztül. A célunk az, 
hogy a számítások alapján a főbb technológiai, gazdasági és környezeti paraméterek 
mentén meghatározzuk azt a sorrendet, ami alapján az egyes hűtési rendszerek 
értékelhetővé és kiválaszthatóvá válnak egy ilyen beruházási és technológiai 
választás keretében.

Szerző:
Takács Zoltán
hűtőrendszer szakértő,  
MVM EGI Zrt.
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a vízhiányos időszakok is emelkednek.[1][2] 
Csapadék alapvetően kevesebbszer, de 
hirtelen nagyobb mennyiségben esik, 
miközben a száraz időszakok össztartama 
is növekedett.[2] A szélsőséges időjárási 
események hatására várhatóan felértékelő-
dik a víz szerepe (mint természeti erőforrás) 
és ezáltal a vízfelhasználás költségeinek 
növekedése is be fog következni rövid távon. 
A víztakarékosság szempontjából előtérbe 
kell kerülnie a használt vizek újrafelhaszná-
lásának és azon technológiák alkalmazásá-
nak, amelyek vízfelhasználása hatékony és 

takarékos, amivel felkészülhetünk a várható 
vízhiányos időszakokra. A víztakarékosság 
energiatakarékosság is egyben, mivel a víz 
szerzése, kivétele, szállítása, valamint elő 
és utókezelése nem elhanyagolható energia-
költséggel is jár. Ebben az összefüggésben 
az ország számára alapvető fontosságú a 
vízigénygazdálkodás javítása, a víztakaré-
kos technológiák és gyakorlatok használata 
és támogatása.[3]

Az ipari vízfogyasztások körében az erőmű-
vek korábbi hűtési módszerei vízigényes 
eljárások. Az egyszeri átkeringető hűtések 
nagy természetes vízkészleteket használnak 
(mint például a tengerek, folyók, tavak vizeit), 

a hűtés során felmelegedett vizet vissza-
engedik a vadvizekbe. A nedves hűtés víz 
elpárolgással jár. Fontos, hogy az erőművek 
tervezésénél olyan hűtési megoldásokat 
válasszanak, ahol a műszaki megfontolások 
összhangban vannak a környezetvédelmi 
előírásokkal, és víztakarékos megoldást 
biztosítanak az üzemeltetéshez. A száraz, 
víztakarékosabb hűtési módok egyre inkább 
célszerű alternatív megoldást kínálnak, 
hiszen általuk teljesül mindkét követelmény: 
nem károsítják a környezetet, és mentesítik 
az erőműveket a vízfelhasználástól. 

AZ ERŐMŰVI HŰTÉSEK FŐBB  
TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI
Jelenleg a globálisan megtermelt villamos 
energia nagy részét Brayton–Joule és  
Rankine–Clausius ciklusú gáz és gőzturbi-
nákkal állítják elő. Ennek az energiatermelési 
körfolyamatnak egy nagyon fontos lépése  
a kiáramló gőz kondenzációja („lehűtése”) 
az alacsony nyomású gőzturbinából. Amikor 
a gőz lecsapódik, a gőzfolyadék fajlagos 
térfogatának gyors csökkenése vákuumot 
hoz létre a turbina kimeneténél (turbina 
ellennyomás), ami növeli az energiaátalakí-
tás hatékonyságát. Elengedhetetlen olyan 
hűtőrendszer tervezése és működtetése, 

amely gazdaságosan és folyamatosan képes 
eltávolítani a kondenzációs hőt a kívánt 
kondenzációs hőmérsékleteken. Ezért a 
hűtőrendszert az energiatermelési folyamat 
szerves részének kell tekinteni, amely nagy-
mértékben befolyásolhatja az erőmű általá-
nos teljesítményét, hatásfokát és üzemszerű 
rendelkezésre állását.[5]

A nagyobb kapacitású erőművekben hasz-
nált hűtőrendszerek alapvetően két fő kate
góriába sorolhatók a hűtés típusa szerint: 
vizet felhasználó és száraz hűtések. Előbbi-
ben megkülönböztetjük a frissvizes, a zárt 
ciklusú nedves hűtőtornyos és egyéb ned-
ves hűtési technológiákat. A száraz hűtés 
direkt (például direkt légkondenzátor - ACC) 
vagy indirekt (pl. Heller) hűtőrendszerek. 
A vizet felhasználó hűtőrendszerek végül 
nagyobb részben párolgást eredményeznek. 
A frissvizes hűtés és a zárt ciklusú nedves 
hűtőtorony közötti különbség a két rendszer 
eltérő jellegű vízfelhasználásában rejlik.  
A frissvizes hűtés esetében a környezetből 
vett nagy mennyiségű hideg vizet átvezetik 
a kondenzátorokon, mely felmelegedés után 
visszafolyik a felszíni vizekbe. A frissvizes 
hűtés kialakítására például egy közeli folyó 
elegendő lehet, ha állandó, jelentős vízki-
vételi lehetőséget biztosít. A zárt ciklusú 
nedves hűtés során a kondenzátor hűtésére 
hűtőtornyot használunk fel, és a hűtés itt 
vízelpárolgás által történik, a vízcseppekkel 
érintkező levegő hűti le a vizet, amely ezután 
visszaáramlik a kondenzátorba. A párolgás 
során elhasznált vizet (valójában ennek  
a leiszapolással még megnövelt mértékét) 
kell pótolni külső forrásból pótvízként.  

Ez a hűtési megoldás megfelelő lehet abban 
az esetben, ha ehhez elegendő vízforrás a 
folyamatos üzem számára zavarmentesen 
rendelkezésre áll. A száraz hűtés (például 
száraz hűtőtornyos hűtés) esetén vízfelhasz-
nálás nem történik. Ez a megoldás főként 
olyan helyeken elterjedt, ahol vízhiány van, 
becses és drága a víz, vagy egyéb környe-
zetvédelmi, esetleg esztétikai szempontok 
miatt nem célszerű nedves hűtőrendszer 
alkalmazása. 
A hagyományos nedves hűtőrendszerek  
lehetnek természetes huzatúak vagy 
mechanikus huzatúak. A mechanikus, 
kényszerített huzat esetében nagy venti-
látorok segítségével vezetik át a levegőt 
hűtőtornyon, míg a természetes huzatúnál 
a toronyban létrejövő természetes áramlást 
használják fel, amely a melegebb levegő 
miatt kialakult nyomáskülönbség miatt jön 
létre. A természetes huzatú hűtőtoronyok 
magasabb erőművi hatásfokot, következés-
képpen kisebb tüzelőanyagfogyasztást és 
széndioxidkibocsátást biztosítanak. A szá-
raz hűtőtornyok mindezt azzal a lehetőség-
gel ötvözik, hogy a gőzturbinákat a légkör
be jutó víz elpárolgása vagy folyók, tavak, 
tengerek felmelegedése nélkül segítik.  
A vízmegtakarítás nem csak környezeti 

1. ÁBRA: VÍZHOZAMOK ALAKULÁSA A DUNÁN (RAJKA MH.) ÉS A TISZÁN (TISZABECSI MH.) 
2001-2020  Forrás: KSH 2022[4] alapján saját szerkesztés

2. ÁBRA: AZ ERŐMŰVI HŰTÉSI RENDSZEREK TÍPUSAI  Forrás: saját szerkesztés

A száraz, víztakarékosabb hűtési 
módok egyre inkább célszerű 
alternatív megoldást kínálnak.
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szempontból pozitív jelentőségű, de üze-
meltetési előnyökkel is jár. 
A direkt szárazhűtési rendszer esetén a  
kondenzátor és a hűtőtorony egyetlen, de  
kiterjedt térfogatú vákuum térfogatú eszköz-
ként (ACC) van jelen, míg az indirekt száraz 
hűtőrendszer (Heller) hőátvitele két lépés-
ben valósul meg. Itt a gőz először a turbiná
ból egy vízhűtésű kondenzátorba megy, 
majd onnan a száraz hűtőtornyon keresztül 
távozik a hő. A hűtőtorony itt is lehet termé-
szetes huzatú (beton vagy acélszerkezetű), 
illetve mechanikus huzatú (ventilátoros). 
A száraz hűtési technológiák között világ  
szinten ismert és kiemelkedő, a Buda-
pest Műszaki Egyetem professzorai, 

dr. Heller László és dr. Forgó László által 
feltalált indirekt száraz Heller–Forgó hűtő-
rendszer (Heller rendszer®) kibővítette 
az erőművi hűtőrendszerek lehetőségeit. 
Segítségével olyan országokba és helyekre 
is lehetett erőművet létesíteni, ahol koráb-
ban a vízhiány miatti szabályozások, illetve 
egyéb környezetvédelmi vagy más meg-
fontolások alapján nem lehetett alkalmazni 
jelentős vízfelhasználással bíró hűtést. 
Heller hűtéssel gazdaságosan meg lehet 
valósítani erőműveket víztakarékos módon, 
ahol a magas hatásfokú keverőkondenzátort 
és a természetes huzatú száraz hűtőtornyot 
együttesen használják. Ez a hűtési típus sok 
üzemeltetési tapasztalat alapján a legala-
csonyabb életciklusköltséggel rendelkező  
szárazhűtési technológia, üzem közben nincs  
vízfelhasználása, így nem igényel az első 
üzemi töltetnél több vizet.[6] A Heller rendszer  
Magyarországon is alkalmazott, jól ismert 
hűtési technológia, de számos más, vízhiá-
nyos mediterrán és közel-keleti országban, 
valamint Kínában, Oroszországban is bizo-
nyított már.

3. ÁBRA: A NEDVES ÉS SZÁRAZ HŰTŐRENDSZEREK SEMATIKUS RAJZAI  Forrás: Poullikkas, 2013[5]

Frissvizes hűtés

Direkt légkondenzátor Heller féle száraz hűtés

Nedves hűtés

Az indirekt száraz Heller-Forgó 
féle hűtőrendszer kibővítette 
az erőművi hűtőrendszerek 
lehetőségeit.

NEDVES, ACC ÉS SZÁRAZ HELLER RENDSZERREL MŰKÖDŐ ERŐMŰVEK  Forrás: MVM EGI Zrt.

BESMAYAH ERŐMŰ, 1500 MW, NEDVES HŰTŐTORONY 
(ENEXIO – 2014), IRAK

HAMITABAT ERŐMŰ, 2x600 MW, HELLER RENDSZER 
– TERMÉSZETES HUZATÚ SZÁRAZ HŰTŐTORNYOK 
(MVM EGI – 2017), TÖRÖKORSZÁG

DENIZLI ERŐMŰ, 750 MW, DIREKT LÉGKONDENZÁTOR 
(ENEXIO – 2010), TÖRÖKORSZÁG

AL NASSERIEH ERŐMŰ, 510 MW, HELLER RENDSZER  
– TERMÉSZETES HUZATÚ SZÁRAZ HŰTŐTORONY 
(MVM EGI – 2016), SZÍRIA

VÍZGÉPEK A HELLER RENDSZERBEN  Forrás: MVM EGI Zrt.

GEBZE-ADAPAZARI ERŐMŰ, 3x770 MW,  
HELLER RENDSZER (MVM EGI – 2001), TÖRÖKORSZÁG

BURSA ERŐMŰ, 2x700 MW, HELLER RENDSZER  
(MVM EGI – 1999), TÖRÖKORSZÁG

/ TANULMÁNY/ TANULMÁNY



72  73

Az alábbi, 4. ábra mutatja az indirekt száraz 
Heller rendszer és a ventilátoros nedves 
cellás hűtés összehasonlító gazdaságossági 
területeit az ezt jelentősen meghatározó fő 
gazdasági tényezők (villamosenergiaár és 
vízköltség) dimenziójában.

Összességében elmondható, hogy a nedves 
és a száraz hűtőrendszerek közül a nedves 
hűtőtornyok bírnak nagyobb hűtés haté-
konysággal, de magas vízfogyasztással jár 
működésük (például a szezonálisan változó 
400-600 m3/h pótvízigény egy ~700 MWos 
kombinált ciklusú blokknál), de vízhaszná
latuk kapcsán vízkezelési feladatok is  
megjelennek: többlet blokki leiszapolás, 
víztisztítás, vegyszerek alkalmazása; de  
itt még a valamelyest szennyezett hűtővíz  
a kondenzátoron keresztül a gőzciklusba 
való átszivárgása is kockázatot jelenthet  
a működésben. 
A különféle hűtési eljárások mindegyike 
szigorú szabályozások alá esik, mivel többé 
kevésbé mindegyik megoldás környezeti és 
társadalmi hatásokkal jár. Ilyen hatás lehet 
például a kibocsátott víz mennyisége és 
minősége, de sok helyen a hűtőtoronyból 
kilépő vízpára is problémás lehet, télen a 
nedves tornyok környezeti jégképződést is 

okozhatnak. Ilyen vonatkozásban a léghűté-
ses, száraz rendszerek határozott előnyöket 
nyújtanak a vízhasználat elmaradásával. 
Sok vizet, üzemeltetési és karbantartási  
feladatot takarítanak meg, csökkentve  
ezáltal az erőmű üzemeltetési költségeit.  

A száraz hűtésű rendszerek emellett az 
erőmű telephelyének kiválasztásában is 
nagyobb szabadságfokot adnak a vízelérhe-
tőség kiiktatásával, és a párakibocsátásból 
eredő félelmeket is kizárják.

A NEDVES HŰTÉS, DIREKT  
LÉGKONDENZÁTOR ÉS SZÁRAZ 
HELLER RENDSZER TELJES  
ÉLETCIKLUS SZEMLÉLETŰ  
ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA

Az összehasonlító vizsgálat  
paraméterei
Összehasonlító vizsgálatunk célja az volt, 
hogy képet kapjunk egy kelet-közép európai 
~700 MWos kombinált ciklusú erőművi 
(CCPP) blokki alkalmazás esetén: mely 
hűtési technológia milyen konkrét előnyök-
kel és hátrányokkal jár a figyelembe vett 
tényezők alapján. Alkalmazási rangsort, 
ajánlást fogalmazunk meg a vizsgált hűtési 

rendszerek eredményei alapján. Elemzésünk 
legvégén pedig érzékenységvizsgálat kere-
tében nézzük meg a legfontosabb tényezők 
változásának hatását az eredményekre.

A vizsgált erőmű jellemzői:
nn Kombinált ciklus (CCPP teljesítménye): 

~700 MW
nn Turbina méretezési ellennyomás:  

0,052 bara (nedves hűtés) és  
0,06 bara (Heller és ACC) 
(de azonos típusú gőzturbina lapátozatot 
feltételezve)

Környezeti méretezési paraméterek  
egy kelet-európai alkalmazási példa esetén:
nn Légnyomás: ~1000 mbara
nn Környezeti levegő hőmérséklet: 15 °C
nn Relatív páratartalom: 60%

Három főhűtőrendszer alternatívát  
vizsgáltunk a választott turbinakapaci-
táshoz igazodva:  
nn Mechanikus huzatú nedves hűtést felü-

leti kondenzátorral, nyolc nagy nedves 
cellával (WET)

nn Heller rendszert, természetes huzatú 
száraz hűtőtorony keverő kondenzátorral 
(HELLER)

nn Direkt légkondenzátort, 40 ventilátoros 
cellával (ACC)

A gazdaságossági számítás tényezői:
nn Megtermelt villamosenergia ára  

(erőmű kiadási ár): 50 EUR/MWh
nn Víz (beszerzés, kezelés, leiszapolás,  

elhelyezés stb.) költsége: 0,5 EUR/m3 
nn Gazdasági élettartam: 25 év
nn Kamatláb: 6%
nn Annuitás: 0,0782

Erőművi hűtőrendszerek kiválasztásakor 
nemcsak a beruházási értéket érdemes 
figyelembe venni, hiszen a döntés az  
erőmű teljes élettartalmát meghatározza.  
Számításba kell venni az üzemeltetési  
költségeket, a hűtőrendszer jellemzőit,  

a villamosenergiatermelés különbségeket, 
a segédenergiafogyasztás különbségeket, 
a vízigényt, a karbantartási költségeket, de 
akár a rendelkezésre állási különbségeket is. 

Ezek például a következők:
1. Beruházási költségek
2. Energiaátalakítás:

 – energiatermelés és hatékonyság, 
rendelkezésre állás (ennek különb-
ségével itt nem számoltunk, bár  
megfogalmazhatók különbségek)

3. Erőforrásigény és üzemeltetés:
 – vízhasználat, vízfogyasztás
 – karbantartási igény és kapcsolódó 

költségek
4. Környezeti és egyéb tényezők:

 – látható pára
 – zajkibocsátás
 – a hűtőtorony tájba, környezetbe való 

illeszkedése (mérete)

Az összehasonlító vizsgálat eredménye
Mindhárom hűtőrendszer alkalmazása esetén  
a gázturbina teljesítménye azonosnak tekint-
hető. A gőzturbina (csökkentve a hűtőrend
szerek önfogyasztásával) százalékos éves ter-
melés eltérését ábrázoljuk a 5. ábrán a három 
hűtési rendszer alkalmazása esetén.
A beruházási költségek különbsége a három 
esetben nem döntő, itt funkcionálisan azonos 
csomagokat kell összehasonlítani mindhárom 
esetben (például a gőzturbina csonktól értel-
mezve a teljes csomagokat, gépészeti, villamos 
berendezéseket is figyelembe véve). Az említett 
feltételezések mellett az élettartamra vetített 
üzemeltetési költség viszont a Heller rendszer 

4. ÁBRA: GAZDASÁGOSSÁGOT ÖSSZEHASONLÍTÓ TERÜLETEK (HELLER ÉS NEDVES  
HŰTÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA)  Forrás: saját szerkesztés és számítás

A Heller rendszer a leg alacso-
nyabb életciklusköltséggel 
rendelkező szárazhűtési 
technológia, üzem közben  
nincs vízfelhasználása.
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esetében a legkedvezőbb. A Heller rendszer 
esetén a nettó villamos energiatermelés csak 
csekély mértékben (~0,4%) marad el a ned-
ves rendszer által támogatottól, de a nedves 
hűtés teljes vízfogyasztása megtakarításra 
kerül. A Heller rendszer előnye a direkt 
légkondenzátorral szemben a lényegesen 
kisebb önfogyasztásával magyarázható. 

A 6. ábrán látható, mennyire jelentős a víz-
felhasználás többlete a nedves hűtőtorony 
esetén, míg a száraz rendszerek vízfogyasz-
tása gyakorlatilag nulla. 
A beruházási költség, energiatermelés, víz-
használat és egyéb vonatkozások különbsé-
gei szerinti rangsorolást az alábbi, 1. számú 
táblázatban végeztük el. 

Az érzékenységvizsgálatok eredményei
Vizsgáltuk, hogy a gazdaságosságot 
befolyásoló legfőbb tényezők változása 
milyen hatással van az élettartam költségek 
különbségeire ( jelen értéken). 

Ezen elsődleges tényezők a következők:
nn villamosenergiaár
nn víz költség
nn átlagos blokki terhelés

A villamos energia árnövekedése premizálja  
a többlet turbinateljesítményt segítő hűtéseket, 
ill. sújtja a többlet önfogyasztást okozó meg-
oldásokat (7. ábra).
A vízköltség változása lényegesen csak a  
nedves hűtés számait befolyásolja (8. ábra). 
A blokki átlagos terhelés is befolyásolja a kiér-
tékelés eredményeit, ahogy a 9. ábra is mutatja 
(például az alacsony kihasználás csökkenthet 
egyes üzemviteli költségkülönbségeket).

5. ÁBRA: A GŐZTURBINA ÉVES TERMELÉSE A HŰTŐ-
RENDSZER ÖNFOGYASZTÁSA LEVONÁSÁVAL 
(%)  Forrás: saját szerkesztés és számítás

6. ÁBRA: A HŰTŐRENDSZEREK ÉVES VÍZHASZNÁLATA 
(%)  Forrás: saját számítás

Jellemzők Nedves HELLER Lég-
kondenzátor

Éves energiatermelés különbsége (GWh/év)  
(L.F. = 0,85, azonos hőbevitel esetén) bázis - 9,6 - 21,4

Hatásfokkülönbség a blokk éves átlagos hatásfokában (%) bázis - 0,12 - 0,27

A hűtőrendszer éves vízfogyasztása, (m3/év)  
(besűrűsödési szám = 4 feltételezéssel) 3 400 000!* 0 0

Beruházási költség rangsor 1. 3. 2.

Energiatermelés legmagasabb magas kevesebb

Vízfogyasztás magas nulla nulla

Karbantartásigény magas alacsony magas

Rendelkezésre állás / megbízhatóság magas legmagasabb magas

Látható pára kibocsátás van nincs nincs

Zaj közepes elhanyagolható közepes

Építmény jellege alacsony magas közepes

Általános rangsor az életciklus költségek alapján 
(50 Euro/MWh, 0,5 Euro/m3 esetén) 2-3. 1. 2-3.

1. TÁBLÁZAT: A NEDVES, HELLER ÉS A LÉGKONDENZÁTOR HŰTÉSI RENDSZEREK RANGSOR ÉRTÉKEI

*Megjegyzés: 3 400 000 m3/év vízfogyasztás egyenértékű a tatai „Öreg-tó” 2 690 000 m2 felületén történő 1,26 m  
vízszint változással (minden egyes évben).  Forrás: saját szerkesztés és számítás

7. ÁBRA: ÉLETTARTAMKÖLTSÉG-KÜLÖNBSÉG A VILLAMOSENERGIA-ÁR  
FÜGGVÉNYÉBEN (ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT)  Forrás: saját szerkesztés és számítás

8. ÁBRA: ÉLETTARTAMKÖLTSÉG-KÜLÖNBSÉG A VÍZKÖLTSÉG FÜGGVÉNYÉBEN
(ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT)  Forrás: saját szerkesztés és számítás
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ÖSSZEGZÉS
Az energiapiaci kitekintés alapján jól látható, 
hogy a megújulók terjedése közepette és  
a növekvő energiaigények miatt a rugalmas, 
közepes nagyságú erőművi kapacitások 
megléte nélkülözhetetlen a villamosenergia-
hálózat-rendszer üzemeltetése és az ország 
ellátásbiztonsága szempontjából.  

Az is jól látható, hogy a környezeti szem-
pontok, különösen a víz elérhetősége  
Európa, de Magyarország szempontjából  
is kritikus tényező lesz a jövőben a változó  
éghajlati környezetben, a szélsőséges 
időjárási jelenségek fokozódásával. Ezért 
a beruházási döntéseknél nagyon fontos, 
hogy az erőművet kiszolgáló hűtési rend-
szert az erőmű működésének teljes élet-

tartamára vizsgáljuk, a működési előnyöket 
és hátrányokat, a lehetséges kockázatokat 
megítélve. 
Véleményünk szerint az erőművek hűtésé-
nek kiválasztásánál még jobban központba 
kell állítanunk azt, hogy a hűtőrendszer 
kiválasztása milyen ismérvek szerint tör-
ténik, és ezen belül hangsúlyos szerepet 
kell kapjon annak megítélése, hogy a hűtés 
céljára a víz egyáltalán rendelkezésre álle 
hosszú távon, illetve ha igen, akkor milyen 
összköltséggel. Itt vetődik fel a hűtőrend
szerek közötti különbségek kérdésének 
jelentősége. A mi generációnk felelőssége 
arról gondoskodni, hogy a vízzel kapcso-
latos megfontolások, hogyan vethetőek 
össze a beruházási és termelési megfon-
tolásokkal. Tehát mindenképpen olyan 
kompromisszum keresésre van szükség, 
ahol hosszú távú, előnyös megoldásként 
elfogadjuk, hogy egy kisebb eltérés az 
energiatermelésben hozzásegíthet ahhoz, 
hogy az erőmű jelentősen elszakadjon  
a vízfelhasználástól. 
Tapasztaljuk, hogy a víz nagy valószínűség-
gel szűkös erőforrás lesz már középtávon is,  
ezért a téma előrelátó gondolkodást igényel 
a hűtési rendszerek kiválasztásában (is).  
A bemutatott életciklusköltség-összehason-

lításunk eredménye az, hogy egy ~700 MW 
kapacitású, kelet-közép-európai környezet-
ben működő kombinált ciklusú erőműhöz  
a Heller indirekt száraz hűtőrendszer elő
nyei jól megfogalmazhatók, mind a gaz-
dasági, környezeti és egyéb tényezőket 
figyelembe véve. Megengedhető mértékű  
a beruházási költsége, ugyanakkor kicsi  
az önfogyasztása, karbantartási igénye  
elenyésző és nagy a megbízhatósága/ 
rendelkezésre állása. 
A cikk lezárásaként szeretnénk megemlíteni, 
hogy az MVM EGI jelentős képességekkel és 
tapasztalatokkal bír a hűtőrendszerek terü-
letén, ideértve a cikkben vizsgált hűtőrend-
szereket is. A cégcsoport maga végezheti  
az ilyen típusú hűtések méretezéseit, szállí
tásait, üzemeltetésüket. A cikkben részle-
tezettek alapján és a globális változásokkal 
összhangban az olvasó figyelmébe ajánljuk 

a természetes huzatú szárazhűtésen alapuló 
megoldást, a Heller rendszert mint a zéró 
vízfelhasználású hűtőrendszerek úttörőjét 
és zászlóshajóját. 
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TÖRÖKORSZÁGBAN MŰKÖDŐ HELLER RENDSZEREK  Forrás: MVM EGI Zrt. és Neville 2011[7]

BURSA ERŐMŰ, 2x700 MW, HELLER RENDSZER  
– TERMÉSZETES HUZATÚ SZÁRAZ HŰTŐTORNYOK 
(MVM EGI – 1999), TÖRÖKORSZÁG

GEBZE-ADAPAZARI ERŐMŰ, 3x770 MW, HELLER 
RENDSZER – TERMÉSZETES HUZATÚ SZÁRAZ  
HŰTŐTORNYOK (MVM EGI – 2001), TÖRÖKORSZÁG

Egy ~700 MW kapacitású,  
kelet-közép-európai környezet-
ben működő kombinált ciklusú 
erőműhöz a Heller indirekt 
száraz hűtőrendszer előnyei jól 
megfogalmazhatók.

A beruházási döntések-
nél fontos, hogy a hűtési 
rendszert az erőmű teljes 
élettartamára vizsgáljuk.

9. ÁBRA: ÉLETTARTAMKÖLTSÉG-KÜLÖNBSÉG A TERHELÉS FÜGGVÉNYÉBEN
(ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLAT)  Forrás: saját szerkesztés és számítás
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VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁS ÉS 
ÉGHAJLATI HATÁSOK
A villamosenergiaellátást biztosító beren-
dezések, hálózatok, infrastruktúrák pótol-
hatatlan és egyre felértékelődő szerepet 
töltenek be társadalmi-gazdasági rendsze-
reink, az épített környezet folyamatos és 
biztonságos működtetésében, ugyanakkor 
számos olyan – akár váratlan – hatásnak 
vannak kitéve, amelyek megelőzésére és ki-
védésére időben fel kell készülni az energia-
szolgáltatások megbízható és szünetmentes 
biztosítása érdekében. Korunk egyik nagy 
kihívása az éghajlat egyre szélsőségesebbé 
és kiszámíthatatlanabbá válása, amelyek 
hatásai nem hagyhatók figyelmen kívül az 
energetikai szektorban sem. Az egyik leg-
sérülékenyebb energetika ágazat ebből a 
szempontból a villamosenergiatermelés és 
szállítás, amely műszaki sajátosságai révén 
erősen kitett a változó éghajlati hatásoknak.
Az éghajlatváltozás hatásai több módon is 
károsan érinthetik az villamosenergiatermelő 
és szállító rendszereket. A fizikai infrastruk-
túra elemeinek (kémények, vezetékek, lég-
vezetékek, áramátalakító berendezések stb.) 
működésére többféle veszélyforrás is hat, 
ezek közül az éghajlatváltozásból fakadó 
kockázatok (hőhullámok, erős széllökések, 
ónos eső, tapadó hó, villámlás), valamint 
az éghajlatváltozás hatásai által felerősödő 
földtani veszélyek (csuszamlások, suvadá-
sok, elöntések stb.) azok, amelyek a legin-
kább zavarokat okozhatnak működésükben. 

Ezt támasztják alá Magyarországon is a 
közelmúlt kritikus eseményei, így például  
a 2020. augusztus legvégén Gödre és 
Dunakeszi egyes részeire váratlanul lecsapó 
szupercella, amely viharjelenség nyomán 
napokig áram nélkül maradt a lakosság és 
a közintézmények egy része. Sajnos a téli 
egyre extrémebb időjárási helyzetek és ezek 
tartóssága is megtépázhatja az energiaellátó  
rendszereket. Magyarországon az egyik 
ilyen legutóbbi esemény 2021 februárjában 
történt, amikor Nógrád megye négy telepü-
lésén ónos eső és szélvihar okozta vezeték
szakadás miatt 2500 fogyasztási helyen 
szünetelt vagy akadozott az áramszolgálta
tás, emellett a szomszédos Borsod-Abaúj-  
Zemplén megyében is voltak ekkor kisebb 
rövidebb szolgáltatáskimaradások. Téli  
extrém és nem várt, az energiaellátást 
katasztrofálisan befolyásoló – a Magyar-
országinál jóval komolyabb kimenetelű – 
eseményre legutóbb az Amerikai Egyesült 
Államok Texas államában volt drasztikus 
példa, szintén 2021 februárjában. Texas 
államban majdnem fél magyarországnyi 
lakosság (4,5 millió ember) maradt áram 
nélkül, mert egy rendkívüli hidegbetörés 
miatt elfagytak a gázvezetékek, az ivóvíz 
és erőművi tápvízcsatornák, és gáz nélkül 
nem működtek a villamos energiát termelő 
gázturbinás erőművek, így soha nem látott 
áramkapacitás-kiesés alakult ki. Ezen a 
helyzeten a szintén elfagyott szélerőművek 
sem tudtak segíteni, és a szövetségi állam 

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS 
ÉS -SZÁLLÍTÁS BIZTONSÁGI  
KIHÍVÁSAI: FÓKUSZBAN  
A KLÍMAVÁLTOZÁS ÉS VÁRHATÓ 
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

Szerző:
Dr. Czira Tamás
ügyvezető, EnviGraph Bt., 
egyetemi adjunktus,  
Budapesti Corvinus Egyetem

Szerző:
Fejes Lilian
klimatológus, EnviGraph Bt., 
doktorandusz,  
Eötvös Loránd Tudományegyetem

Időjárási esemény Érintett elemek

Tapadó csapadék (ónos eső, tapadó hó) Oszlopok és szabadvezetékek

Hirtelen, nagy mennyiségű csapadék Erőművek, szállító rendszerek

Zivatar (villámlás, erős szél) Erőművek, szállító rendszerek, szabadvezetékek,  
tartó oszlopok stb.

Magasabb napi átlaghőmérséklet és magasabb  
hőmérsékleti extrémumok

Erőművek, szállító rendszerek, szabadvezetékek, 
transzformátor állomások stb.
Energiaigények növekedése

1. TÁBLÁZAT: A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK ÁLTAL BEFOLYÁSOLT RENDSZERELEMEK
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villamosenergiatermelési kapacitásának 
40%-a egyik napról a másikra kiesett. 
Leg alább 70 ember lelte halálát az áram-, 
víz és gázhiány miatt. A határkeresztező 
gázvezetékek sem működtek, így Mexikóban 
is jelentős áramellátási problémák keletkez-
tek. E jelenségek rávilágítanak arra, mennyire 
fontos időben felkészülni az éghajlatválto-
zás szélsőséges eseményeinek gyakoribbá 
válására és ennek következményeire. 

Az éghajlatváltozás hatásaival szemben 
Magyarország és tágabb térsége, a Kárpát- 
medence erősen kitett területnek számít.  
A mérési eredmények és a klímamodellekből 
kinyerhető prognózisok alapján hazánk és 
közvetlen környezete jelenlegi éghajlatának 
alakulását egyre erőteljesebben megha-
tározzák az olyan szélsőséges időjárási 
események gyakoriság és intenzitás növe-
kedési jellemzői, mint a hőhullámok, száraz 
időszakok és intenzív csapadék események 
egyre tartósabb és erőteljesebb, sokszor 
egymást közvetlenül követő periódusai[1]. 
A középhőmérséklet emelkedése mellett a 
hosszan tartó forró időszakok kiemelt terhe-
lést jelentenek a villamosenergiaellátásra. 
A forró napok számának emelkedése – azaz, 
amikor a maximum hőmérséklet meghaladja  
a 35 °Cot – Magyarországra különösen 
erőteljesen fog hatni, hiszen akár több 10 
nappal emelkedhet az ilyen napok száma 
az 19712000 közötti időszakéhoz képest. 
A csapadékesemények száma várhatóan 
csökkenni fog, így ritkábban, de általában 
nagyobb intenzitással és intenzív villámlás-
sal járó zivatarok, felhőszakadások formájá-
ban érkezik majd a csapadék, amely komoly 

kihívást jelent a villamosenergiaellátást 
biztosító létesítményekre, erőművekre és 
szállító rendszereire egyaránt[1]. 
Az éghajlatváltozás hatására ezek a szélső-
séges időjárási helyzetek egyre gyakrabban 
és egyre nagyobb intenzitással fordulhatnak 
elő hazánkban is, az általános felmelegedési 
tendenciákkal párhuzamosan, amelyek  
mellett – közvetetten a klímavédelmi intéz
kedések hatására is – előreláthatólag vál
tozni fognak az energiaigények is. Jelesül  
a téli fűtési energiaigény csökkenni, míg  
a nyári energiaigény várhatóan növekedni 
fog, ez utóbbi döntő mértékben már ma is 
a villamosenergiafogyasztás növekedését 
hozza magával (elsősorban a klímaberende-
zések fokozott használata miatt), míg télen 
egyelőre megjósolhatatlan – a lakossági 
gázfogyasztás várható visszaesésén kívül –, 
hogy a rezsiárak növekedése például a  
lakossági szegmensben mely energiahordo-
zók erősödő térnyerését eredményezi majd. 
A villamosenergiarendszerek egyes elemeit 
érintő várható éghajlati hatások azonosítása 
érdekében az előrelátható változásoknak,  
az infrastruktúra érzékenységének és az 
alkalmazkodás lehetőségeinek vizsgálata 
szükséges Magyarországon is, figyelembe 
véve a hazánkban legerősebben fejlődő 
megújuló energiatermelő szegmenst, a foto-
voltaikus áramtermelést is.

A VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÓ 
RENDSZER ÉGHAJLATI  
ÉRZÉKENYSÉGE
A villamosenergiaellátó rendszer elemei
nek jó részére hosszú idejű üzemeltetési 
tapasztalat gyűlt össze Magyarországon is. 
A természeti jelenségek miatti üzemzava-
rok statisztikái alapján tanulmányozható, 
hogy a villamosenergiainfrastruktúra egyes 
elemeinek éghajlati kitettsége milyen típusú 
klímaparaméterekkel szemben áll fenn, 
illetve, hogy mekkora az érzékenysége az 
egyes infrastruktúraelemeknek. A regiszt-
rált üzemzavarok minden esetben biztosítási 
káresemények is, ezért esetükben mindig 

részletes vizsgálatok folynak. Az eddigi 
események vizsgálati tapasztalatai alapján 
kijelenthető, hogy a tartóoszlopok túlnyo-
mórészt megfelelnek az építéskori szab-
ványnak, és jellemzően karbantartottságuk 
is megfelelő, amennyiben a nagyfeszültségű 
alap, főelosztó, vagy középfeszültségű 
hálózatokat vizsgáljuk. A kisfeszültségű 
hálózat esetében már nem ilyen rózsás  
a helyzet, itt elsősorban az infrastruktúra 
elemeknek és közvetlen környezetüknek  
a karbantartási hiányosságai fokozhatják a 
hálózati elemek érzékenységét. Jellemzően 
azonban mindegyik esetben olyan körülmé-
nyek okozzák az üzemzavarokat, amelyeket 
a régebbi műszaki szabványok még egy-
általán nem kezeltek, vagy nem kezeltek 
megfelelően.
Az éghajlati hatásokra és áttételesen a föld-
tani veszélyforrásokra leginkább érzékeny 
villamosenergiarendszerelemek csoporto-
síthatók érzékenységük nagysága alapján. 

A legérzékenyebb rendszerelemek  
a következők:
nn elsősorban a tartóoszlopok szerkezete,
nn másodsorban a tartóoszlopok alapozása,
nn végül a kábelvezetékek állapota.

A hálózati elemekre legnagyobb hatást gya-
korló klimatikus faktorok pedig a következők:
nn elsősorban a szélsebesség,
nn másodsorban a csapadék: ezen belül a 

tapadó csapadék és a hirtelen lezúduló 
nagy esők,

nn végül a hőmérséklet: ezen belül a nyári 
maximumhőmérsékletek és a téli fagy-
pont körül ingadozó hőmérséklet.

A fentieken túl figyelembe kell venni 
néhány olyan, az időjárás által befolyásolt 
tényezőt is, amely a földtani veszélyforrások 
kialakulásában játszhat szerepet:
nn a nagy intenzitású lehulló csapadék-

jelenségek előfordulási gyakorisága  
miatti felszínmozgásos jelenségek,

nn a talaj vízzel való telítettsége,
nn a talajvíz szintje és minősége,
nn a felszín relief energiája, a felszínalaktan,
nn a közvetlen felszín alatti rétegek statikai 

állapota, üregesedési hajlandósága,
nn és a felszínborítás jellege.

A villamosenergiainfrastruktúrát érintő  
– klimatikus hatásokra kialakuló – folyama
tok sematizált összefoglalását az 1. számú 
ábra adja meg.

Az éghajlatváltozás hatásainak 
leginkább kitett energetika 
ágazat a villamosenergia-
termelés és szállítás.

1. ÁBRA: A KLIMATIKUS TÉNYEZŐK ÁLTAL A VILLAMOSENERGIA-HÁLÓZATI ELEMEKRE 
GYAKOROLT HATÁSOK ÚTVONALAI  Forrás: FICÉP Kft. 
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NAPENERGIA-TERMELÉS ÉS  
ÉGHAJLATVÁLTOZÁS
A hagyományos energiatermelő infrastruk-
túra mellett a klímaváltozás a megújuló 
energiaforrások hozzáférhetőségére és  
azok infrastruktúrájára is hatással van.  
A jelenkori antropogén éghajlatváltozás  
már napjainkban is tapasztalható következ-
ményei több módon is károsan érinthetik  
az energiatermelő rendszereket, így a nap
energiát hasznosító berendezéseket is.  
A fizikai infrastruktúra elemeit veszélyeztetik 
az olyan szélsőséges időjárási események, 
mint az erős széllökések, intenzív csapadék
események, ónos eső, tapadó hó és jégeső. 

A hőhullámok sokszor egymást közvetlenül 
követő periódusai – a napelemek hatékony-
ságának csökkentése révén – a napenergia 
kapacitást befolyásolhatják negatívan[2].  
Az éghajlatváltozás hatására, a Magyar
ország területére futtatott regionális klíma-
modellek szimulációi szerint, ezek a szélső-
ségek egyre gyakrabban és egyre nagyobb 
intenzitással fordulhatnak elő hazánkban, 
amelyek mellett – közvetetten a klímavédel-
mi intézkedések hatására – előreláthatólag 

változni fognak az energiaigények is, így a 
nyári energiaigény is várhatóan növekedni 
fog. A nyári középhőmérséklet emelkedése  
mellett a hosszan tartó forró időszakok 
jelentős terhelést rónak a villamosenergia 
ellátásra, így a napenergiát hasznosító 
létesítményekre jutó terhelés is fokozódik. 
A csapadékesemények száma várhatóan 
csökkenni fog, így ritkábban, de általában 
nagyobb intenzitással zivatarok, felhősza-
kadások és akár intenzív jégeső formájában 
is érkezik majd a csapadék, amely komoly 
kihívást jelent a villamosenergiaszektor 
infrastrukturális elemeire, erőműveire és 
szállító rendszereire egyaránt.

SZAKPOLITIKAI MEGFONTOLÁSOK
Napjaink felbolydult, energiaválsággal is 
jellemezhető nemzetközi gazdasági környe-
zetében a tiszta, olcsó, megfizethető energia
stratégia továbbra is célként jelenik meg, 
nemcsak az európai, hanem a hazai energia-
stratégiákban is. Bár a nemzetközi klíma- és 
energiapolitikai célkitűzéseket átmenetileg 
felülírhatják az energiapiaci helyzet és a  
háború előre nem tervezhető hatásai, de ezek 
mellett sem lehet más út, mint a megújuló 

energetikai szektor további térnyerése.  
E stratégiai célkitűzések egyik eleme a nap  
energia hasznosítása, amely Magyarországon 
jelenleg abszolút prioritást élvez. A Nemzeti 
Energia Stratégia (NES) a hazai beépített 
fotovoltaikus kapacitásban 2030ra 6000 
MW-ot meghaladó, 2040-re pedig közel  
12 000 MWos célértéket irányoz elő. Az már  
a stratégia megjelenését követő időszakban 
is látható volt, hogy a növekedés meghaladja 
majd a becsült értékeket, akár már 2025-re 
elérhető a 6000 MWos érték. 2021. év 
végére 1829 MWot ért el az 50 kW és az 
afeletti naperőművek magyarországi be
épített teljesítőképessége, azaz 2016 óta  
– 5 év alatt – a harmincháromszorosára nőtt 
ez az érték. Az intenzív növekedés új terme-
lési csúcsokat is eredményez: 2022. április 
13án a magyarországi 50 kW és az afeletti 
naperőművek összesített átlagtermelése 
meghaladta az 1803 MW-ot, ami a beépített 
ipari napelemparkok több mint 93%-os tel-
jesítését jelenti, mindezt a háztartási méretű 
kis naperőművek (HMKE) termelése nélkül[3]. 
A nagymértékű PVnövekedés azonban 
komoly kihívás elé állítja a magyar villamos
energia-szektort, az új hálózatra csatlakozó 
kapacitások rendszerterhelési és -szabályo-
zási problémát okoznak, továbbá a villamos 
energia fizikai természetéből kifolyólag csak 
nagyon nehezen és költségesen tárolható. 
Az ellátásbiztonság érdekében összhangba 
kell hozni a megújuló kapacitások bővülését 
a rendszerszabályozási képesség fejlődési 
ütemével. Éppen ezen problémákból kifolyó-
lag a Magyar Villamosenergiaipari Átviteli 
Rendszerirányító (MAVIR) idén májusban 
tette közzé, hogy a nagyfeszültségű és a 
nagy/középfeszültségű transzformátorállo-
másokhoz rendelt aktuális szabad kapaci-
tások mértéke 0 megavoltamper (MVA),  
a villamosenergiarendszerbe befogadható 
időjárásfüggő erőművi kapacitás mértékét 
pedig 0 MVA-ban állapítja meg, azaz kizá-
rólag a már befogadott igénnyel rendelkező, 
vagy mentességet kapó esetekben van lehe-
tőség a hálózati csatlakozásra. Ez azonban 

nem jelenti a fejlesztésének teljes leállítását, 
továbbra is cél a NES célszámainak teljesí
tése, azonban a rendszer infrastruktúra 
oldalát és rugalmasságát szinkronba kell 
hozni az időjárásfüggő kapacitások rohamos 
növekedésével a biztonságos energiaellátás 
fenntartása érdekében[4].

Látható tehát, hogy a napenergiatermelő 
rendszerek növekedése nagymértékű, a 
szakpolitikai célok pedig további emelke-
dést irányoznak elő, amelyek hatására egyre 
tovább nő azoknak a sérülékeny rendszer
elemeknek a száma, amelyekre a klímavál-
tozás negatív hatást gyakorolhat. 
Mivel a napelemek, naperőművek egy idő-
járásfüggő energiahordozóból termelik az 
energiát, így esetükben az üzembiztos, meg-
bízható energiaszolgáltatás kérdésköre még 
nagyobb relevanciával bír, s ezáltal nem lehet 
elvonatkoztatni a meteorológiai és klimatoló-
giai paraméterek és események kockázataitól.
A szoláris energia kiaknázásával csökkenthe
tők a környezeti ártalmak, tiszta energia állít-
ható elő, mely gyakorlatilag korlátlan meny 
nyiségben áll rendelkezésünkre. A technoló-
giai alkalmazásának függvényében (például 
HMKE) szükségtelen az energia szállítása. 
Azonban a fenntartható fejlődést minden-
hol a realitás fogja biztosítani. Éppen ezért 
szükséges a hátrányokkal is szembenéznünk. 
A szoláris energia rendelkezésre állása nem 
egyenletes. Az energiasűrűsége viszonylag 
kicsi, emiatt nagy gyűjtőfelületek szüksége-
sek, amelyek az időjárás viszontagságainak 
nagy mértékben kiszolgáltatottak. Ezért az 
éghajlatváltozás okozta eltérések és a műsza-
ki paraméterek vizsgálata kulcsfontosságú.

TÚLFESZÜLTSÉG A LÉGKÖRBEN  Fotó: Ondok Lilla Photography

A naperőművekre gyakorolt 
hosszabb távú éghajlati hatások 
nem azonosak a termelésre 
gyakorolt időjárási helyzetekkel.
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A NAPELEMEKET BEFOLYÁSOLÓ 
ÉGHAJLATI TÉNYEZŐK ÉS  
KAPCSOLÓDÓ KÁROK
A napenergiatermelő rendszerekre ható 
időjárási tényezők és azok szélsőséges 
megnyilvánulásai már napjainkban is súlyos 
káreseményeket okozhatnak. Annak elle-
nére, hogy hazánkban ezidáig csak kisebb 
mértékű károk keletkeztek, nem szabad 
megfeledkezni a klímaváltozás negatív  
hatásairól és arról, hogy a Kárpát-medence 
és Magyarország egy éghajlatváltozási  
szempontból kiemelten kitett régióba tar-
tozik. Annak érdekében, hogy meg tudjuk 
becsülni a jövőben várható károk mértékét, 
a várható változásokra is kiemelt figyelmet 
kell fordítanunk, mivel az éghajlatváltozás 
számos kihívás elé állítja az energetikai 
szektor szereplőit. A megfelelő felkészülés 
érdekében az éghajlati paraméterek vál-
tozásának figyelembevétele, az irányok és 
tendenciák becslése és számszerűsítése el-
engedhetetlen. Az éghajlat jövőben várható 
megváltozásának vizsgálatához a legfonto-
sabb eszközül a klímamodellek szolgálnak,  

amelyek az elmúlt évtizedekben nagymér-
tékű fejlődésen mentek keresztül, napjaink-
ban például egy globális éghajlati modell 
akár egymillió sornyi számítógépes kódot  
tartalmazhat. Jelenleg a globális klíma-
modellek, amelyek a Föld éghajlati rend-
szerének különböző komponenseiről, azok 
közötti kölcsönhatásokról, illetve visszacsa-
tolási mechanizmusairól nyújtanak informá-
ciót, 100300 kmes felbontásban érhetőek 
el, de annak érdekében, hogy a felszínt 
jellemző paramétereket részletesebben  

figyelembe tudjuk venni, illetve a szélsősé
ges időjárási események előfordulását meg
bízhatóbban tudjuk projektálni, 10-25 km-es 
felbontású regionális klímamodelleket alkal-
mazunk. Éghajlati projekciók készítésekor 
2030 éves átlagokat vizsgálunk, hiszen az 
éghajlati rendszer természetes változékony-
ságát, így például az esetlegesen egymást 
követő szélsőségesen alacsony vagy magas 
csapadékmennyiségű évek kiugró értékeit 
ezáltal ki tudjuk küszöbölni.
Az átlaghőmérséklet emelkedése a klímavál
tozáshoz köthető legelterjedtebb „mérőszám”.  
Azonban nem szabad megfeledkezni a többi 
éghajlati tényezőről sem, amelyek negatív  
hatást gyakorolhatnak az energetikai rend-
szerekre. Amellett, hogy a hőmérsékleti 
átlagértékek emelkednek, az olyan hőség és 
forró napok száma és tartóssága is emel-
kedni fog, amelyek már nagyobb kilengése-
ket okozhatnak a napelemek hatásfokában. 
A szélsőségesen magas hőmérséklet a 
rendszer számos elemében okozhat kárt 
azok túlmelegedése révén. További prob-
lémákat okozhat az éven belüli hőingado-
zás, amely a panelek frontoldali üvegének 
sérülését okozhatják. Ennek oka, hogy a 
panel üvegében a hajszálrepedések a téli 
időszakot követően a felmelegedés hatá-
sára elpattannak a tavaszi felmelegedés 
következtében. Az éghajlatváltozás hatása 
a bekövetkezés idejében már tapasztalható, 
hiszen a kora tavaszra jellemző gyors felme-
legedés éven belül korábban kezdődik[5].
A másik olyan időjárási tényező, amely a 
napelemek termelésének csökkenését idézi 
elő, az ún. szaharai por, amely különböző  
légtömegekkel Afrikából érkező nagy meny-
nyiségű port juttat Európa, így a Magyar
ország feletti légkörbe is. Hazánkban 
nagyobb problémát nem az így keletkező 
porossáros eső okoz, hanem a megnöveke-
dett aeroszolkoncentráció, amely közvetlen 
és közvetett hatást gyakorolhat a napele-
mek termelésére. Míg előbbi esetben az 
aeroszol részecskék szórással és abszorp-
cióval lépnek kölcsönhatásba a sugárzással, 

addig utóbbi esetben azok megváltoztatják 
a fizikai tulajdonságait is, mint például 
a felhők effektív sugarát és cseppszám 
koncentrációját, amely szintén módosítja a 
földre érkező sugárzást. További probléma  
a PVteljesítmények előrejelzése, mivel az 
ásványi por hatásainak modellezése komplex 
feladat, azonban a téves előrejelzések napi 
több tízmillió eurós nagyságrendű költsége-
ket okozhatnak. Jó példa erre a 2014. áprilisi 
szaharai porbetörés esete, amikor az átviteli 
rendszerüzemeltetők metaelőrejelzése 
5,3 GWtal túlbecsülte a tényleges német-
országi energiatermelést[6].
A napelemek mechanikai sérüléseit is szá-
mos időjárási esemény okozhatja, főként 
a zivatarokhoz kapcsolódó jégeső és nagy
sebességű szél, illetve széllökések veszé-
lyeztethetik az infrastruktúra rendszer
elemeit. Jégeső esetében nehéz a pontos 
helyszín előrejelzése, valamint a jég méreté-
től, alakjától, becsapódási sebességétől és 
szögétől is nagyban függ a sérülés mértéke. 
Erős szélsebesség és széllökések esetén a 
szél által felkapott tárgyak, faágak okoz-
hatnak nagyobb sérüléseket. A zivatarok és 
a nagy szélsebességű események jövőbeli 
gyakorisági előfordulása is irányadó a lehet 

a megfelelő tervezési lépésekben, ezekhez 
meg kell vizsgálnunk a jelenlegi klimatoló-
giai viszonyokat, továbbá beazonosítani és 
kiszámítani azokat az indikátorokat és érté-
keket, amelyekre alapozva klímabiztosabb 
rendszereket lehet üzemeltetni.

A KLIMATOLÓGIAI TERVEZÉS 
SZEREPE AZ NAPENERGETIKAI 
INFRASTRUKTÚRA-TERVEZÉSBEN
A megfelelő éghajlati paraméterekre tör-
ténő, előrelátó tervezés elkerülhetetlen, de 
ehhez nem elegendő a jelenlegi klimatoló-
giai viszonyok ismerete, a jövőben várható 
hatásokra, károkra, lehetséges sérülésekre 
is fel kell készülni, amelyhez a klimatológiai 
vizsgálatok támpontot adhatnak.
A naperőművek esetében a termelést be
folyásoló valós idejű időjáráselőrejelzés 
már hazánkban is megoldott, e területen 
folyamatosak a fejlesztések is, és ennek sze-
repe a menetrendezésben nélkülözhetetlen. 
Kevesebb figyelem esik azonban az éghaj-
latváltozás következtében kialakuló hatások 
prognózisára. Egy napelempark telepítése-
kor meg kell felelni azoknak a jogszabályi 
előírásoknak, amelyek az éghajlatválto 
zás hatásainak vizsgálatát írják elő, akár  

2. ÁBRA: AZ ELMÚLT ÉVTIZED ÁTLAGHŐMÉRSÉKLETEINEK ALAKULÁSA AZ ÉV ELEJI ÉS 
ÉV VÉGI HÓNAPOKBAN  Forrás: FICÉP Kft. 

A klimatológia tervezésnek nagy 
szerepe van a naperőművek 
éghajlati ellenállóképességének 
erősítésében.
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az előzetes engedélyeztetési eljárás során,  
akár a környezeti hatásvizsgálati folyamat  
ban. Ilyen eljárások esetében többnyire a 
hatások, a hatásviselők és a hatásterület 

oldaláról próbálják közelíteni a várható 
kockázatokat. A részletesebb és alaposabb 
klímahatásvizsgálatokhoz azonban szüksé-
ges olyan klimatológiai adatbázisok rendel-
kezésre állása, a megfelelő klímaindikátorok 
programozással történő leképezése, a szük
séges hibakorrekciók elvégzése, amelyhez 
speciális klimatológiai és térinformatikai 
szaktudás is szükséges. Ebben az esetben 
nemcsak a hatásokat kell meghatározni, 
hanem az azokat kiváltó folyamatokat, az 
éghajlati kitettséget is. A rendszerelemek 
kitettséggel szembeni ellenállóképessége 
adja meg az érzékenységet, és ezek eredő-
jeként számíthatók a hatások, valamint az 
adott rendszer éghajlatváltozással szem-
beni sérülékenysége is, amely a hatások és 
a műszaki beavatkozások összességéből 
kalkulálható. Az Európai Unió által támo-

gatott infrastrukturális beruházások esetén 
részletes klímareziliencia vizsgálatot is kell 
készíteni, amelyek klímaalkalmazkodási 
munkarésze nem nélkülözheti a klímamodell 
eredményekből kinyerhető releváns klíma
paraméterek célzott vizsgálatát, amelyek 
segítségével pontosabban meg lehet be
csülni a napelemparkokat érintő klímahatá-
sokat és a klímakockázatok bekövetkezési 
valószínűségét. Ha a klimatológiai és klíma-
sérülékenységi vizsgálatok az infrastruktúra 
tervezéssel, telephelyválasztással együtt 
történnek meg, akkor érdemben csökkent-
hetők a várható klímakockázatok, és az 
energiatermelés volumenére is pontosabb 
előrejelzéseket kaphatunk.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium 
ÚNKP223 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési 
és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai 
támogatásával készült.

NAGYFESZÜLTSÉGŰ TÁVVEZETÉK OSZLOP,  
GÖDÖLLŐ  Fotó: EnviGraph Bt.
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azaz hogy ismertem és értettem a mérnöki 
részeit is a projekteknek.  

A családja mennyire támogatta a pálya-
választásban?
– A szakmai részéhez nagyon pozitívan 
álltak, de a Szovjetunióbeli tanulásnak nem 
örültek, hiszen konzervatív családban nőt-
tem fel. Én élveztem, hiszen 18 évesen nem 
mindenkinek adatik meg, hogy kirepüljön a 
szabadságba, ráadásul viszonylagos anyagi 
függetlenség mellett, amit a magyar állami 
ösztöndíj biztosított – igaz szüleimnek ezért 
itthon fizetniük kellett térítési díjat. Valamivel 
több mint öt és fél évig tartott az egyetem. 
A vizsgáimat azért igyekeztem minél gyor-
sabban letudni, hogy haza utazhassak.

A Paksi Atomerőmű előkészítésével  
és az MVM Csoporttal hogyan került  
kapcsolatba?
– Első munkahelyem a Nehézipari Miniszté-
rium Atomerőmű Beruházási Titkársága volt, 
ahol a beruházás előkészítése folyt, de tényle-
gesen mintegy másfél évig a BME Tanreakto-
ránál, majd egy ideig a KFKI-ban dolgoztam.  
A minisztériumi szervezet munkatársai azon-
ban jogilag az MVM alkalmazottai voltak, így 
„papíron” az MVM volt az első munkahelyem.
Említettem, hogy 1977ben osztályvezető 
lettem az egy évvel korábban megalakult 

Mi alapján választotta ezt a pályát, és hol 
végezte a tanulmányait?
– Budapesten születtem, és a Fazekas Gim-
náziumba jártam. Fizikusnak, esetleg mér-
nöknek szerettem volna továbbtanulni, de 
úgy láttam, hogy vannak nálam tehetsége-
sebbek is. Viszont 1966-ban, amikor a Paksi 
Atomerőmű előkészületei zajlottak, hozzám 
is eljutott a felhívás, hogy a Szovjetunióba ki 
lehet menni tanulni atomos szakra, ami fel-
keltette az érdeklődésemet. Ez a gimnázium 
harmadik évében történt, és a következő 
évben sikerrel pályáztam, felvételt nyertem 
a Moszkvai Energetikai Műszaki Egyetemre, 
így lettem nukleáris mérnök. Később vezetői 
és közgazdasági képzettségeket is szerez-
tem, de mérnök az eredeti végzettségem. 
Kezdetben a szakma tudományos részével 
szerettem volna foglalkozni, de a család
alapítás miatt is a jövedelmezőbb ágat vá   
lasztottam, így már 1977ben, 28 évesen 
osztályvezető lettem az akkor még szer-
veződő Paksi Atomerőműben. Ezzel vette 
kezdetét vezetői karrierem. A rendszerváltás 
időszakában, 40 évesen, igazgató lettem 
az MVMTben, és azt követően felsővezetői 
pozíciókban dolgoztam. Azt hiszem, azért 
tudtam jól teljesíteni ezekben a szerepkö-
rökben, mert igaz, hogy a vezetői feladatok 
sokszor inkább jogi és gazdasági vonzatúak, 
nekem biztonságot jelentett a műszaki háttér, 

Paksi Atomerőmű Vállalatnál, majd kor-
mánybiztosként a létesítmény főmérnöke 
voltam 1983 közepéig, az első reaktor üzem-
be helyezéséig. Ezt követően a kormánybiz-
tosi intézmény megszűnt, és visszaköltöz-
tünk Budapestre, ahol az Erőmű Beruházási 
Vállalat (ERBE) főmérnöke lettem. Pakson 
nagyon jól éreztem magam, addigra már volt 
két kisgyerekem, és a legtöbb kollégám is 
fiatal, szintén családos ember volt, így köny-
nyen megértettük egymást a szakmán kívül 
is. Paks régen mezőváros volt, még a vonat 
sem állt meg ott. A kezdetekben nekünk 
is voltak problémáink az infrastruktúrával, 
vásárlással, de aztán szépen lassan minden 
kialakult, komfortossá vált. Az erőmű lakó-
telepe dombra épült, ami kissé elválasztotta 
a falutól. Minden ott dolgozónak igyekeztek 
lakást adni, ezzel együtt pedig fejlődött az 
ellátás. Érdekes volt az egész, én nagyon 
élveztem.
1989ben neveztek ki az MVM beruházási 
igazgatójának, és 1998-ig lényegében ezt 
a munkakört töltöttem be. A pozíció elne-
vezése időközben változott, volt fejlesztési 
igazgató és volt stratégiai igazgatói címe is. 
Természetesen a tartalma a környezet és 
feladatok változásával módosult. 1998ban 
lettem az MVM vezérigazgatója. Ez az év
tized hihetetlenül érdekes időszak volt, mert 
először lett állami trösztből részvénytársa-
ság, majd jött az iparági privatizáció, amit 
követően az energiapiac liberalizációjának 
előkészítésével kellett foglalkoznom. Nem 
voltunk még EUtagok, és ennek az előké-
születein is kellett dolgozni. Olyan dolgokat 
kellett csinálni, amit előtte az országban 
senkinek. A rendszerváltás után szétesett a  
KGSTegyüttműködés, és a villamosenergia 
ellátást is új alapokra kellett helyezni. Erő
műépítési stratégiát kellett csinálni, és azt 
meg is kellett valósítani. A hazai villamos
energia-hálózatot is új irányba kellett moz-
dítani, hálózatfejlesztési stratégiát alkot-
tunk, és azt meg is valósítottuk. Így tudott  
a hazai villamosenergiarendszer a nyugat 
európaihoz csatlakozni. Büszkeséggel tölt 

el, hogy mindezekben számottevő szerepet 
játszhattam. Nyelvtudásom révén részt vettem 
az MVM európai kapcsolatrendszerének kiala-
kításában és a beruházásaink finanszírozásához 
akkoriban nélkülözhetetlen források biztosí-
tásában nemzetközi fejlesztési intézetektől 
(Világbank, Európai Beruházási Bank).

Mit tart a legnagyobb kihívásnak a munkás-
sága alatt, és jelenleg mivel foglalkozik?
– Az MVM után 2001től az E.ON Hungária 
igazgatósági tagja és vezérigazgatóhelyettese 
lettem. Itt az energiatermelés és -kereskede-
lem, valamint az értékesítés tartozott hozzám. 
Ez idő alatt létrejött a debreceni és nyíregy-
házi erőmű, illetve több kiserőmű építése, és 
szerepem volt a Gönyűi Erőmű létrehozásában 
is. Véleményem szerint az ebben az időszakban 
megvalósult energiapiaci liberalizációban az 
E.ON Magyarországon elég sikeres volt.
Amire a legbüszkébb vagyok, hogy közöm volt 
a Paksi Atomerőmű megépítéséhez, de kihívás-
ként igazán nem tudok választani az E.ON és 
az MVM között, mert mindkettő más felépítésű 

INTERJÚ BAKÁCS ISTVÁNNAL
Bakács Istvánnal készítettünk interjút, akinek pályája a Paksi Atomerőmű építésé- 
vel kezdődött, előtte pedig Moszkvában tanult energetikát. Lelkesen mesélt nekünk  
az MVM-ben töltött évekről, ahol még mindig aktívan dolgozik, valamint arról is, 
hogy milyen irányba tart most az energetika és a szakma.

Szerző:
Zsóka Krisztián
szerkesztő

BAKÁCS ISTVÁN
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cég volt, másképpen kellett irányítani, és 
más is volt a feladat. Az E.ONban is 10 évig 
dolgoztam, a vállalat is ebben az évtizedben 
nőtt nagyra hazánkban, és ugyanez történt 
a nemzetközi vállalat esetében is. Nagyon 
érdekes volt ebben részt venni, illetve közel-
ről látni egy multi kialakulását. Az E.ON 
után még 3 évig dolgoztam az Accenture 
tanácsadó cégnél, ahol üzletfejlesztési igaz-
gatóként alkalmaztak, és nagyon élveztem, 
hogy értelmes fiatalok között dolgozhattam. 
Ezt követően néhány évig az MVM igazga-
tósági tagja voltam. Jelenleg nyugdíjasként 
elnökvezérigazgatói tanácsadó vagyok az 
MVM-nél, ahol az EURELECTRIC (az Európai 
Uniós országok villamosenergiaipari válla-
latainak szövetsége) ügyeivel foglalkozom, 
ebben a szervezetben képviselem a hazai 
iparágat igazgatósági tagként, itthon pedig 
ezeket a feladatokat koordinálom. 
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egye-
sület (ETE) elnöki pozíciójára 2001-ben 
választottak meg, aztán 21 éven keresztül 
vezettem az egyesületet. Néhány hónapja 
adtam át a stafétát Dr. Kiss Csabának.

Az Ön véleménye alapján merre tart ma  
az energetika?
– Jelenleg a két kulcsszó: dekarbonizáció és 
digitalizáció. A megújuló energiaforrások 
szinte teljes körű alkalmazásának nem iga-
zán vannak meg a feltételei, nincs megoldva 
a villamos energia tárolása, és a hálózatok 
sem ilyen céllal épültek ki. Magyarországon 
jelenleg viszonylag stabil a helyzet, de elju-
tottunk egy határig, amit jól jelez a MAVIR 
év közepi bejelentése, illetve napjaink kor-
mányzati lépései a háztartási naperőművek 
kérdésében. Nagyon sok országban a józan 
észt nem találom ezeken a területeken. 
Klímaváltozás természetesen van, ezt mind-
annyian tapasztalhatjuk is, de nem vagyok 
meggyőződve arról, hogy ennek a felelősei 
kizárólag az emberek lennének. Földünk 
többmillió éves folyamatokkal működik, és 
e folyamatok teljes megértése körül még 
rengeteg kérdőjel van. Az energiaipar nagy 

tőkeigényű és hosszú megtérülést nyújtó 
ágazat, amelynek ráadásul ma már perdöntő 
ellátásbiztonsági jelentősége van, hiszen 
áram nélkül a mi életünkben már semmi 
sem működik. Itt csak megfontoltan szabad 
haladni, ez a szakma nem igazán alkalmas 
forradalomra. A szél és a naperőművek 
látványos fejlődésen mentek keresztül az 
utóbbi egykét évtizedben. Ezeket minden-
képpen alkalmazni kell, de csak megfontolt 
mértékig, és a feltételek teljesülésének 
arányában. Ennek hiánya nemcsak engem, 
hanem az egész szakmát zavarja.  

Szabadidejében mit szeret csinálni?
– Számomra a családom a legfontosabb, 
minden munkamentes időmet igyekszem 
velük tölteni. Szerettem vitorlázni és síelni, 
de ezeket sajnos a térdeim miatt abba kel-
lett hagynom. Maradt az olvasás és a zene-
hallgatás. A komolyzenét is nagyon kedve-
lem, amiből a modern kicsit távol áll tőlem. 
Interneten vagy folyóiratokban elolvasom 
a szakmai dolgokat, de könyv formájában 
a szépirodalmat szeretem. Sok időm nincs, 
ezért ezeket inkább nyaralás alatt tudom 
megtenni, hiába terveztem el, hogy nyug
díjasként több időt szánok rájuk.

Mit ajánl a fiatal energetikai szakem be-
reknek?
– A korábbi évtizedekben nem volt népsze-
rű az energetikusi szakma, viszont a zöld 
energia eléggé felkeltette az érdeklődést. 
Az MVM is fiatalokkal van tele, ami nagyon 
szerencsés dolog. Nem árt ismerni a rendszer 
egészét, egyben látni a lényeget, amihez ér-
deklődés is kell. Nagyon sokan vannak, akik 
elmennek egy céghez dolgozni, és a szakmá-
nak csak egy adott szeletét látják, de tovább 
már nem, és nem tudják, hogy mi tartozik 
még a pályához, mi áll mögötte. A szakmai 
egyesületi munka (mint pl. az ETE) hozzá
segítheti a fiatalokat szélesebb körű profesz-
szionális ismeretek megszerzéséhez, amire 
tapasztalataim szerint vállalati berkekben  
ma nincs igazán lehetőség.

MVM_wattsup_205x295_narancs_1026.indd   1 2022. 10. 26.   9:41:50
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AZ MVM CSOPORT HÍREI 
2022. 2. félév

Alkér Zoltán, az MVM Csoport infrastruktúra 
vezérigazgatóhelyettese a nyilvános konzul
táción elmondta: „A Danube InGrid projekt 
kiváló lehetőség arra, hogy létrehozzuk a jövő 
energiahálózatát. Így nemcsak mi, hanem 
minden ügyfelünk – legyen szó akár lakos
sági, akár üzleti ügyfélről – gondolkodhat to
vábbi zöld beruházásban. Ezzel pedig együtt 
tudjuk megteremteni a fenntartható jövőt.” 
Az MVM Csoport részeként működő észak 
magyarországi áramhálózati társaság,  
az MVM Émász a Danube InGrid projekt  
keretében jelentős beruházásokat hajt vég-
re, okos megoldásokkal megerősíti és bővíti 
a meglévő villamosenergiahálózati infra-
struktúrát, hogy a dinamikusan növekvő, 
megújuló alapú villamosenergiatermelés 
hálózati csatlakozása biztosítható legyen. 
Erre azért is van szükség, mert egyre több 
ügyfél válik maga is energiatermelővé  
a megújuló energiaforrások elterjedésével, 
emiatt pedig fontos fejleszteni a meglévő 
hálózatot is. Az összesen 16 milliárd forint 
költségvetésű projekt több mint fele önerő-
ből, a fennmaradó része pedig uniós finan-
szírozásból valósul meg.  
A fejlesztéssorozat keretében az MVM Émász 
intelligens, távműködtethető hálózatrend-
szert hoz létre, amely érzékelhető változást 
hoz az ügyfelek életében is. A fejlesztések-
nek köszönhetően csökken a hálózatban 
tapasztalható feszültségingadozás, ezzel 
biztosabbá válik az energiaellátás, illetve  

mivel a hálózat távolról is könnyen irányít
ható és ellenőrizhető lesz, sokkal gyorsabban 
lehet elhárítani az üzemzavarokat is. Előbbi
eken túl bővül a kapacitás is, amelynek ered  
ményeként további felhasználók tudnak csat-
lakozni a hálózatra, ezzel pedig kiszolgálható 
a növekvő energiaigény is. 

A FEJLESZTÉSEK SZÁMOKBAN
A projekt során az MVM Émász 1150 db 
kis és középfeszültségű állomást tesz 
intelligensé, amelyhez a mögöttes adat-
gyűjtő rendszer létrehozása is megvalósul, 
60 db kis és középfeszültségű állomást 
tesz alkalmassá arra, hogy terhelés alatt is 
szabályozható legyen, valamint 125 db táv-
működtetésű berendezést telepít a közép
feszültségű elosztóhálózatra. 
A projekt első lépéseként az MVM Émász 
Maklár és Sülysáp településeken új, táv
működtetésű alállomásokat létesít, ezzel  
ki tudja elégíteni a térség növekvő villamos
energia-igényét. 
A beruházások nem állnak meg az ország-
határnál, az MVM Émász intelligens hálóza-
tot fejleszt a Baradla–Domica barlangrend-
szer modern villamosenergiaellátására, 
valamint időjárásfigyelő állomásokat 
telepít, az adatokat pedig megosztja a hatá-
ron túli partnerekkel, ezzel csökkentve az 
időjárásfüggő energiatermelők hálózatra 
gyakorolt hatását.

Forrás: mvm.hu

AZ MVM ÉMÁSZ JELENTŐS BERUHÁZÁSSAL 
TÁMOGATJA A JÖVŐ ENERGIAHÁLÓZATÁ-
NAK KIÉPÍTÉSÉT
16 milliárd forintból újul meg az elkövetkezendő években Észak-Magyarország villamos-
energia-hálózata. Az Európai Unió által támogatott Danube InGrid 2 projekt keretében, 
határon átnyúló együttműködésben zajlik az MVM Émász Áramhálózati Kft. hálózat-
bővítése és -fejlesztése, amely az észak-magyarországi régióban élők energiaellátását 
teszi biztonságosabbá és fenntarthatóbbá. A projektet a június 16-án tartott nyilvános 
konzultáción ismerhették meg az érintettek.

ÚJ NAPERŐMŰVET ÉPÍT  
AZ MVM CSOPORT DEBRECENBEN

Az MVM Csoport középtávú stratégiájá ban  
kiemelten kezeli a megújuló energiaforrá 
sok hazai hasznosítását, ezért a megújuló 
energiatermeléssel foglalkozó leányválla
lata, az MVM Zöld Generáció Kft. a KEHOP 
5.1.1-17-2021-00008 azonosító számú 
projekt keretében egy 28,8 MWp beépített 
teljesítményű napelemes erőművet épít 
Debrecenben, a debreceni nemzetközi repü-
lőtér szomszédságában, mellyel hozzájárul 
Magyarország klímapolitikai célkitűzéseinek 
eléréséhez.
A beruházás tervezett összköltsége 11,52 
milliárd Ft, melyhez 4,297 milliárd Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt az Európai 
Unió a Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program keretében.
A napelemes rendszer évi átlagban mint-
egy 120 845 GJ villamos energiát tud majd 
megtermelni, ami közel 15 000 háztartás 
éves villamosenergiaszükségletét fedez-
heti amellett, hogy éves szinten mintegy 

33 000 tonnával csökkenhet az ország 
széndioxid kibocsátása.
Az erőmű a tervek szerint 2022 utolsó  
ne gyedévében kezdheti meg a kereskedel 
mi üzemet. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg.
A projektről bővebb információ a https://
zoldgeneracio.mvm.hu oldalon található.

nn A projekt címe: Fotovoltaikus erőmű  
létesítése Debrecenben

nn Kedvezményezett neve:  
MVM Zöld Generáció Kft.

nn Projekt azonosító száma:  
KEHOP-5.1.1-17-2021-00008

nn A szerződött támogatás összege:  
4 296 960 579 Ft

nn Beruházási költségre vetített  
támogatás mértéke: 37,3%

nn A projekt tervezett befejezésének  
dátuma: 2022.12.31.

Forrás: mvm.hu
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A ZÖLD BUSZ PROGRAM MÉRFÖLDKÖVEI 

Az MVM OVIT Zrt. kiemelt szerepet játszik  
a kormányzati Zöld Busz Programban:  
a HUMDA által kiírt tender keretén belül  
52 db 120 kW DC töltőberendezés teljes-
körű szállítási feladatait nyerte el. 
Kiemelt jelentőséggel bír, hogy az MVM OVIT 
száz százalékban magyar fejlesztésű busztöl-
tői a piacon elérhető valamennyi elektromos 
járművel kompatibilisek, hiszen a projektben 
résztvevő nagyvárosokban különböző típusú 
ebuszok feltöltését kell hatékonyan ellátni. 
A projekt első telepítési helyszínén, Székes
fehérváron került üzembe helyezésre az MVM 

OVIT Zrt. által gyártott 12 darab 120 kW DC 
töltőberendezés, amelyek már üzemszerűen 
működnek, és 5 db tisztán elektromos hajtású 
Ikarusz busz ellátását biztosítják.
A projekt folytatásaként Zalaegerszegen 
11 db, Szolnokon 10 db, Győrött pedig to-
vábbi 13 db töltőberendezés kiszállítása és 
telepítése történt meg.
Az MVM OVIT Zrt. elektromos töltőberen-
dezések gyártásával, telepítésével és üzem-
be helyezésével támogatja a nagyvárosok 
„zöldülését”.

Szerző: MVM OVIT Zrt.

120 KW DC ELEKTROMOS BUSZTÖLTŐ BERENDEZÉS   
Fotó: MVM OVIT Zrt.

KÉPZÉSFEJLESZTÉSI ÉS KUTATÁSI 
EGYÜTTMŰKÖDÉS A CORVINUS ÉS  
AZ MVM KÖZÖTT

Együttműködési megállapodást kötött  
a Budapesti Corvinus Egyetem, valamint  
az MVM Zrt. október 17-én Budapesten.  
A Corvinus Egyetem akadémiai tudásának 
és az MVM vállalatai üzleti tapasztalatainak 
ötvözésével a két szervezet fő célja, hogy 
emelje a magyarországi oktatás és kutatás 
színvonalát, elsősorban az innováció és  
a vállalkozásfejlesztés területén. 
Az egyetem képviseletében Dr. Szabó Lajos 
általános rektorhelyettes és Dr. Vas Réka 
oktatási rektorhelyettes, az MVM részéről 
Fluck Benedek humánerőforrás és szol-
gáltatási vezérigazgatóhelyettes és Gál 
Katalin vezérigazgatói kormányzati tanács-
adó írták alá a dokumentumot a Corvinus 
Egyetemen.
„Mindkét fél számára kölcsönös előnyökkel 
jár a megállapodás. Egyrészt ahhoz, hogy 
hallgatóink számára a képzéseinket folya
matosan naprakészen, kiváló minőségben 
fejlesszük, a legfrissebb hazai üzleti tapasz
talatok integrálása elengedhetetlen, és 
ebben kiváló partnerre találtunk az MVM 
ben. Másrészt meggyőződésem, hogy a 
Corvinus által biztosított elsőrangú okta  
tási és alkalmazott kutatási lehetőségekkel  
élve az MVM versenyelőnyhöz jut a piacon”  
– mondta Dr. Szabó Lajos, a Corvinus általá-
nos rektorhelyettese.
„Büszkék vagyunk arra, hogy új szintre 
emelhetjük együttműködésünket a Corvinus 
Egyetemmel, amely hazai és nemzetközi 
viszonylatban is meghatározó mind magas 
szintű képzései, mind jövőbe mutató kuta
tási projektjei tekintetében. A jelenlegi meg
állapodás kiváló alapot teremt arra, hogy az 
MVM Csoport és a Corvinus Egyetem meg
ossza egymással gazdasági és energetikai 

tudását, illetve kutatási és fejlesztési tapasz
talatait annak érdekében, hogy az egyetem 
tovább tudja fejleszteni képzéseit.  
Ugyanakkor az együttműködés célja az is,  
hogy az MVM Csoport az utánpótlás szem
pontjából fontos bázisként szolgáljon a  
Corvinus végzős és már diplomás hallgatóinak”  
– jelentette ki Fluck Benedek, az MVM Zrt. 
humánerőforrás és szolgáltatási vezérigaz
gató-helyettese.
A kooperációnak köszönhetően az MVM 
Csoport szakmailag támogatja a Budapesti 
Corvinus Egyetem képzéseit: munkatársai 
részt vesznek a vállalati igényekhez igazodó 
tananyagok fejlesztésében, szakértőként 
segítik az oktatási háttérmunkát, konzultá-
ciós lehetőséget nyújtanak szakdolgozatok, 
TDKdolgozatok elkészítéséhez, vendég
előadóként, üzemlátogatások szervezésével 
megosztják szakmai tapasztalataikat az egye-
tem hallgatóival, szakmai gyakorlati helyeket 
ajánlanak fel. 
A Corvinus vállalja, hogy együttműködik az 
MVM Csoport számára legalkalmasabb gya-
kornokjelöltek beazonosításában, közreműkö-
dik a munkatársainak szakmai továbbképzé-
sében, és a vállalat által igényelt témákban 
kutatásokat, módszertani fejlesztéseket vé-
gez. Az egyetem és az MVM törekszik közös 
szakmai és képzési programok megrende-
zésére, valamint együtt létrehozott szakmai 
kiadványok publikálására. Az MVM emellett 
részvételi lehetőséget kap az egyetem hall-
gatói önkormányzatainak rendezvényein. 
A megállapodás határozatlan időre szól,  
a benne rögzített együttműködések kiemel-
ten az innováció és a vállalkozásfejlesztés 
területeire terjednek ki.

Forrás: mvm.hu

fakadóan piacvezető. A rendkívül verseny-
képes cseh piacon az Innogy a prémium 
szektorban helyezkedik el, ezért a legma-
gasabb szintű ügyfélkiszolgálásra törekszik. 
A 40 ügyfélközpontból és három saját call 
centerből álló hálózatot digitális érintkezési 
pontok széles skálája egészíti ki, a klasszi-
kus emailektől a WhatsAppon keresztül  
az Innogy saját innosvět alkalmazásáig.

Szerző: Innogy

Az Innogy Csehország egyik vezető energe
tikai vállalatcsoportja, amelyet 2020ban 
vásárolt meg az MVM. Az Innogy üzletágá-
nak nagy részét mintegy 1,8 millió magán- 
és üzleti ügyfél alkotja. További üzletágai  
a CHPmegoldások és az alternatív mobili-
táshoz kapcsolódó tevékenységek.
A földgázértékesítésben az Innogy az iparág 
privatizációja előtti inkumbens pozíciójából 

DIÓHÉJBAN AZ INNOGY-RÓL

/ HÍREK/ HÍREK



96  97

Magyarországon – a világ többi országához 
hasonlóan – egyre nagyobb teret hódít a 
napból származó energia közvetlen energia-
termelésre való felhasználása. Az Európai 
Unió és Magyarország Kormánya támoga-
tásával a 100 százalékos állami tulajdonú  
MAVIR ZRt. Kerepesen nagyléptékű alállo  
mási fejlesztést valósít meg annak érdeké-
ben, hogy újabb környezetbarát naperőmű-
veket lehessen a hazai villamos energia
hálózatra csatlakoztatni.

A napenergia terjedése hazánkban 2015-öt  
követően felgyorsult mind a háztartási kis
erőművek, mind a nagyobb napelemparkok 
tekintetében. A MAVIR ZRt. Kerepes alállo-
másának fejlesztésével további naperőművek 

Az ELES, a MAVIR és a horvát HOPS átviteli 
rendszerirányítók előzetes vizsgálatokat és 
méréseket végeztek az újonnan megépült 
nemzetközi távvezetéken, amely a villamos
energia-rendszer stabilabb és megbízhatóbb 
működését biztosítja majd 400 kVos feszült-
ségszinten, és hozzájárul ezen piacok és a  
közös európai uniós belső villamosenergia 
piac még hatékonyabb összekapcsolásához.
Már a kilencvenes évek közepén tárgyalá-
sok kezdődtek egy magyarhorvátszlovén, 
400 kVos távvezetéki összeköttetés kiépíté-
séről, amelynek utolsó fázisa volt a Cirkovce 
Pince távvezeték megépítése. Szlovénia az 
utolsó olyan szomszédos ország, amellyel 
eddig nem volt távvezetéki összeköttetése 
Magyarországnak. Magyar oldalon már az 
ezredfordulót megelőzően elkészült a Hévíz 
és a szlovén–horvát–magyar hármashatár 
közötti kétrendszerű vezeték még az MVM, 
az átviteli hálózat akkori tulajdonosának  
beruházásában. Ennek részeként a magyar-

hálózatba fogadásának lehetőségét segíti 
elő, és az ellátásbiztonság fenntartását is 
szolgálja.
A projekt, azon túl, hogy újabb megújuló 
kapacitások csatlakozását teszi lehetővé, 
növeli a villamosenergiaellátásbiztonság 
szintjét, mivel a 220 kVos hálózat jelentős 
szerepet játszik Budapest és az agglomerá-
ció keleti és déli térségeinek ellátásában.
A fejlesztés révén a magyar villamos energia
termelés széndioxidkibocsátása csökkent-
hető, így mérséklődik a globális felmele
gedésre gyakorolt hatása.
A projektet a MAVIR ZRt. és a Digitális Kor-
mányzati Fejlesztés és Projektmenedzs ment 
Korlátolt Felelősségű Társaság konzorcium
ban valósítja meg. A beruházás megvaló-
sításához a Konzorcium az RRF-6.1.2-21-
2022-00001 azonosító számú, „Kerepes  
400/132 kVos alállomás 220 kVos bővítése”  
című projekt kere tében 2 701 879 063 Ft 
vissza nem térí tendő támogatási forrást vesz 
igénybe. A projekt befejezésének tervezett 
időpontja: 2024.08.31.
A beruházás az Európai Unió Helyreállítási és 
Ellenállóképességi Eszközének támogatásá-
val valósul meg az „RRF6.1.221 – Rugalmas  
és biztonságos villamosenergiahálózat biz-
tosítása az időjárásfüggő megújuló energia-
források integrálása érdekében a MAVIR ZRt. 
területén” konstrukció keretében.

Forrás: mavir.hu

országi oldalon a majdani szlovén távveze-
tékhez már eleve megépült egy 5 kilométe
res elágazás Szlovénia felé, lehetőséget 
teremtve a későbbi csatlakozásra. Ehhez 
kapcsolódott hozzá most a szlovén rendszer.
2022. június 30án csütörtökön a távveze-
ték üzembe került, a tesztelés és a próba-
üzem folyamatban van. Piaci szempontból 
a rendszerösszekötő vezeték 2022. július 
6tól lesz része a határkeresztező kapacitás-
számítási folyamatnak.
A távvezetéképítés a szlovén oldalon 2020 
augusztusától 2022 júniusáig zajlott, ami-
korra minden feltétel adott volt a távvezeték 
feszültség alá helyezéséhez. Az építkezés 
részeként 120 km bekötőút létesült és került 
leburkolásra, valamint – normál vagy mély 
alapzaton – 7850 tonna acélszerkezet került 
beépítésre. Ezenkívül a 264 oszlopra több 
mint 2400 darab szigetelőláncot és több 
mint 1500 km hosszú vezetéket szereltek fel. 
A projekttel kapcsolatos kiegészítő munkála
tok jelenleg is folyamatban vannak. A beru
házó védőbevonattal látja el a távvezeték 
nem feszültségközeli részeit. A távvezeték 
a villamosvédelmi rendszer és egyéb tesztek 
végrehajtása miatt időről időre ki lesz kap-
csolva. Őszre a tereprendezés – tájépítészek 
tervei alapján – elkészül. A beruházó foly-
tatja a nem közvetlenül a távvezeték alatti 
alternatív élőhelyek kialakítását is.
A Magyarország és Szlovénia közötti Hévíz–
(országhatár)–Pince–Cirkovce 400 kVos 
nemzetközi távvezeték projekt az uniós 
energiapolitikai célok szempontjából is  
jelentős, ezért szerepelt az úgynevezett 
közös érdekű projektek listáján.

Forrás: mavir.hu

ELKEZDŐDÖTT A MAVIR ZRT.  
NAGYLÉPTÉKŰ ALÁLLOMÁS  
FEJLESZTÉSI PROJEKTJE KEREPESEN

ÖSSZEKAPCSOLÓDOTT A MAGYAR ÉS  
A SZLOVÉN VILLAMOSENERGIA-RENDSZER

A MAVIR ZRt. európai uniós támogatással fejleszti kerepesi alállomását, hogy hozzá-
járuljon a hazai villamosenergia-rendszer zöldítéséhez. A tervezett beruházás lehetővé 
teszi az új naperőművek hálózatba integrálását. Az Európai Unió és Magyarország  
Kormánya 2,702 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a fejlesztés meg-
valósításához a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretében. A Kormány 
Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervének elfogadásáig a projektet  
a Nemzeti Helyreállítási Alapból előfinanszírozza.

A szlovén (ELES) és a magyar (MAVIR ZRt.) átviteli rendszerirányító társaságok ezúton 
bejelentik, hogy a tervezett időpontban, június 30-án létrejött a fizikai összeköttetés  
a magyar és a szlovén villamosenergia-rendszerek között.

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ A MAVIR ZRT. KEREPESI 
ALÁLLOMÁS FEJLESZTÉSÉRŐL  Fotó: MAVIR ZRt.

Fotó: MAVIR ZRt.
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sára, felhasználására és tárolására tesznek 
kísérletet hazánkban. A nap zárásaként az 
energiaipari krízismenedzsment eszköztárá-
ról kaptak áttekintést a résztvevők.
A második napot Feledy Botond külpolitikai 
szakértő előadása nyitotta meg, aki a glo-
bális geopolitikai helyzet értékelése mellett 
beszélt az európai energiapiac állapotáról, 
valamint Magyarország és az unió jelenlegi 
kapcsolatáról. Ezt követően a kiskereske-
delmi szegmens legfőbb kihívásairól szóló 
panelbeszélgetést hallhattak a résztvevők 
Felsmann Balázs, a Magyar Energiakeres-
kedők Szövetségének elnöke moderálása 
mellett. A jelen energiakrízis soha nem 
látott tabukat döntöget a kereskedelmi 
stratégiák alkotásában, például az eddig 
annak számító állítás, miszerint a fogyasztó 
takarékoskodjon, azaz kevesebb földgázt 
vásároljon a kereskedőjétől, mára bevett 
salesfogásként kerül alkalmazásra. A nap 
további részében a MEKH részéről Sándor 
Balázs Benedek mondott beszédet a hazai 
szabályozás legaktuálisabb kérdéseiről.  
A konferencia hagyományaihoz híven idén 
is a műszaki kihívások témakörében tartott 
előadásokkal zárult.

Szerző: MVM CEEnergy Zrt.

A rendezvényt második alkalommal szervez
te az MVM Zrt. és az MVM CEEnergy Zrt. 
közösen, az együttműködés sikerét jól mu-
tatja a rekordszámú részvétel. A kétnapos 
konferencia, amellett, hogy őrzi a hagyo-
mányokat, évről évre képes a megújulásra. 
A nemzetközivé válás útját jelzi, hogy egyre 
több előadás és panelbeszélgetés angol 
nyelvű, az idei évben az előadók és a részt-
vevők mintegy negyede külföldről érkezett. 

Az esemény fényét emelte, hogy a konfe-
renciára érkezőket ezúttal egy, a Magyar 
Földgáztároló Zrt. által rendszeresen hasz-
nált hidrogén üzemanyagcellás meghajtású 
Toyota Mirai köszöntötte, ami egyértelműsíti 
az iparági szereplők elköteleződését a zöld
energiafelhasználás irányába.
Az eseményt Dr. Czepek Gábor elnökvezér
igazgató úr nyitotta meg, beszédében ki-

emelte az elmúlt fél év kihívásait az energia
szektorban és a cégcsoport arra adott 
válaszait, valamint az alternatív, innovatív 
lehetőségeket, mint például a hidrogén,  
annak alkalmazási lehetőségei, kereskedel-
mi megjelenése és üzleti hasznosítása.
Majd Prof. Dr. Palkovics László technológiai 
és ipari miniszter a rendezvény fővédnöke-
ként köszöntötte a konferencia résztvevőit, és 
beszélt Magyarország energiakitettségének 

aktuális helyzetéről, valamint a hosszú távú 
földgázpiaci szerződések jelentőségéről és 
a földgáztárolók pillanatnyi töltöttségéről. 
Röviden bemutatásra került a Nemzeti Ener-
giastratégia átalakítását célzó kormányzati in-
tézkedések köre, amelynek egyik kulcseleme 
a forrásdiverzifikáció elősegítése. Ezek között 
kiemelt szerepet kap majd a hazai földgázki-
termelés felfuttatására tett törekvés, valamint 

REKORD RÉSZVÉTEL AZ 52. NEMZETKÖZI 
GÁZKONFERENCIÁN
2022-ben a korábbiakhoz képest egy hónappal korábban, szeptember végén került 
megrendezésre az 52. Nemzetközi Gázkonferencia mintegy 500 fő részvételével.

az itthoni megújuló, elsősorban biometán 
előállítására vonatkozó kormányzati akarat.
Az első napon a nagykereskedelemé volt  
a főszerep, első előadóként Dr. Tálas Péter, 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai 
Védelmi Kutatóintézetének vezetője tartott 
előadást az ukrajnai invázió geopolitikai 
hatásairól, majd egy rendkívül érdekes 
beszélgetést hallhatott a közönség a régió 
földgázellátásbiztonságának témájában, 
melyen az FGSZ Zrt., a Magyar Földgáz-
tároló Zrt., az MVM CEEnergy Zrt., a Uniper  
és az RWE vezetői vettek részt. A nap fo
lyamán a klasszikus, fektetett csővezeté-
ken alapuló földgázkereskedelem mellett 
kiemelt helyen szerepelt az LNG kereske-
delem európai szintű felfutása, amelyet 
a jelenleg a kontinensen elérhető extrém 
földgázárak támogatnak. A hallgatóság ak-
tív részvételével folytatódott a nap, a jövő új 
hazai és nemzetközi energiaipari technoló-
giái, valamint a dekarbonizációs törekvések 
témájában. Magyarországon ennek egyik 
zászlóshajója az egyelőre pilot projektként 
működő, a Magyar Földgáztároló Zrt. saját 
hidrogénprojektje, az Akvamarin. A szak-
emberek a tároló kezelésében lévő eszköz-
parkot felhasználva zöld hidrogén előállítá-

NEM HAGYOMÁNYOS FÖLDGÁZMEZŐT 
KUTAT AZ MVM

Az MVM Csoporthoz tartozó MVM CEEnergy 
Zrt. az Upstream stratégiájának megvalósí-
tását célzó projektportfólió első elemeként 
részt vesz a Corvinus projektben. A Corvinus 
projekt egy magyarországi, nem hagyomá-
nyos földgázmező megkutatását, mezőfej-
lesztését és kitermelését célzó beruházás.
A projekt 50–50% tulajdonarányú ve-
gyesvállalati struktúrában valósul meg 

az MVM CEEnergy Zrt. és a Horizont General 
LLC. részvételével, mely utóbbi az ameri  
kai székhelyű Aspect Holdings LLC. leány
vállalata.
Az első, Nyék6A kút lefúrása befejeződött. 
A fúrás, valamint az azt követő termelési 
teszt műszaki és geológiai szempontból 
pozitívnak és perspektivikusnak mondható.

Forrás: ceenergy.hu

CLAUDIA PATRICOLO MODERÁLÁSÁVAL TOKAI MAGDOLNA, PILLÁR ÉVA ÉS 
CSERMELY ÁGNES AZ ENERGIAIPARI VÁLSÁGHELYZETRŐL, KRÍZISMENEDZS-
MENTRŐL BESZÉLGETETT  Fotó: MVM Zrt.
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Az MVM Démász Áramhálózati Kft. és az 
MVM Émász Áramhálózati Kft. széles körű 
madárvédelmi tevékenységet folytat, kiemel-
ten figyeli és óvja a népszerű fehér gólyákat.  

Mivel a gólyafészkek zöme a lakossági elekt 
romos hálózat tartóoszlopain található, ezért 
természetes, hogy vállalatainknál évről évre 
visszatérő feladat a fehér gólyák érdeké-
ben szükséges madárvédelmi munkálatok 
megszervezése és elvégzése. A technoló-
giai védelem keretében villanyoszlopainkra 
fészekemelő eszközt szerelünk a biztonsá-
gos fészkelésért, átalakításokat végzünk az 
oszlopfejeken, valamint repülési környeze-
tükbe burkolt szabadvezeték alkalmazását 

tervezzük. Ha pedig egy gólya életveszélybe 
kerül, igyekszünk beavatkozni. Erről tanúskod-
nak az elmúlt időszak gólyamentési akciói is:  
az MVM Émász szerelői Tiszalúcon és Serény
falván kisgólyákat és tojásokat; míg az MVM 
Démász szakemberei Maroslelén gólya fióká
kat mentettek. 
A nyár eleji időszak látványos és a gólyák 
védelme szempontjából nélkülözhetetlen 
programja a gyűrűzés, amelynek köszönhe-
tően hosszú távon nyomon követhetők és 
azonosíthatók kedvelt költöző madaraink.  
A madárvédő szakemberektől tudjuk, hogy 
június közepén, 34 hetesen válnak a gólya
fiókák gyűrűzésre alkalmas fejlettségűvé. 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület és a nemzeti park igazgatóságok 
munkatársai ilyenkor látják el a fiókákat  
a távcsővel leolvasható, színes jelölőgyű
rűkkel vonulásuk kutatása érdekében. 
A Gólya Road Show elnevezésű, gólya
fészekfelmérő és látványgyűrűző rendez-
vényt minden évben örömmel támogatják 
az áramhálózati társaságok: a fehér gólyák 
gyűrűzésének helyszíneire emelőkosaras 
autókat biztosítunk, és szerelő munkatársa-
ink is aktívan segítik a programot. Az MVM 
Émász támogatása mellett a Heves megyei 
Egerben, Egerszóláton, Makláron és Novaj  
ban, Borsodban pedig Mezőkövesden, Mező-
nagymihályban, Miskolc-Szirmán, Ónodon, 
Muhiban, Bükkaranyoson, Harsányban és  
Kisgyőrben valósult meg a gyűrűzés. Az MVM 

AZ MVM CSOPORT ÁRAMHÁLÓZATI 
TÁRSASÁGAI IDÉN IS TÁMOGATTÁK  
A GÓLYA ROAD SHOW-T  
Az idei évben is nagy érdeklődés mellett zajlott az a – tudományos munkával egybe-
kötött – fajvédelmi akció, amelynek keretében a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület és a nemzeti parkok szakemberei elvégezték a gólyafiókák számbavételét és 
gyűrűzését. Az MVM Csoport áramhálózati társaságai emelőkosaras autókkal és villany-
szerelő munkatársaink aktív helyszíni közreműködésével támogatták a természetvédel-
met, madárvédelmet népszerűsítő programot.    

GÓLYAGYŰRŰZÉS  Fotó: MVM Services Zrt.

szlogenjének megfelelően „A madárbarát 
Magyarországért!”. A helyi iskolák, óvodák 
meghívást kaptak az eseményre, így mind-
annyiunk örömére idén is élénk érdeklődés 
kísérte a programot. 
Az MVM elkötelezett a természet és a ma-
darak védelme mellett, büszkék vagyunk rá, 
hogy idén is aktívan támogathattuk a prog-
ram sikeres megvalósítását.

Szerző: MVM Services Zrt.

Démász a Bács-Kiskun megyei Kalocsán,  
Homokmégyen, Öregcsertőn, Kecelen, 
Hajóson, Miskén, Kunpeszéren, Kunszent-
miklóson, Kunadacson, Kiskőrösön, Akasztón, 
valamint a CsongrádCsanád megyei Pitvaros
on támogatta a gyűrűzési programot. 
A látványos és a gólyák védelme szempont-
jából kiemelt jelentőségű program célja a 
lakosság, ezen belül is leginkább a gyerme-
kek érzékenyítése – a madártani egyesület 

SIKERESEN ZÁRULT A NEXT ÚJ ONLINE 
ÜGYINTÉZÉSI FELÜLETEIT NÉPSZERŰSÍTŐ 
KAMPÁNYA

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
korszerű digitális ügyintézési felületet és 
applikációt hozott létre, amelyet már ügy-
felek százezrei választottak a kényelmes 
ügyintézési lehetőség miatt. Ezzel össze 
függésben inaktívvá vált az eddig két külön 
alkalmazásként rendelkezésre álló MVM 
Next Földgázapp és a korábbi áramügyfele
ket kiszolgáló MVM Next Áramapp, vala mint 
megszűnnek az ezekhez tartozó, különálló 
online ügyfélszolgálatok is. Így ezen ügyfél-
körök számára ősztől már a legmodernebb, 
egyetlen applikációban és a vele azonos 
tartalmú online ügyfélszolgálaton elérhető, 
a legtöbb ügy intézésére ügyfélbarát módon 
kialakított felületek használhatók.
A tavaly szeptemberben az ELMŰÉMÁSZ
tól érkezett ügyfelek áramügyintézési 
csatornái ebben a fázisban nem változnak, 
számukra egyelőre még marad a megszo-
kott online ügyfélszolgálat és az MVM Next 
EnergiApp. Ugyanakkor az MVM Next és  
a korábbi ELMŰÉMÁSZ szakértői dolgoz-
nak azon, hogy egyetlen online felületet és  

applikációt használhasson minden ügyfél  
az áram- és gázügyintézéshez. 
Az új online ügyfélszolgálati felületek a 
piacon elérhető hasonló szolgáltatásokhoz 
képest egyedülálló ügyintézési lehetőségeket 
biztosítanak a szerződéssel nem rendelkező 
ügyfelek számára is. Az MVM Next szerződött 
lakossági ügyfelei mellett az általuk megbí-
zott „nem szerződők” is használhatják felüle-
teinket, így az MVM Next szerződött ügy-
fele által megbízott családtag vagy bérlő is 
befizetheti a számlát vagy diktálhat mérőál-
lást, noha nem az ő nevén van az áram vagy 
gázszerződés. A rendszer értesítéseket is küld 
a legfontosabb ügyekről, például a csoportos 
beszedésről vagy a diktálási időszakról. 
Az MVM Next felületeinek népszerűségét iga-
zolja, hogy már közel másfél millióan regiszt-
ráltak az új online ügyintézési felületeink re.
Az új online ügyfélszolgálati felület az 
mvmnext.hu/Ugyfelszolgalat címen érhető 
el, az MVM Next app pedig ezen a néven 
megtalálható a mobilappos webáruházakban.
Forrás: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

/ HÍREK/ HÍREK



102  103

Az MVM Otthon Plusz Zrt. és a Mercarius  
Flotta kezelő által közösen kidolgozott 
MVM GO e-autó tartós bérleti konstrukció 
kiszámíthatóságot és biztonságot nyújt az 
elektromos járművek igénybevételére és 
karbantartására vonatkozóan is. A telje-
sen elektromos motorral rendelkező autók 
szervize specialistát igényelhet, de már 
az időszakos karbantartás elvégzésekor 
is szükség lehet e-autókra szakosodott 
szerelőre. Emiatt a tulajdonosoknak sokszor 
hosszú várakozási időre kell számítaniuk,  
és előfordulhat, hogy igen borsos ára van 
egyegy javításnak. 
Az MVM GO teljes körű szolgáltatáscsoma-
got kínál a 36, 48, 60 vagy 72 hónapos futam
idővel választható tartós bérleti konstrukció
ban. Aki az MVM GOt választja, havonta fix 
összeget fizet, amely az autó használatán 
túl a gépjármű teljes karbantartási költsé-
gét, a téli és nyári gumiabroncsokat, azok 
cseréjét, a biztosítási díjakat (casco, GFB, 

Fiat 500e Icon  
(118 LE, 3 ajtós): 
nn Akkumulátorkapacitás: 42 kWh
nn Hatótáv: akár 462 km
nn CO2kibocsátás: 0 g/km

Volvo XC40 Recharge  
(231 LE, 5 ajtós):
nn Akkumulátorkapacitás: 67 kWh
nn Hatótáv: akár 425 km
nn CO2kibocsátás: 0 g/km

AZ MVM GO A VESZPRÉMFEST  
KÖZÖNSÉGÉNEK IS BEMUTATKOZOTT 
Az e-autó tartós bérleti konstrukció, amely a vállalati lízingek esetében megszokott 
komplex szolgáltatási csomagot és kényelmet nyújt lakossági és üzleti ügyfeleknek  
egyaránt, további modellekkel bővült.

VILÁGSZTÁROK A VESZPRÉMFESTEN  
AZ MVM NEXT ENERGIÁJÁVAL

Veszprém és a térség egyik legfontosabb 
zenei rendezvénye a VeszprémFest. A gaz-
dag programkínálatot világsztárok tolmá-
csolják minden évben.

„Az MVM mindig is felkarolta a színvona
las magyarországi zenei programokat, bár 
a Társaság elsősorban a komolyzenére 
koncentrál, emellett számos könnyűzenei 
koncert és fesztivál támogatója is volt. Meg
tisztelő, hogy a VeszprémFest főtámogató
jaként kiemelt szerepet vállalhattunk a hazai 
kulturális élet egyik meghatározó nyári 
könnyűzenei eseményének megvalósulásá
ban, hiszen az MVM alapvetően olyan pro
dukciókat támogat, amelyek kiemelkedők, 
egyediek. Sokszor elsőként mutatunk be 
a magyar közönségnek olyan művészeket, 
akik rendkívül magas színvonalon alkotnak, 

zenélnek.” – mondta dr. Tomaj Balázs,  
az MVM Csoport kereskedelmi és ügyfél-
kapcsolati vezérigazgatóhelyettese. 
Idén is rendkívül gazdag programkínálat 
várta a közönséget, az MVM Nextnek pedig 
főtámogatóként igazán megtisztelő volt, 
hogy kiemelt szerepet vállalhatott az ese-
mény megvalósulásában. A július 11–16ig 
tartó eseményen olyan világsztárok léptek 
fel, mint Diana Krall, Jamie Cullum, Ana 
Moura, a The Gipsy Kings, ZAZ és James 
Blunt.
Az eseményen bemutatkozott az MVM GO 
az e-autó tartós bérleti szolgáltatással, és  
az elektromos Volkswagen ID.4 egy MVM 
Mobiliti által biztosított elektromosautó- 
töltő mellett. Ezenkívül kicsik és nagyok  
egyaránt fotózkodhattak népszerű selfie 
pontunknál, az MVM hintánál is. 
Forrás: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. főtámogatásával valósult meg 2022. július 11. 
és 16. között az egyik legdinamikusabban fejlődő hazai szabadtéri kulturális rendezvény 
Veszprémben, amely a jazz, a világ- és klasszikus zene, valamint a pop legszínvonala-
sabb, világhírű előadóit hozta el a látogatóknak. Az MVM Csoport hosszú ideje a hazai 
kulturális élet kiemelkedő támogatója. 

assistance), igény szerint pedig a csereautó, 
illetve a hozomviszem szolgáltatások díját is 
tartalmazza. Emellett minden ügyfél 4 órás 
vezetéstechnikai tréninget kap ajándékba a 
Drivingcampen, ahol megismerheti új elekt-
romos autója tulajdonságait, plusz 30 000 Ft 
töltésre fordítható keretösszeget, amelyet  
a Mobiliti töltőhálózatában használhat fel.
A nyár folyamán az állandó modelleken  
felül további két típussal bővült a kínálat,  
egy Fiat 500e Icon és egy Volvo XC40 
Recharge modellel.
Ügyféligények alapján bármelyik elektro 
mos autóra kérhető egyéni MVM GOajánlat.
A VeszprémFesten egy önálló MVM GO- 
standon a fesztivál látogatói megnézhették 
az elektromos Volkswagen ID.4-et, és tájé-
kozódhattak e-autó tartós bérleti szolgálta-
tásunkról is.
Az MVM GO eautó tartós bérletről további 
információ: https://mvmotthonplusz.hu/mvmgo

Forrás: MVM Otthon Plusz Zrt.
VESZPRÉMFEST AZ MVM NEXT ENERGIÁJÁVAL 
Fotók: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

BEMUTATKOZOTT AZ MVM GO: E-AUTÓBÉRLÉS  
HOSSZÚ TÁVRA
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PROJEKT: KONTÉNMENT LASSÚ  
TÚLNYOMÓDÁS MEGAKADÁLYOZÁSA 
BALESETI HELYZETBEN

ÚJABB VÉDELMI RENDSZER A PAKSI 
ATOMERŐMŰBEN

Plusz védelmi rendszer kerül kiépítésre a 
Paksi Atomerőműben, amely tovább növeli 
az üzembiztonságot. A 2011. március 11-én  
a Fukushima Daiichi Atomerőműben kiala   
kult súlyos baleset következtében a European 
Nuclear Safety Regulators (ENSREG) Group 
az európai atomerőművekben ún. „stresz-
szteszt" végrehajtásáról döntött, amelyre 
a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat (CBF) 
elnevezést használjuk.
A CBF előírások alapján a Paksi Atomerő
műben szükségessé vált a konténment  
– az atomreaktorban a reaktortartályt körül-
vevő acél és vasbeton szerkezetű, herme-
tikus épületegyüttes – túlnyomódás meg-
akadályozásának biztosítása, mely projekt 
fővállalkozója az MVM ERBE Zrt., az MVM 
Csoport tagja.
Egy esetleges baleseti helyzetben a reak-
torakna elárasztása esetén a reaktortartály-
ban levő olvadék maradványhője a tartály-
falon keresztüli hőátadás közvetítésével 

Az európai atomerőművekben már egy év  
 tizede végrehajtott úgynevezett „stresszteszt” 
– más néven Célzott Biztonsági Felülvizsgá
lat, vagyis CBF – előírásai alapján a Paksi 
Atomerőműben már eddig is számos bizton-
sági fejlesztés történt, az elmúlt napokban 
azonban újabb mérföldkőhöz érkezett a 
folyamat: szeptember 20án a helyére ke rült 
az első baleseti funkcióra alkalmas dízel
generátor (BDG).

Az atomerőmű védelmi rendszerében már 
eddig is volt 12 db üzemzavari dízelgene
rátor (ÜDG), ezzel a projekttel pedig egy 
olyan plusz biztonsági rendszer valósul  
meg, amely egy esetleges baleseti helyzet-
ben a dedikált fogyasztói listában szereplő 
villamos fogyasztók ellátását biztosíthat 
ja a dízelgépek teljesítményküszöbéig  
(az épületen belül tárolt dízel üzemanyag-

a reaktoraknában található hűtőközeget 
fel melegítené. A hűtőközeg elgőzölgése 
folytán a konténmentben megnövekedne  
a gőz mennyisége, és amennyiben a sprinkler 
rendszer (vízzel oltó/üzemelő rendszer) nem 
lenne működőképes, úgy a konténment nyo-
mása is fokozatosan megnövekedne.
A projekt hosszas előkészítést (koncepcio nális  
tervezések, kiviteli tervezés, engedé lyezte tés, 
illetve gyártási és beszerzési munkálatok) 
követően a 2021es évben kivitelezési fázis-
ba fordult, idén augusztusban pedig a kivite-
lezési munka látványos és egyben kritikus 
része valósult meg, amikor a 3as, illetve 
2-es blokki lokalizációs tornyok tetejére 
kerültek feldaruzásra a léghűtő egységek,  
valamint az összetartó acélszerkezetek.  
Az 1es, illetve 4es blokki emelések 2023
ban valósulhatnak meg, a projekt életciklu-
sának tervezett befejezése 2024re prog-
nosztizálható.

Szerző: MVM ERBE Zrt.

készlet minimum 168 órás névleges terhe
lésen történő üzemelést tesz lehetővé).
Mivel a projekt főberendezése, a Cummins 
gyártmányú, C3500 D5e típusú földrengés
álló dízelgépegység igazán súlyos „egyéni ség”  
(egészen pontosan 30 tonna), a gép házba 
történő beemelés és vonszolás, de az ezt 
megelőző tervezési munkálatok, az enge
délyeztetések, a gyártási, beszerzési és  
az építészeti feladatok is nagyfokú szak 

értelmet, precizitást, és nem utolsósorban 
alapos helyismeretet igényeltek: mindezt 
ezúttal is az MVM ERBE Zrt. mint a projekt 
fővállalkozója biztosította az atomerőmű 
részére.
A munka természetesen folytatódik tovább: 
a projekt befejezése 2023 IV. negyedévében 
várható.

Szerző: MVM ERBE Zrt.

LÉGHŰTŐ FELDARUZÁSA A 2. BLOKKI LOKÁCIÓS TORONY TETEJÉRE   
Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

A DÍZELGENERÁTOR BEEMELÉSE A GÉPHÁZBA  Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
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A tíz nyertes, aki iskolájának nyert  
3 napelemes lámpát:
nn Nagy Dóra – Várday Kata Református 

Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
(Kisvárda)

nn Csiki Viola – Mezőtárkányi Általános  
Iskola Mezőszemerei Tagiskolája  
(Mezőtárkány)

nn Simon-Kun Blanka – Kesjár Csaba  
Általános Iskola (Budaörs)

nn Kulcsár Buda – Tomori Pál Általános  
Iskola (Budapest)

nn Lennert János – Veszprémi Kossuth Lajos 
Általános Iskola (Veszprém)

nn Bánfalvi Judit – Rumi Rajki István  
Általános Iskola (Rum)

nn Szabó Zsuzsanna – Damjanich János 
Gimnázium és Mezőgazdasági Technikum 
(Nagykáta)

nn JoóSzivós Lilla – Talentum Református 
Általános Iskola (Székesfehérvár)

nn Rozner Mira – Gloriett Sportiskolai  
Általános Iskola (Budapest)

nn Nagy Lara – Madocsai Református  
Általános Iskola (Madocsa)

Szerző: MVM Zrt.

Az energetika világáról, illetve az MVM  
Csoport működéséről szerettünk volna  
minél több tudást megosztani a gyerekek
kel. A feladatok megoldását és az ismeret

szerzést éppen ezért egy tudásbázis is 
segítette a felkészülés során. A kikerült 
okoslámpák pedig mostantól mind a  
háromezer gyermeket szolgálják az intéz
mények udvarán” – mondta Jákó Eszter,  
az MVM csoportszintű kommunikációs  
igazgatója.
A harmadik alkalommal megrendezett 
szemléletformáló pályázaton általános  
és középiskolás diákok indulhattak; az or 
szág 87 iskolájából 452 nevezés érkezett. 
Az online játékokat leggyorsabban sikerrel 
teljesítők iskolájuknak nyerték meg a mo-
dern világítótesteket.
A három részből álló megmérettetés során 
ügyességre, logikára és tudásra volt szük-
ség, hiszen az összekuszálódott vezetékek 
helyreállítása mellett az MVM Csoport 
tevékenységére vonatkozó feladatokat is 
meg kellett oldaniuk a diákoknak. A játéko-
sok sorrendje az összesített időeredmény 
alapján alakult ki.

Összesen közel háromezer diák tanul abban 
a tíz magyarországi általános és középiskolá-
ban, amelyek udvarára az elmúlt időszak 
ban kikerült az MVM Okosiskola pályázatán 
iskolánként elnyert 3 kültéri napelemes 
okoslámpa. Kisvárda, Veszprém, Mező
tárkány, Rum, Nagykáta, Székesfehérvár és 
Madocsa mellett egy budaörsi és két buda-
pesti iskola lett gazdagabb három-három 
ilyen eszközzel az MVM Csoport 2019-ben  

indult online nyereményjátékának legutóbbi 
fordulójában. A két darab négy méter ma-
gas, illetve egy darab ötméteres lámpát az 
iskolák által meghatározott helyre telepítet-
ték az elmúlt hetekben – akár iskolaudvarra, 
akár sportpályára, de minden esetben fixen 
rögzítve.
„Az MVM Okosiskola versenye kettős célt 
szolgált: egyrészt az ismeretterjesztést, 
másrészt az iskolák innovatív fejlesztését. 

MVM-KÖZÖSSÉG
2022. 2. félév

TÍZ ISKOLA TÖBB EZER DIÁKJA  
VETTE BIRTOKBA AZ MVM  
NAPELEMES OKOSLÁMPÁIT
Tíz hazai oktatási intézménybe kerültek ki az MVM Okosiskola online játékán  
elnyert napelemes okoslámpák. A harmadik alkalommal megrendezett pályázatra  
közel 500 diák regisztrált, a legjobbak intézményüknek nyerhették meg a három  
világítóeszközt.

A VESZPRÉMI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓI  Fotó: MVM Zrt.

A BUDAÖRSI KESJÁR CSABA ÁLTALÁNOS ISKOLA 
EGYIK OKOSLÁMPÁJA  Fotó: MVM Zrt.

A VÁRDAY KATA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM EGYIK OKOSLÁMPÁJA  
A SPORTPÁLYA MELLÉ KERÜLT  Fotó: MVM Zrt.
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az MVM Smart Future Lab szakértői segí
tették őket. Megismerkedtek többek között  
az üzletitervkészítés és a gyors prototípus 
tervezés módszertanával, továbbá a szaba
dalmak fortélyaival. Fontos cél volt az is,  
hogy a feltalálók segítséget kapjanak ötle
tük továbbfejlesztésében és a tényleges 
piacra lépésben. 
Ahogy az elmúlt években, úgy idén is élő
ben, online tartották az MVM Edison döntő
jét, ahol már csak az számított, hogy a fel  
találók mennyire tudják „eladni” ötletüket  
a szakmai zsűrinek. Az ötlet fázisban induló 
csapatok online pitchét élőben nézhették az 
érdeklődők az MVM videómegosztó oldalán. 
A szakmai zsűri döntése alapján az érett és 
az ötlet fázis első helyezettjei 5 millió forin-
tos fődíjat, a második és harmadik helyezet-
tek pedig 3, illetve 1 millió forintot nyertek.  
A döntőben helyezést elérő csapatok emel-
lett esélyt kapnak a legfeljebb 50 millió forint 
értékű, magvető befektetés elnyerésére is  
az MVM Smart Future Lab jóvoltából.
Az MVM Edison zsűrielnöke Bertalan Zsolt, 
az MVM Zrt. csoportszintű technológiai 
és innovációs igazgatója, a testület tagjai 
Vojtek Endre, az MVM Zrt. kereskedelmi és 
ügyfélkapcsolati vezérigazgatóhelyettesi 
senior tanácsadója, Sitányi László, a Kék 
Bolygó Klímavédelmi alapítvány szakmai  
és gazdasági vezetője, Dr. Hajnal Tamás,  
a Széchenyi Alapok Zrt. vezérigazgatói ta-
nácsadója, illetve Répássy Zsuzsanna Réka, 
az ittaSzezon.com alapítója.

a jövő otthonai, városai, a digitális infra-
struktúra, a pénzügyeket forradalmasító 
fintech, illetve az ügyfélkiszolgálás és  
termékinnováció területéhez kapcsolódva, 
valamint egy különálló „egyéb” kategóriá
ban. A szervezők olyan ötleteket vártak, 
amelyek valós problémákra kínálnak meg-
oldásokat, miközben megkönnyítik a fel-
használók mindennapjait, és hatékonyabbá 
teszik az energetikai szektor működését.
„Büszkék vagyunk rá, hogy az MVM Edison  
startup verseny mára nemcsak önálló márka, 
hanem a startup világ meghatározó szerep
lője. A megmérettetés 2016os indulása óta  
csaknem félezer pályázat érkezett, összesen  
59 döntőst mentoráltunk, és 16 nyertes 
csapatot ünnepelhettünk. Az elmúlt évek
ben az MVM Edison segítségével az MVM 
Smart Future Lab Zrt. számos projektet 
támogatott befektetéssel. Idén is több 
kreatív és jövőbe mutató pályázat érkezett. 
Azt gondolom, a 2022es mezőny minden 
eddiginél innovatívabb volt” – mondta  
Bertalan Zsolt, az MVM Zrt. csoportszintű 
technológiai és innovációs igazgatója, a ver-
senyt bíráló zsűri elnöke.
Az idén beérkezett 186 pályázat közül 
szakmai zsűri választotta ki a 11 legígére 
tesebbet, így 7 csapat korai, ötlet fázisú,  
míg 4 csapat érett fázisú megoldása jutott  
a döntőbe. A döntősök a májusi megmé 
rettetés előtt két hónapos különleges  
szakmai mentorprogramon vettek részt, 
ahol az MVM Csoport inkubátor cége,  

A DIÁKIGAZOLVÁNY ÚJ SZEREPE,  
SZABADULÓSZOBÁVÁ ALAKULÓ VÁROSOK 
ÉS ÉLELMISZERTERMELÉS A NAPPALIBAN 
– KIHIRDETTÉK AZ MVM EDISON STARTUP 
VERSENY IDEI NYERTESEIT

Kihirdették az MVM Edison startup verseny 
2022es győzteseit. A kihívásra nevezett 
innovatív kezdeményezéseket ötlet és 
érett (scale up) fázis szerinti kategóriákban 
díjazták. Az ötlet fázisban idén a Diverzum 
diákokat és márkákat összekötő platformja 
állhatott a dobogó legfelső fokára, második 
az automatizált otthoni kertészetet meg-
valósító MikroKert, a bronzérmes pedig az 
okos hulladékkezelésre ösztönző GreenMap 
csapata lett.
Az érett fázisú fejlesztések között első 
helyezett a városnézést új szintre emelő 

szabadulószoba-alkalmazás, a CityRoom, 
második a fiataloknak ökotudatos, digitális 
közösségi alkotóműhelyt létrehozó Robo-
Kaland, illetve harmadik az elektromos 
autók számára töltés-asszisztencia szolgálta-
tást biztosító Green Assistance csapata lett.
Az MVM Csoport hisz abban, hogy a startup 
közösségek fontos motorjai az innovatív 
megoldásoknak. Ezt támogatva jött létre 
az MVM Edison startup verseny 2016ban, 
amelyet azóta minden évben megrendeznek. 
A cél idén is az volt, hogy a pályázat inno
vatív ötleteket karoljon fel az energetika,  

A diákokat kedvenc márkáikkal összekötő program; közösségi alapú, decentralizált otthoni 
kertészet, az okos hulladékkezelést és újrahasznosítást ösztönző alkalmazás; városokat 
interaktívan bemutató telefonos szabadulószoba; fiatalokat célzó ökotudatos, digitális, 
közösségi alkotóműhely, illetve lemerült elektromos autóknak szóló asszisztencia-szolgál-
tatás is szerepel az MVM Edison startup verseny idei nyertesei között. Az innovatív ötletek 
pénzjutalomban részesülnek, illetve akár 50 millió forint magvető befektetést is kaphatnak.

MVM EDISON 2022 DEMO DAY  Fotó: MVM Zrt.

AZ ÖTLET FÁZIS NYERTES CSAPATA: A DIVERZUM 
Fotó: MVM Zrt.

AZ ÉRETT (SCALE UP) FÁZIS NYERTES CSAPATA: 
A CITYROOM  Fotó: MVM Zrt.
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Ötlet fázis

1. Diverzum
A Diverzum csapata egy olyan platformot 
tervezett, amely exkluzív kedvezményekkel 
köti össze a Z generációs diákokat kedvenc 
márkáikkal. Az internetes felület jelenleg 
is működik, mintegy 10 ezren regisztrálták 
diákigazolványukat. A tanulók személyre 
szabott ajánlatokat kapnak, ezeknek kö-
szönhetően pedig könnyen kialakulhat  
a márkahűség is egyegy brand iránt.

2. MikroKert
A MikroKert vízója a mikrokertek elterje
dése és az öngondoskodás népszerűsítése. 
A MikroKert célja az első decentralizált ott-
honi kertészet megvalósítása, ami automa-
tikusan vezérelt és monitorozható, lakáson 
belüli élelmiszertermelést tesz lehetővé, 
közösségi alapokra helyezve. Az ötlet alapja 
az úgynevezett hidroponikus kertészetek 
voltak, ahol a növények csepegtetve kapják 
a vizet és a tápanyagokat. Az ötletgazdák 
szerint ezt akár a négy fal között, mindössze 
egy négyzetméteren is meg lehet valósítani, 
ami biztosíthatja egy átlagos család zöldség- 
és gyümölcsszükségletét, jóval a piaci ár 
alatt.

3. GreenMap 
A GreenMap egy olyan alkalmazás, amely 
a hulladékkezelést és az újrahasznosítást 
ösztönzi. Az app megmutatja a legközelebbi  
gyűjtőpontokat, odanavigál, és segít a 
szelektálásban is. Környezettudatos cégek 
bevonásával egy kuponrendszeren keresz-
tül motiválja a platform a felhasználókat 
a tudatos hulladékkezelésre. A GreenMap 
előmozdíthatja a lakosság, a vállalkozások 
és az intézmények környezettudatosságát.

Érett (scale up) fázis

1. CityRoom
A CityRoom csapata egy olyan platformot 
álmodott meg, amely szórakoztatóan mutat 
be egyegy nagyvárost és látványosságait. 
A játék webes felületen fut, ezért gyorsan, 
egyszerűen használható, csupán egy bön-
gészőre van hozzá szükség. A CityRoom úgy 
kalauzolja a csapatokat a nevezetességeket 
érintve, hogy közben különböző kihívások 
elé állítja őket, amelyeket közösen kell meg-
oldaniuk.

2. RoboKaland
Az ötletgazdák víziója, hogy az elektronikai 
hulladékokból újrahasznosítsanak mindent, 
amit csak lehet. A RoboKaland egy öko-
tudatos, digitális, közösségi alkotóműhely, 
ahol 518 éveseknek tartanak szakköröket, 
de tanulási zavarral, autizmussal és egyéb 
nehézséggel élő gyerekekkel is foglalkoz-
nak. Az újrahasznosítás mellett okoskertet, 
mikroprocesszoros eszközöket, víztisztítót 
és robotokat is készítenek. Az utóbbi évben 
csaknem 15 tonna e-hulladékot hasznosí-
tottak újra, jövőre ennek a dupláját tervezik, 
ennek érdekében országos hálózatot is 
szeretnének kiépíteni.

3. Green Assistance
A Green Assistance arra az estre nyújt meg-
oldást, ha egy elektromos autó teljesen  
lemerül. Eddig ebben az esetben az egyet-
len megoldást a jármű elszállítása jelen-
tette. A Green Assistance alkalmazásán 
keresztül azonban már hordozható töltőbe-
rendezést is lehet kérni eseti jelleggel, de 
akár havidíjas csomagban is. Az ötletgazdák 
szerint ez nem csak gyorsabb, de olcsóbb is 
a bajba került e-autósoknak, mint például  
az autómentés.

Szerző: MVM Zrt.

Pályázz az 
MVM Edison
startup versenyre!
Csapatod vagy vállalkozásod ötletével 
2023. január 31-ig jelentkezhetsz.

Alakítsuk együtt a jövőt:

mvmedison.hu

MVM_Edison_Robot_Energiaforras_205x295_1111.indd   1 2022. 11. 11.   16:29:12

AZ MVM EDISON 2022-ES DÖNTŐJÉNEK NYERTES CSAPATAI

/ HÍREK



112  113

Utolsó beosztása gépmester volt a VGKO – 
Visontai Gépészeti Karbantartó Osztály R-1 
szakágban. Munkáját mindig a jó szakmai 
alapok, az évtizedes tapasztalat és az erős 
vezetői készségek megléte jellemezte. Ezek 
alapján az általa irányított csoport megha-
tározó személyisége tudott lenni évtizede-
ken keresztül. A Társaság iránt mindig is 
elkötelezett, a célokért tenni akaró, eredmé-
nyes és megbecsült kollégát ismerhettünk 
meg személyében. Az elismerés adomá-
nyozását nyugdíjba vonulása alkalmából 
vehette át.

Törköly Tamás, az MVM OVIT Zrt. műszaki 
igazgatója és az MVM Ovit Acélszerkezeti 
üzletágának vezetőjeként a 2018as évet 
követően a Gödi Acélüzemben gazdasági 

és műszaki területen vállalt munkájával 
megerősítette az MVM Csoport gyártási 
tevékenységét. Az üzem Magyarország 
egyik legnagyobb acélmegmunkáló gyára. 
A gyár által előállított felsővezetékek, tar-
tó és feszítőoszlopok, valamint a villamos 
alállomások acélszerkezetei elengedhe-
tetlenek a villamosenergiaellátásbizton-
ság szempontjából. Az üzem működését 
jelentős szervezeti, gyártástechnológiai 
átszervezéssel és a kereskedelmi partnerek 
bizalmának visszaszerzésével stabilizálta és 
erősítette meg.

Kiss László, az MVM KONTÓ Zrt. vezér-
igazgatója 32 éve dolgozik a villamose-
nergia-iparban. Az MVM KONTÓ Zrt.-hez 
2006ban került. Az MVM Csoport belső 

HR, pénzügyi és számviteli szolgáltaltójá-
nál megalakulásakor áldozatos munkával 
építette fel, majd folyamatosan fejlesztette 
a HR-szolgáltatási modellt. Napi munkája 
mellett irányította a 2012-ben sikerrel zárult 
SAP HCM rendszer MVM Csoportba történő 
bevezetésére irányuló projektet, amelynek 
későbbi fejlesztése, újabb modulok beveze-
tése is hozzá köthető.  Kiss László az MVM 
Csoport és a Magyar Állam mint tulajdonos 
érdekeit folyamatosan szem előtt tartva 
végezte és végzi tevékenységét, ezek közül 
is kiemelendő a KOMP programban (Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felkérése alapján 
a portfóliójába tartozó Közlekedési Közpon-
tok és Regionális Víziközmű Társaságok 
pénzügyiszámviteli és HRfolyamatainak 
hatékonyságfejlesztésére irányuló projekt) 
és a NÜSZ Jövőkép projektben (NVTNM 
elvárása alapján egy olyan szolgáltató mo-
dell kialakítására irányuló projekt, amelyben 
három ügyfélkör, – a Nemzeti Vízművek Zrt. 
irányítása alatt működő Víziközmű Társa-
ságok, a Volánbusz Zrt. és az MVM Csoport 
– számára önállóan is működőképes szol-
gáltató társaságok kerültek létrehozásra) 
vállalt szerepe. A fenti, kiemelt jelentőségű 

ÁLLAMI ÉS MINISZTERI KITÜNTETÉSEKET 
KAPTAK KOLLÉGÁINK

Állami és miniszteri kitüntetéseket adott át az augusztus 20-ai, nemzeti ünnepünk alkal-
mából Prof. Dr. Palkovics László technológiai és ipari miniszter Budapesten a Vigadóban.
Az MVM Csoport vállalati kultúrájának szerves része a teljesítmény és a szakmai kiváló-
ság elismerése, ezek a kitüntetések pedig kívülről erősítenek meg minket abban, hogy 
munkánk eredményes, és jó úton járunk. Büszkék vagyunk rá, hogy idén tizenkét mun-
katársunk kiemelkedő teljesítményét értékelték. Kitüntetett munkatársaink életújáról  
az alábbiakban olvashatnak. 

Nagy Lajos, a Magyar Földgáztároló Zrt. 
Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló terme-
lőmestere 1977ben, az akkori NKFV Haj-
dúszoboszlói Bányászati Üzem kötelékében 

kezdte a gázipari pályafutását mint komp-
resszorkezelő. A jogutódlások következté-
ben előbb a MOL Rt.ben, az E.ON Földgáz 
Storage-ban, majd a Magyar Földgáztároló 
Zrt. szervezetében végezte és végzi napi 
feladatait. 1980ban szénhidrogén kitermelő 
technikus képesítést szerzett, majd teljesít-
ménye elismeréseként 1981től termelő-
mester pozícióba lépett elő. 
Pályafutása alatt bizonyította a munkabí-
rását, vállalva a folyamatos munkarenddel 

járó fokozott terhelést is. A szakmai elhiva-
tottsága példaértékű, gázipari generációk 
nőttek fel a keze alatt.
A fiatalabb kollégák beilleszkedésének segí-
tése, a technológiai tudás átadása kiemelten 
fontos tényező volt az életében. Ötleteivel a 
balesetmentes munkavégzést és a műszaki 
biztonság fokozását is folyamatosan elősegí-
tette. Pályafutása alatt az innovációs elképze-
lései megvalósításra kerültek, ezek beépültek a 
földalatti gáztároló technológiai folyamataiba, 
emellett munkavédelmi oktató szaktudásával 
is segíti a tároló mindennapi üzemvitelét.

Szabó András, az MVM Mátra Energia Zrt. 
gépmestere 1974. június 25től dolgozik  
társaságunknál és annak jogelődjeinél.  NAGY LAJOS  Fotók: TIM

SZABÓ ANDRÁS

TÖRKÖLY TAMÁS

KISS LÁSZLÓ

MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVELET VEHETTEK ÁT
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projekteken kívül számos feladat végre-
hajtása fűződik a nevéhez, többek között 
projektvezetőként irányította az MVMNKM 
HR-integrációs projektet, amelyek célja az 
MVM Zrt. azon stratégiai célkitűzésének 
megvalósítása, hogy az NKM Csoport társa-
ságait integrálják az MVM Csoportba.

Mező Dezső, az MVM Balance Zrt. erőművi 
beruházási osztályvezetője személyesen 
vezeti és koordinálja a cég hat erőműből álló 

eszközparkjának beruházási feladatait, és a 
szervezeti egysége irányítása mellett a ki-
emelt projekteket is. Az elmúlt években több 
olyan befejezett modernizációs beruházást 
vezetett, melyek az erőművek rendelkezésre 
állásához kulcsfontosságúak voltak. Jelenleg 
is négy kiemelt beruházást irányít, készít 
elő, mindezt szakmailag is, illetve szervezeti 
egysége számos projektjét fogja össze. Mun-
káját magas szintű precizitás és igényesség 
jellemzi. Igazi csapatjátékos, példamutatóan 
kezdeményező és támogató egyaránt.

Kiss Csilla, az MVM Főgáz Földgázhálózati 
Kft. műszaki adminisztráció csoportvezetője 
1988 óta, 34 éve dolgozik jelenlegi munka-
helyén. Ezen időszak alatt a külső és a belső 
ügyfelek igényeinek kezelése, működésfej-
lesztés, folyamatok hatékonyságnövelése, 
oktatások, munkafolyamatok szervezése,  

fejlesztése és a jogszabályi előírásoknak  
való teljes körű megfelelés, valamint a 
garantált szolgáltatások teljesítése érde-
kében elévül hetetlen érdemeket szerzett. 
Kiemelt jelentőségű az a munkája, melyet 
az SAP bevezetésében és a bevezetést kö-
vető SAPfejlesztések, átalakítások kapcsán 
végez. Lojalitása a társasághoz és földgáz-
szolgáltatási iparághoz megkérdőjelezhe-
tetlen, munkavégzése során mindig a cég 
érdekeit tartja szem előtt. Magatartásával 
és szorgalmával kollégái számára követendő 
példaként szolgál.

Habány György, az MVM Zrt./MVM Services 
Zrt. senior biztosítási szakértője több évtize-
de végez eredményes szakmai és érdekkép-
viseleti tevékenységet az MVM Csoportban. 
Ezen munkája során megteremtette az MVM 

Csoport biztosítási portfóliójának alapjait, 
és magas szintű szakmai feladatai mellett a 
munkavállalói érdekképviseletek tevékeny-
ségében is részt vett. Biztosításszakmai és 
a társaságcsoport vállalataira vonatkozó 
ismeretei meghatározók voltak abban, hogy 
az MVM Csoport folyamatosan meg tudott 
felelni a változó gazdasági környezet által 
okozott biztosítási kihívásoknak.

Kovács István, az MVM Services Zrt. adat-
védelmi tisztviselője az MVM Csoportban 
végzett 37 éves munkáját rendszerprogra-
mozóként kezdte, és fokozatos fejlődését, 

szakmai törekvését tökéletesen mutatja 
karrierútja: osztályvezetői, majd igazgatói 
pozíciókat töltött be a cégcsoporton be-
lül. Az ITterületen végzett több évtizedes 
fejlesztő munkája során számos innovációs 
és kontroll tevékenység fűződik a nevé-
hez. 2018 óta adatvédelmi tisztviselőként 
támogatja az MVM Csoport tagvállalatainak 
működését. István munkatársként és vezető-
ként egyaránt szakmai hozzáértéséről adott 
tanúbizonyságot, melyet komplex gondolko-
dásmódjával, precizitásával és tiszteletteljes 
attitűdjével egészít ki.

Frányó István, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. oktatási főosztályvezetője 1986ban 
kezdte pályafutását az atomerőműnél, 

első tíz évét az üzemvitelen töltötte, ahol 
a blokkszámítógép és az irányítástechnikai 
rendszerek üzemeltetésével foglalkozott. 
Szorgalmának, lelkiismeretes munkavég-
zésének és a megszerzett szakmai ismere-
teinek köszönhetően 1995ben felkérést 
kapott, hogy vegyen részt a Paksi Atom-
erőmű Oktatási Modell Projekt, SATmun-
kacsoportjának feladataiban. A projekt célja 
a Paksi Atomerőmű képzési rendszerének 
megújítása volt, a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség által ajánlott SATmódszertan 
szerint. A projekt után szakterületi instruk-
torként, majd 2000től az üzemviteli oktatói 
csoport vezetőjeként folytatta munkáját a 
Szimulátor Osztályon. 2002-ben mérnök-
tanár végzettséget szerzett a Dunaújvárosi 
Főiskolán. 2005től a Szimulátor Osztály 
osztályvezetői feladatait látta el. Jelentős 
szerepe volt az atomerőmű képzési tevé-
kenységét rendeleti szinten szabályzó NFM 
rendelet kidolgozásában, az oktatási folya-
matokat leíró belső szabályozások átdolgo-
zásában, a szimulátorrekonstrukció előké-
szítésében és megalapozásában. 2016-tól 
főosztályvezetőként irányítja az Oktatási 
Főosztály szerteágazó, változatos tevékeny-
ségét. Munkáját mindenkor a nukleáris biz-
tonság és a minőség iránti elkötelezettség 
jellemezte. Vezetésével a Paksi Atomerőmű 
képzési szervezete sikeresen meg tudott fe-
lelni a képzési területen megjelenő legújabb 
kihívásoknak is.

MEZŐ DEZSŐ

KISS CSILLA

HABÁNY GYÖRGY

KOVÁCS ISTVÁN

FRÁNYÓ ISTVÁN
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Energiát adunk  
a társadalomnak
Az MVM elhivatottan támogatja a kultúrát, 
a sportot, az oktatást és a tudományt. Kiemelt 
figyelmet fordít továbbá a környezetvédelemre 
és a hátrányos helyzetűek segítésére.

mvm.hu
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Eck József gépészmérnök, aki több mint 
négy évtizede dolgozik a nukleáris iparban. 

A Paksi Atomerőműben végigjárta a rang-
létrát, az alapoktól ismeri a jelenleg üzemelő 
blokkokat, az új atomerőműberuházásban a 
kezdetektől részt vesz. A Paks II. Atomerőmű 
Zrt. programigazgatója a Paksi Atomerőmű 
működtetése érdekében végzett több évti-
zedes, magas színvonalú szakmai és vezetői 
munkája elismeréseként vehette át a Magyar 
Arany Érdemkereszt kitüntetést. 

Sipos László József villamosmérnök, minő-
ségügyi szakmérnök, az MVM Paksi Atom-

erőmű Zrt. nyugalmazott minőségbiztosítási 
vezető mérnöke Magyar Ezüst Érdemke-
reszt kitüntetésben részesült több évtize-
des magas színvonalú szakmai munkája, 
különösen a nukleáris szakértők minősítése 
és a mérnöki hivatásrendi kamarai rendszer 
kiépítése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként.

Vincze Pál hegesztőmérnök, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. egykori minőségbiztosítási 
osztályvezetője, a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség Nukleáris Mérnöki Osztályának 

nyugalmazott osztályvezetője a nukleáris 
energetika területén végzett több évtizedes 
magas színvonalú szakmai munkája elisme-
réseként vehette át a Magyar Ezüst Érdem-
kereszt kitüntetést.

Szerző: MVM Zrt.

ECK JÓZSEF 

SIPOS LÁSZLÓ JÓZSEF

VINCZE PÁL

MAGYAR ÉRDEMKERESZT KITÜNTETÉST VEHETTEK ÁT
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 „Fantasztikus élmény volt számomra a 
koncert. Rendkívüli művészekkel zenélhet
tem az MVM ZENERGIA színpadán. Együtt 
adhattuk át azt a csodás élményt, amit 

számomra a zene jelent: átsegít a nehéz 
időszakokon, gyógyít, felemel és nem utolsó 
sorban összeköt minket. De ami a legfon
tosabb, hogy örömet ad – nemcsak nekünk 
zenészeknek, hanem a közönségnek is”  
– osztotta meg gondolatait Rúzsa Magdi.
„Ma este nem volt különbség klasszikus és 
könnyűzene között – nemcsak ezek a műfa
jok olvadtak egybe, de a zene, a művészek 
és a közönség is. Soksok szív dobbant egy
szerre, Brahmsra épp úgy, mint az AC/DCre. 
Az élő koncertek egyik legnagyobb értéke, 
hogy a nézők átérezhetik az előadók lényét, 
lelkületét. Szerintem ma este érezhették, 
hogy a színpadon mindenki szívétlelkét 
beleadta” – mondta Keller András a koncert 
utáni élménybeszámolójában.
Balázs János számára visszatérő művész-
ként minden évben a nyár egyik fénypont   
ja az immáron hagyománnyá vált MVM  
ZENERGIA koncert: „Azt szeretem ebben  
a rendkívüli koncertben, hogy a zenei érté
keket megtartva, nyitottságának köszönhe
tően mindig valami újat mutat, nemcsak a 
közönségnek, hanem nekem is. Az adja meg 

az esemény egyediségét, ahogy a különböző 
műfajok találkoznak a színpadon – minden 
évben csoda születik. Páratlan érzés, hogy 
ennek újra és újra részese lehetek.”

Újdonság, hogy idén öt vidéki nagyvárosban 
is megtekinthető volt a nem mindennapi 
koncert óriáskivetítőn élőben, ingyenesen, 
különleges kiegészítő programok kísére-
tében. Az élő közvetítés előtt Debrecen-
ben a Cívis Consort vonósnégyes, Tordai 
Zoltán és zenekara, valamint Varga Klára 
Jászai Maridíjas színművész közös műso-
rát élvezhették a nézők; Miskolcon a Rutkai 
Bori Band gyermekkoncert és a The Pastorz 
várta a látogatókat; Pécsen Seidl Dénes és 
DénesWorowski Marcell „ZeneMűvek” c. 
népszerű formációja hozta közelebb a klasz-
szikus zenét; Szegeden BalázsPiri Soma 
zongoraművész, majd a SzegEd TRombone 
ENsemble harsonaegyüttes műfajokon 
átívelő koncertje szórakoztatta a nézőket; 
Szombathelyen pedig Kiss Márton zongora-
művész, valamint a Savaria Szimfonikus  
zenekar művészeiből megalakult kamara 
zenei formációk koncertjei várták az érdek-
lődőket. 
További információk az mvmzenergia.hu 
oldalon.

Szerző: MVM Zrt.

HAT VÁROSBAN, TÖBB MINT ÖTEZER  
NÉZŐT VARÁZSOLT EL AZ MVM ZENERGIA 
GÁLAKONCERTJE

Az MVM ZENERGIA ezúttal is egyedül - 
álló zenei élménnyel és látvánnyal várta  
az érdeklődőket. Idén a klasszikus zene,  
a könnyűzene, a magyar népdalok, a francia 
sanzonok, a jazz, a rock és a régi magyar  
filmslágerek világából jól ismert művek 
csendültek fel Rúzsa Magdi Máté Péterdíjas 
magyar énekesnő, dalszerző, Balázs János 
Kossuthdíjas zongoraművész, Liszt, Prima 
és Junior Primadíjas, érdemes művész és 
a Concerto Budapest előadásában, még 
sosem hallott átiratokban, fényfestés kísére-
tében. A koncertet Keller András Kossuth-, 
Liszt- és Bartók–Pásztory-díjas, érdemes 
művész vezényelte, míg az egyedi hangsze-
relés és zenei rendezés Szentpáli Roland 
többszörös nemzetközi versenygyőztes és 
Artisjusdíjas tubaművész, zeneszerző mun-
kájának köszönhető. Az est műsorvezetője 
Bősze Ádám volt.

A koncert minden évben a zeneművészet  
és a jótékonyság találkozási pontja, hiszen 
az MVM a program teljes jegybevételét jóté-
kony célra ajánlja fel. Online szavazás kere-
tein belül lehetett ezúttal is eldönteni, hogy 
három szervezet közül melyik kapja meg 
az összeget. Idén a rekordszámú szavazat 
alapján a Nem Adom Fel Alapítvány kapta 
meg a koncert bevételét, ezzel támogatva 
áldozatos tevékenységüket. 
„A zeneművészet ápolása és támogatása 
mindig kiemelkedően fontos volt az MVM 
Csoport számára. A mai rohanó világban 
egyre kevesebb állandó értékkel találkozunk, 
de a művészi produkciók mindig tökéletes 
kapaszkodót nyújtanak, ha megállunk egy 
pillanatra. Nagy megtiszteltetés, hogy ekkora 
érdeklődés övezte ezt a már hagyománnyá 
vált nagyszabású koncertet, többek között 
azért, mert az MVM ZENERGIA kulturális 
jelentősége mellett komoly jótékonysági célt 
is szolgál. Szeretném megköszönni minden
kinek, aki jegyet vásárolt, és ezzel aktív ré
szesévé vált egy igazán nemes ügy támoga
tásának” – mondta köszöntőjében Dr. Czepek 
Gábor, az MVM Zrt. elnökvezérigazgatója. 
A teltházas Erkel Színházban, az öt vidéki 
helyszínen és az online térben együttvéve 
több mint ötezer néző követte a különleges 
fényfestéssel kísért gálakoncertet. A közön
ség elégedettségét bizonyította a véget 
nem érő tapsvihar, aminek köszönhetően 
három ráadás dalt is előadtak a művészek. 

Hetedik alkalommal hívta életre az MVM ZENERGIA egyedülálló koncertjét az MVM. 
Újragondolt klasszikusok csendültek fel Rúzsa Magdi, Balázs János és a Concerto Buda-
pest előadásában 2022. augusztus 27-én 19:30-tól. A fényfestéssel kísért koncert idén 
a teltházas Erkel Színház mellett öt vidéki nagyvárosban és online is követhető volt, így 
rekordszámú néző lehetett részese az élménynek országszerte. A teljes jegybevételt 
idén is jótékony célra ajánlotta fel az MVM.

FÉNYFESTÉS TETTE MÉG KÜLÖNLEGESEBBÉ A GÁLAKONCERTET  Fotó: MVM ZRT.

RÚZSA MAGDI, BALÁZS JÁNOS, KELLER ANDRÁS 
ÉS A CONCERTO BUDAPEST AZ ERKEL SZÍNHÁZ 
SZÍNPADÁN  Fotó: MVM ZRT.
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KARITATÍV
A Tölösi Péter Alapítvány 2021 nyarán 
kezdte el egyéves, komplex rehabilitációs 
programját az MVM támogatásával, mely a 
rákbetegségen átesett gyerekek és egészsé-
ges testvéreik rekreációját, valamint az őket 
gyógyító, segítő szakembereket helyezte 
fókuszba. A sok megpróbáltatáson átesett 
gyerekek és testvérek őszinyári élmény-
programjait, valamint pszichiáterek által 
vezetett terápiás foglalkozásait finanszírozta 
az adomány. Nagy örömmel fogadták a gye-
rekek a változatos programokat, a belépője-
gyeket, a kézműves foglalkozásokat; emel-
lett a pécsi gyermekonkológiai osztályon és 
a segítő szakmában dolgozó szakemberek 
is támogatást kaptak munkaruházatuk be-
szerzéséhez. Az alapítvány kezdeményezé-
se arra mutatott rá, hogy egy kisgyermek 
beteg sége annak egész családját érinti, és 
nekik ebben a nehéz élethelyzetben nem-
csak fizikális, hanem lelki és szociális segít-
ségre is szükségük van. A gyógyítás mellett 
tehát a komplex rehabilitációs ellátás vált 
missziójukká. Nagy örömmel állt vállala-
tunk a kezdeményezés mellé, és ezúton is 
mihamarabbi gyógyulást és további vidám 
élményeket kívánunk a gyerekeknek!

OKTATÁS, TUDOMÁNY
A Budapesti Corvinus Egyetem Heller Farkas 
Szakkollégiuma nyári tábort szervezett 
középiskolások számára az MVM támoga-
tásával. A szakkollégium az egyetem egyik 
kimagasló szellemi műhelye; célkitűzése, 
hogy hozzájáruljon egy széles látókörű és 
társadalmilag érzékeny értelmiség kép-
zéséhez. Fontosnak tartják a középiskolás 
korosztály pénzügyi kultúrájának és tuda-
tosságának fejlesztését. Erre a témára 
fókuszált a 2022 nyarára szervezett öt
napos tábor, melynek mottója egy mindezt 
magába foglaló mondat lett: „Egy tábor 
a pénzügyi tudatosságért”. A nyaralást és 
szakmai munkát is ötvöző tábor lehetőségét 
ingyenesen biztosították hátrányos helyzetű 
diákok részére. A kezdeményezés mellé első 
alkalommal állt az MVM. Magyarország 
egyik legkiválóbb egyetemét több alkalom-
mal, több program megvalósításában támo-
gatta már vállalatcsoportunk; ez alkalommal 
a pénzügyi kultúra fejlesztése, oktatása mel
lett tette le voksát.

Szerző: MVM Zrt.

ENERGIÁT ADUNK A TÁRSADALOMNAK 
– CSR HÍREK

KULTÚRA/MŰVÉSZET
Az Opera szeptemberben megkezdte  
202223as új évadát, és sok új kiváló  
produkciót kínál három helyszínen:  
a Magyar Állami Operaházban, az Erkel 
Színházban és az Eiffel Műhelyházban.  
Az MVM a Magyar Állami Operaház stra-
tégiai partnere, szponzora. A dalszínház 
repertoárjából két kiemelt ifjúsági előadás-
sorozat, az MVM OperaKaland és az MVM 
Pikoló Program névadója is egyben.   
A 2022es ősz és tél olyan kiváló opera  
és balettelőadásokat tartogat, mint például 
A Makrancos Kata, a Bánk bán, a Dido & 
Aeneas, a Bohémélet vagy a megunha
tatlan és sokak által rajongott Diótörő.  
Az MVM az ország minden részéről érkező 
iskolások számára teszi elérhetővé, ingye-
nesen megnézhetővé ezeket az előadáso-
kat. Az ifjúsági programok kiemelt célja, 
hogy a fiatal generáció megismerje és 
megszeresse ezeket a klasszikus műfajokat.

SPORT 
Az MVM immár a második sport évadban 
névadó szponzora az oroszlányi MVMOSE 
Lions sportklubnak és közkedvelt kosárlabda 
csapatainak. A klub kiváló utánpótlásnevelő  
tevékenységéről ismert országosan, az 
Oroszlány-Tata-Tatabánya régióban pedig  
lelkes és hangos szurkolótábor kíséri minden 
lépését. A 2022es őszt a már legendássá 
vált „Bányász Kupa” nyitotta meg 2022. 
szeptember 9-10-én, ahol az MVM ezúttal  
a szurkolókat is megszólította. A kétnapos  
sportrendezvény keretében egy MVM 
Dobóversennyel várták a bátor nevezőket; 
mind a játékosok, mind a nézők soraiból 
toborozva a résztvevőket. A legjobb dobók 
értékes MVM-es és OSE-s ajándékokkal tér-
hettek haza. Sikeres és pontokban gazdag 
új sportévadot kívánunk ezúton is az MVM
OSE Lionsnak!

AZ MVM AZ ORSZÁG MINDEN RÉSZÉRŐL ÉRKEZŐ 
ISKOLÁSOK SZÁMÁRA TESZI EL ÉR HETŐVÉ,  
INGYENESEN MEGNÉZHETŐVÉ A MAGYAR ÁLLAMI 
OPERAHÁZ ELŐADÁSAIT

A 2022. ÉVI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBORRAL  
A GYEREKEK ELLÁTOGATTAK A KOMLÓI  
MINIZOO-BA

AZ MVM IMMÁR A MÁSODIK SPORT ÉVADBAN 
NÉVADÓ SZPONZORA AZ OROSZLÁNYI MVM-OSE 
LIONS SPORTKLUBNAK 

„EGY TÁBOR A PÉNZÜGYI TUDATOSSÁGÉRT”
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HÍREK AZ ENERGETIKÁRÓL
Mayer György
újságíró

A melegvízcsatorna kiépítése fontos sza-
kasza az Akkuyu Atomerőmű csúcstechno-
lógiás part menti vízkivételi művének és a 
hűtővíz visszavezetését szolgáló műszaki  
létesítményeinek kivitelezése során. Az erő
mű 1es és 2es blokk melegvízcsatornájá-
nak és a keverőmedencéknek a kivitelezése 
párhuzamosan zajlik. Ezen létesítmények 
építésén 700 szakember folyamatosan, több 
műszakban dolgozik. 
Mielőtt a tengerbe torkolló melegvízcsa-
tornába engednék a vizet, a medencékben 
elegyítik a különböző hőmérsékletű víz
áramokat, ezáltal a kondenzátorokból és  
az atomerőmű más hűtőrendszereiből érke-
ző víz hőmérséklete kiegyenlítődik, mielőtt 
a hűtővíz az elvezető csatornába kerülne. 
Az építők 17 600 köbméter beton felhasz-
nálásával készítik el a vízgyűjtő medencék 
szerkezetét, a melegvízcsatorna megépíté

séhez pedig több mint 40 000 köbméter 
betont fognak felhasználni.
Az atomerőművi telephely partvonala men
tén a csatorna mintegy 950 méter hosszú-
ságú lesz és 34 szakaszból áll, melyeket 
speciális kötésekkel kapcsolnak össze. Ennek  
köszönhetően a csatorna képes ellenállni  
olyan külső hatásoknak, mint a nagy hőinga
dozás, a földrengések, illetve a talajsüllye  
dés. A tengervizet nem használják közvet
lenül a reaktor hűtésére, a víz a turbina    
kondenzátorokhoz vezetve hűti le a gőzt. 
A tengerparti létesítmények építése előtt  
a kivitelezők hatalmas munkát végeztek a 
terület műszaki előkészítésével és a partvo-
nal megerősítésével. A talaj megerősítése 
után megkezdődött a gyűjtőmedencéknek és 
a melegvízcsatornának az építése. A követ-
kező szakaszban az építőmunkások a hűtő
vizet szállító csővezetékeket fogják kiépíteni.

Forrás: Roszatom közlemény

TOVÁBB ÉPÜL A TÖRÖKORSZÁGI  
AKKUYU ATOMERŐMŰ 
A Roszatom által épített törökországi Akkuyu Atomerőmű 1-es blokkjának építési terü-
letén május elején az egységes hűtővízrendszer kialakításának részeként összekötötték 
a melegvízcsatornát és a keverőmedencéket. Ezek a létesítmények biztosítják az atom-
erőművi berendezésének hűtésére használt tengervíz és a sótalanított tengervíz vissza-
vezetését a tengerbe. 

A KEVERŐMEDENCÉK KIVITELEZÉSE ZAJLIK AZ AKKUYU ATOM-
ERŐMŰBEN  Fotó: Akkuyu Atomerőmű

A 10 MW beépített elektromos teljesít-
ménnyel rendelkező SHELFM reaktoron 
alapuló projekt az „Oroszországi Föderáció-
ban az atomenergia területén hasznosított 
berendezések, technológiák fejlesztése 
és tudományos kutatás a 2024ig terjedő 
időszakban” elnevezésű szövetségi prog-
ram alapján valósul meg. Az első SHELFM 
kísérleti atomerőmű várhatóan 2030ban 
kezdi meg a működését. Ennek érdekében  
a felek már az idén kidolgozzák a megvaló-
sítás ütemtervét. 
Jelenleg Jakutföldön már folyamatban van  
a legkorszerűbb, RITM200 reaktorral sze-
relt kis teljesítményű atomerőmű megva 
lósítása. Ez az erőmű fogja biztosítani a 
villamosenergiaellátást Oroszország egyik 
legnagyobb aranylelőhelyének a kiakná-
zásához. Az atomerőmű a Szaha Köztár-
saságban Uszty-Kujga település mellett 
épül meg, és 2028ban várható az üzembe 
helyezése. 
Az atomerőmű a távolkeleti koncessziós 
program keretében valósul meg. A köz  
és magánszféra partnerségi modelljének 
alkalmazásán alapuló programot az orosz  

Regionális Fejlesztési Minisztérium dolgozta 
ki. Az a célja, hogy felgyorsítsák az új vállal-
kozások, a szociális szféra és az infrastruk-
túra fejlesztését Oroszországban. 
A nyersanyagokban és ásványkincsekben  
gazdag orosz távolkeleti térségek fejlesz
tését szolgáló kis teljesítményű atomerő
művek építéséről 2018ban írt alá együtt  
működési megállapodást az akkori Szent-
pétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum 
keretében a Roszatom és a Szaha Köztár-
saság (Jakutföld) kormánya. Ezt követően 
2019ben állapodtak meg a felek az együtt-
működés területeiről. Tavaly a Roszatom 
háromoldalú megállapodást kötött a Regio-
nális Fejlesztési Minisztériummal, illetve 
a Szaha Köztársaság kormányával a kis 
méretű atomerőművek megvalósításához és 
működtetéséhez szükséges infrastruktúra 
fejlesztésről. Mára elkészült a környezeti 
hatástanulmány, a mérnöki felmérés, meg-
tartották a közmeghallgatásokat, valamint 
megtörtént az erőműépítéshez szükséges 
telkek bejegyzése, és folyamatban van  
a területrendezés is.

Forrás: Roszatom közlemény

KIS TELJESÍTMÉNYŰ ATOMERŐMŰVEKET 
ÉPÍTENEK JAKUTFÖLDÖN
Kétfajta, kis teljesítményű atomerőmű építéséről kötött újabb megállapodásokat  
június közepén a XXV. Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumhoz kapcsolódóan  
a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern vezérigazgatója. Alekszej Lihacsov 
Jakutföld vezetőjével, illetve a Távol-Kelet és az Északi-sarkvidék fejlesztéséért felelős 
orosz miniszterrel írt alá megállapodásokat Szentpéterváron.   
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képességgel bír. Ezért üzemzavari helyzet
ben alacsonyabb az üzemanyagpálcák hő
mérséklete, illetve az aktív zónában keve-
sebb hő tárolódik el. Másik fontos előnye, 
hogy az urándioxiddal töltött üzemanyag-
pálcákhoz képest az urán-diszilicid tabletták 
üzemi hőmérséklete alacsonyabb, ami javítja 
a reaktor üzemeltetési paramétereit. 
Tavaly szeptember óta a déloroszországi  
Rosztovi Atomerőmű VVER1000es reak
torral működő 2es blokkján már másfél  éves 
üzemanyagciklusban vizsgálják 12 króm 
nikkel ötvözetből készült, illetve krómbevo-
nattal ellátott cirkónium ötvözetből gyártott 

balesetálló üzemanyagpálca viselkedését 
üzemi körülmények között.
A balesetálló ATF (Accident Tolerant Fuel) 
olyan újfajta nukleáris üzemanyagot jelöl, 
amely súlyos üzemzavari helyzetben, mint 
amilyen egy hűtőközegvesztéses baleset, 
vagy a hűtés teljes leállása esetén is képes 
az üzemanyag tömörségét megőrizni, hogy 
ne következhessen be a cirkónium és a 
vízgőz hidrogénfejlődéssel járó reakciója. 
A balesetálló üzemanyag bevezetése minő-
ségileg új szintre emeli ezzel az atomerőmű-
vi biztonságot.

Forrás: Roszatom közlemény

Az atomreaktorok fejlesztésével foglalkozó, 
középoroszországi dimitrovgrádi tudomá-
nyos kutatóközpont területén a MIR kutató-
reaktorban megkezdődött a balesetálló 
üzemanyagpálcákkal 2019 óta folytatott 
kísérletek negyedik sorozata. Az üzemanyag 
tokjaként szolgáló, négy különböző fémöt-
vözetből készülő üzemanyagpálcákat, illetve 
a pálcákban lévő, különböző összetételű 
üzemanyagokat tesztelik. A pálcákban lévő 
töltetet adó üzemanyagtabletták is külön-
bözőek: a hagyományosan használt urán
dioxid mellett uránmolibdén ötvözetből 
álló tablettákat is tesztelnek. A hagyomá-
nyos cirkóniumnióbium ötvözetből készült 
pálcákat hőálló krómbevonattal is vizsgál-
ják, illetve krómnikkel ötvözetből készült 
pálcákat is vizsgálatnak vetettek alá.  

Párhuzamosan megkezdték az urán-diszilicid 
tartalmú, a VVER, illetve PWRreaktorokban 
járatos méretű tablettákkal töltött üzem-
anyagpálcák tesztjét is. Az urán-diszilicid 
tabletták gyártástechnológiájának kifejlesz-
tője a TVELhez tartozó Bocsvár anyagtu
dományi kutatóintézet, amely ágazati koor-
dinátorként hangolja össze a balesetálló  
orosz üzemanyag kifejlesztését célzó  
kutatásokat.  
Az urándiszilicid üzemanyag egy sor előny-
nyel bír a hagyományos urándioxid üzem-
anyaghoz képest. Magas az urántartalma  
és az energiasűrűsége, ami lehetővé teszi  
a hosszabb üzemanyagciklust anélkül, hogy 
növelnék az Urán235ös izotóp dúsítottsá-
gának mértékét. Emellett nagyon jó a hőve-
zető képessége, illetve alacsony hőtároló 

SIKERES KÍSÉRLETEK ZAJLANAK  
AZ OROSZ BALESETÁLLÓ NUKLEÁRIS 
ÜZEMANYAGGAL
A Roszatom és a TVEL nukleáris üzemanyaggyártó vállalat tudományos kutatói újabb 
kísérletsorozatot végeztek az orosz VVER, illetve a nyugati PWR-technológiát képviselő 
nyomott vizes reaktorok számára kifejlesztett úgynevezett balesetálló (ATF) nukleáris 
üzemanyaggal – közölte a Roszatom május végén.

A DIMITROVGRÁDI MIR REAKTOR A KÍSÉRLETI ÜZEMANYAGPÁLCÁKKAL 
Fotó: Roszatom

Klaus Iohannis román államfő és John Kerry 
amerikai klímaügyi különmegbízott a tavaly 
novemberi glasgowi klímacsúcson állapo-
dott meg arról, hogy Románia úttörő szerepet 
vállal a tiszta, kibocsátásmentes, megfizethe-
tő és stabil energiaforrást ígérő SMRtechno-
lógia európai meghonosításában. 
A NuScale Power vállalattal 2019ben alá írt 
memorandum alapján Románia tavaly egy 
1,2 millió dolláros, vissza nem térítendő tá mo 
gatást kapott az Egyesült Államok kereske-
delmi és fejlesztési ügynökségétől (USTDA),  
hogy lehetséges telepítési helyszíneket  
azonosítson az első moduláris atomreaktor  
számra. Doicesti községet a cernavodai atom 
erőművet működtető Nuclearelectrica állami 
vállalat javaslata alapján választották ki a 
projekt helyszínéül.

A román szaktárca közleménye szerint itt 
hat modulból álló, 462 megawatt elektro-
mos teljesítményű SMRtípusú erőművet 
építenek 193 állandó munkahelyet hozva 
létre, amely évi négymillió tonnával csök-
kenti Románia széndioxidkibocsátását.
Az Egyesült Államok egy SMR-típusú atom- 
reaktorszimulátort bocsát a bukaresti mű   
szaki egyetem rendelkezésére, hogy előse
gítse annak a mérnöknemzedéknek a fel 
készítését, amely az új technológiát fogja 
működtetni – közölte hétfőn az Egyesült  
Államok bukaresti nagykövetsége. A külkép-
viselet kifejezte meggyőződését: a bukaresti 
képzési központ is hozzásegíti Romániát, 
hogy vezető szerepet töltsön be a moduláris 
atomreaktorok európai meghonosításában.

Forrás: mti.hu

ROMÁNIÁBAN ÉPÜL EURÓPA ELSŐ  
MODULÁRIS ATOMREAKTORA
A Bukaresttől 90 kilométernyire lévő Dambovita megyei Doicesti község egykori hőerő-
művének helyén építi meg az amerikai NuScale Európa első kisméretű moduláris atom-
reaktorát (SMR) – jelentette be május végén Virgil Popescu román energiaügyi miniszter, 
David Turk amerikai energiaügyi miniszterhelyettessel közösen tartott sajtóértekezletén.
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A gyártóműből egy 240 tonnás teherbírású 
speciális vasúti kocsin szállítják a túlméretes 
rakományt a moszkvai régióban található 
Podolszk városából Szentpétervárra. Itt 
uszályra rakják a reaktort és a Néva folyón 
a Balti Hajógyárba viszik, ahol beépítik a 
hajótestbe. 
A 22220 projektszámú univerzális atomjég-
törő hajókhoz a podolszki gépgyártó vállalat 
készíti a reaktorokat. A Jakutia a sorozat immár 
negyedik tagja. Az Arktyika és a Szibir már 
üzembe állt, és folyamatosan biztosítja a 
hajózást a Jegestengeren, illetve a szibériai 
folyók befagyott torkolatában fekvő kikötők
ben. A sorozat harmadik tagja, az Ural is 
rövidesen elkészül. 
A ZiO Podolszk gépgyár az atomreaktoro-
kon kívül több más nyomástartó berende-
zést is készít, köztük kazánokat, gőzfejlesz-
tőket, tartályokat, valamint más hőerőművi 
és olajipari nagyberendezéseket.   

A RITM200as reaktort kifejezetten az uni-
verzális – kettős merülésű, a nyílt tengeren, 
illetve a sekély folyótorkolatokban egyaránt 
használható – atomjégtörőkhöz fejlesztették 
ki. Két, egyenként 175 MWos teljesítményű 
RITM200as reaktorral működnek ezek a 
hajók. A reaktorok előnye a korábbi KLT
típus hoz képest a kis méretük és a költség-
hatékonyságuk, illetve az integrált elrende-
zésüknek köszönhető energiahatékonyságuk. 
A korábbi jégtörőkön, illetve a Lomonoszov 
akadémikusról elnevezett úszó atomerőmű-
vön használt KLTreaktorokhoz képest a 
RITM200 feleakkora tömegű, teljesítménye 
viszont 25 MWtal nagyobb. További érde
kessége az univerzális atomjégtörőknek, 
hogy előre és hátramenetben is képesek  
a jeget törni. A reaktorok a hajótest akár 
45°os dőlése esetén is üzembiztosan mű-
ködnek, tervezett üzemidejük 40 év. 

Forrás: Roszatom közlemény

ELKÉSZÜLT A JAKUTIA ATOMJÉGTÖRŐ 
RITM-200-AS REAKTORA
A ZiO Podolszk gépgyár befejezte az atomjégtörök új generációjához tartozó Jakutia 
RITM-200-as atomreaktorának szerelését. A Roszatom gépgyártó holdingja, az Atom-
energomas Rt. gyárában készült reaktor 147,5 tonnát nyom, 7,3 méter magas és  
3,3 méter átmérőjű. 

SZÁLLÍTÁSRA KÉSZ A REAKTOR  Fotó: Roszatom

Az Állami Számvevőszék korábbi ellenőr 
zési megállapításaira tett intézkedések a 
közpénzügyi helyzet javulását eredményez-
ték az Országos Atomenergia Hivatalnál és 
a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasz-
nú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társa-
ságnál.
A jelentésben az ÁSZ megállapította, hogy 
„az OAH rendelkezett szervezeti és műkö
dési szabályzattal, a hatósági ellenőrzési 
feladatokat ellátó főosztályok ügyrendjei
vel, valamint az integrált kockázatkezelés 
eljárásrendjével. A hatósági ellenőrzési 
feladatokhoz kapcsolódóan a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően rendelkezett el
lenőrzési tervekkel és a hatósági ellenőrzési 
feladatok ellenőrzési nyomvonalával. Ezzel 
biztosított volt hatósági ellenőrzési felada
tainak szabályozott ellátása.”
Az Országos Atomenergia Hivatal szabá-
lyozottsága biztosította a nukleáris létesít-
ményeket és a radioaktívhulladéktárolókat 
érintő hatósági ellenőrzési feladatok sza-
bályozott ellátását. A Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alap kezelésében és felhaszná-
lásában részt vevő szervezetek a szabá-
lyozottság megteremtésével hozzájárultak 
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapban 
elkülönített pénzek szabályszerű felhasz
nálásához. 
Az ellenőrzés társadalmi indokoltsága, 
Magyarország számára a nukleáris energia 
szerepe kulcsfontosságú, mivel villamos

energia-szükségletének csaknem 50 száza-
lékát nukleáris energiából fedezi, tehát a 
nukleáris energiatermelés jóval nagyobb 
arányt képvisel, mint az utána következő 
energiahordozók.
A hazai atomenergia alkalmazása bizton-
ságos és folyamatos energiaellátást tesz 
lehetővé, és csökkenti az ország energia-
importfüggőségét. Műszaki és gazdasági 
szempontok alapján az atomerőmű jelenti 
a hosszú távú, biztonságos és versenyképes 
magyar villamosenergiaellátás alapját. 
A klímavédelem és a nemzetközi energia
piacok bizonytalanságának kivédése szintén 
ennek az erőforrásnak a további fejlesztése 
irányába mutat. Az atomenergetika a villa-
mosenergiatermelésen kívül fontos szere-
pet tölt be Magyarországon a gyógyászat,  
a mezőgazdaság, valamint az oktatás és  
a tudományos kutatás számos területén, 
aktívan hátározza meg a mindennapjainkat. 
Magyarországon a radioaktív hulladék vég-
leges elhelyezésének, a kiégett üzemanyag 
átmeneti tárolásának és a nukleárisüzem-
anyagciklus lezárásának, továbbá a nukle-
áris létesítmény leszerelésével összefüggő 
feladatok finanszírozását elkülönített állami 
pénzalap, a Központi Nukleáris Pénzügyi 
Alap biztosítja, melynek kezelésével kap-
csolatban az Innovációs és Technológiai  
Minisztérium részére az Atomtörvény szá-
mos feladatot határoz meg. 

Forrás: ÁSZ és OAH

SZABÁLYSZERŰEN MŰKÖDIK  
AZ ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL
Pozitív eredménnyel zárult a nukleáris biztonság számvevőszéki ellenőrzése – közölte  
az ÁSZ. Május 24-én jelent meg az Állami Számvevőszék jelentése a nukleáris biztonság 
ellenőrzéséről, amelyben az ÁSZ kiemelte, hogy az „Országos Atomenergia Hivatal sza
bályozottsága biztosította a nukleáris létesítményeket és a radioaktívhulladéktárolókat 
érintő hatósági ellenőrzési feladatok szabályozott ellátását”.
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A Hanhikivi atomerőművet az azonos nevű 
félszigeten építette volna meg a Roszatom 
a Fennovoima megrendelésére, amelyben a 
finn részvényesek – köztük az Outokompu, 
a Fortum és az SSAB – kétharmad részt 
birtokolnak, a Rosatom Energy International 
finnországi leányvállalata pedig, a RAOS 
Voima Oy, 34 százalékot.
Az atomerőmű terve bizonytalanná vált, 
amikor az Ukrajna elleni orosz háború feb-
ruár 24i kezdetekor a finn kormány a terv 
felülvizsgálatára kényszerült. A kormány  
az építési engedélyt eredetileg az idei év 
végén adta volna meg – írta a hírügynökség.
Mika Lintila finn gazdasági miniszter több 
alkalommal is azt mondta nyilvánosan, hogy 
a jelenlegi helyzetben már biztos, hogy 
a kormány nem adja meg az engedélyt. 
Ettől függetlenül a Roszatom finnországi 

leányvállalata mindvégig ragaszkodott a 
terv folytatásához. „A Fennovoima döntése 
egyértelmű, és el kell fogadni a tulajdo
nosok döntését. Gyakorlatilag lehetetlen 
folytatni a tervet” – írta a miniszter hétfőn 
a Twitteren a Fennovoima bejelentésére 
reagálva.
A konzorcium azzal indokolta a szerződés 
felmondását, hogy a tervek elkészítésé-
ben jelentős csúszások voltak, szerinte a 
RAOS képtelen volt teljesíteni a feladatot. 
„Az utóbbi években a kivitelező folyamato
san sokat késett, sőt, a késés egyre nagyobb 
lett. Az ukrajnai háború pedig csak növelte 
a kockázatokat, a RAOS nem tudta kivédeni 
ezeket” – olvasható a Fennovoima közlemé-
nyében, amely szerint egyúttal az együtt-
működés is azonnal megszakad a RAOS 
Projekttel.

Forrás: mfor.hu

FINNORSZÁG FELMONDTA AZ ATOM-
ERŐMŰ-ÉPÍTÉSRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉST
A Fennovoima finn–orosz konzorciumban részt vevő finn tulajdonosok felmondták  
az atomerőmű-építésről szóló szerződést a Roszatom orosz állami atomenergetikai céggel 
– jelentette május elején a Reuters hírügynökség.

„A két 3+ generációs új kínai atomerőművi 
egység megvalósítása az ütemterv szerint 
zajlik, illetve időarányosan még előrébb 
is tart a tervezettnél. Az orosz fél teljes 
terjedelmében teljesíti szerződéses kötele
zettségeit. Az építkezésen orosz mérnökök 
csoportja dolgozik, az ütemterv szerint szál
lítja az orosz fél a berendezéseket, illetve a 
vonatkozó dokumentációt” – közölte Alekszej 
Bannyik, a Roszatomhoz tartozó  Atomstroy-
export vállalat kínai projektekért felelős 
alelnöke. 
A kínai–orosz atomenergetikai együttműkö-
désről 2018ban született államközi meg-
állapodás alapján négy orosz 3+ generációs  
VVER1200as reaktorral szerelt atomerő
művi blokk valósul meg: kettő a Tianwani 
Atomerőműben (Tianwan 7es és 8as blokk), 
illetve kettő a Hszudabao Atomerőmű terü
letén (Hszudabao 3-as és 4-es blokk). 

A Hszudabao Atomerőmű két új blokkja 
Kína délnyugati részén, Huludao városa 
mellett épül a 2019-ben kötött kétoldalú 
szerződések alapján. Az orosz fél tervezte 
és szállítja a nukleáris sziget berendezéseit,  
illetve ellátja a berendezések szerelése során 
a szerelésvezetési, illetve beszabályozási 
feladatokat. A két új blokk üzembe helyezé-
sének tervezett időpontja: 2027–2028. 
A VVER-1200-as reaktorral szerelt blokko-
kat megnövelt biztonság és üzembiztonság 
jellemzi. Az aktív biztonsági rendszerek mel-
lett passzív biztonsági megoldások egész 
sorát alkalmazzák, köztük az üzemzavari 
passzív hűtést, amely a hűtési rendszer za-
vara esetén a gőzfejlesztőn keresztül vezeti 
el a reaktorban keletkező hőt, illetve ilyen 
megoldás a kettős falú konténment gravitá-
ciós hőelvezető rendszere is.

Forrás: Roszatom közlemény

MEGKEZDŐDÖTT A KÍNAI HSZUDABAO 
ATOMERŐMŰ ÚJABB BLOKKJÁNAK ÉPÍTÉSE
A kínai Hszudabao Atomerőmű 4. blokkjának építése is aktív fázisába lépett, miután  
a VVER-1200-as orosz reaktorral készülő blokk alaptestébe május közepén beöntötték 
az első adag betont. 

„Fontos mérföldkő, hogy megadta az Orszá
gos Atomenergia Hivatal a paksi atomerőmű 
bővítésére vonatkozó létesítési engedélyt, 
így megkezdődhet a valós építkezési fázis és 
2030ra működésbe léphetnek az új blokkok” 
– jelentette be ezt követően Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter.

A minisztérium közleménye szerint a tárca-
vezető arról számolt be a Facebookon, hogy 
rendkívül fontos fordulópontjához érkezett 
a két új reaktor építése, hiszen a hasonló 
projektek során több száz, több ezer enge-
délyt kell beszerezni, de ezek közül a most 
megkapott a leglényegesebb. 

ÉPÜLHET A PAKS II. ATOMERŐMŰ
A paksi telephelyen létesítendő 5. és 6. atomerőművi blokkok megkapták a létesítési 
engedélyt – derült ki az Országos Atomenergia Hivatal augusztus 25-i határozatából, 
amiben kijelölték a létesítmény biztonsági övezetének határát.

„Ez biztosítja ugyanis, hogy az előkészítési
ből a megvalósítási szakaszba léphessen 
át a folyamat, ennek pedig már a következő 
hetekben is szemmel látható jelei lesznek  
a paksi telephelyen” – közölte. Rámutatott:  
a több mint 400 ezer oldalas engedélykérel-
met két éven keresztül vizsgálták magyar és 
nemzetközi szakemberek, mielőtt megadták 
a „zöld utat”. 
„A létesítési engedély azt igazolja, hogy az 
új paksi atomerőművi blokkok építése a leg
magasabb szintű és a legszigorúbb magyar 
és nemzetközi előírásoknak és követelmé

nyeknek is megfelel” – szögezte le, hozzátéve, 
hogy ezt tűzvédelmi, katasztrófavédelmi, 
környezetvédelmi és bányászati szakfel-
ügyeleti jóváhagyások is kiegészítik. 
Szijjártó Péter tájékoztatása szerint így to-
vábbra is reális, hogy 2030ra működésbe 
léphessen a két új blokk. „Ezáltal tudjuk biz
tosítani Magyarország energiaellátásának 
biztonságát hosszú távon, azt, hogy meg 
tudjuk védeni a magyar embereket a nem
zetközi energiapiac szélsőséges áringadozá
saitól, vagyis fenn tudjuk tartani a rezsicsök
kentési erőfeszítéseinket” – fogalmazott.

Forrás: mti.hu
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rendelkezik egy olyan, új generációs ADF-2 
törmelékvédelmi szűrővel, amely képes 
megvédeni az üzemanyagkötegeket az 
esetlegesen a reaktortartályba kerülő apró, 
idegen anyag okozta károsodástól.
A hosszabb üzemanyagciklus növeli az 
atomerőmű működésének gazdasági haté
konyságát, mert a reaktorokat ritkábban 
kell leállítani és új üzemanyaggal feltölteni, 
ezáltal a blokkok több villamos energiát 
termelnek egységnyi idő alatt. Ugyanakkor 
kevesebb friss üzemanyagra van szükség, 

ennek eredményeképpen pedig kisebb 
mennyiségű kiégett nukleáris üzemanyagot 
kell kezelni, ami szintén költségmegtakarí-
tással jár. 
A délindiai Tamilnádu államban fekvő  
Kudankulam Atomerőműben a tervek sze-
rint 6 VVER-1000-es blokk létesül, össze-
sen 6000 MW beépített teljesítménnyel. 
Az első szakaszban épült 1es és 2es blok-
kot 2013ban, illetve 2017ben helyezték 
üzembe. Jelenleg a 3., 4., 5. és 6. blokkok 
építése zajlik.

Forrás: Roszatom közlemény

A 2022. júliusi üzemanyag-átrakás után az 
1es blokk először kezd 18 hónapos üzem-
anyagciklussal működni. Ezzel a TVEL telje-
sítette az indiai Nuclear Power Corporation 
of India Ltd. (NPCIL) atomenergetikai válla-
lattal kötött megállapodását, amely alapján 
a TVSZ2M nukleáris fűtőanyagot használva 
a Kudankulam Atomerőmű két blokkján 
áttérnek a 18 hónapos üzemanyagciklusra. 

A Kudankulam Atomerőműnek korábban 
szállított UTVSZ üzemanyaghoz képest  
a TVSZ2M fűtőelemek számos előnnyel 
rendelkeznek, amelyek még inkább meg-
bízhatóvá és költséghatékonnyá teszik a 
blokkok üzemeltetését. Az új típusú üzem 

anyagkötegeknek javult az alaktartósága 
a hegesztett keret miatt, ezért az aktív  
zónában lévő üzemanyagkötegek ponto
sabban tartják az alakjukat, a távtartó 
rácsok védik a fűtőelemrudak burkolatát 
a súrlódásos kopástól, megakadályozva, 
hogy sérüljön az üzemanyagpálcák hermeti - 
kus lezárása. A kiegészítő távtartó rács emel-
lett növeli a fűtőelemek rezgésállóságát is.  

Az új üzemanyag ráadásul megnövelt urán-
kapacitással rendelkezik – egy TVSZ-2M 
kazetta 7,6%-kal több üzemanyagot tartal-
maz az eddig használt UTVSZ kazettákhoz 
képest. Emellett a Kudankulami Atomerőmű 
számára gyártott új típusú üzemanyag  

HOSSZABB ÜZEMANYAGCIKLUS  
AZ INDIAI KUDANKULAM ATOMERŐMŰBEN
A Roszatom nukleáris üzemanyaggyártó vállalata, a TVEL leszállította a TVSZ-2M  
új típusú nukleáris üzemanyag első tételeit Indiába a VVER-1000 típusú reaktorokkal 
működő Kudankulam Atomerőmű 1-es és 2-es blokkjához.

Az Európai Innovációs Tanács 10 milliárd euró 
költségvetésű EIC innovációs programja azért 
jött létre, hogy elősegítse az áttörést jelentő 
technológiák és a változást hozó innovációk,  
megoldások megvalósítását valamennyi 
uniós tagállamban.
A Seaborg Technologies vállalatot azért 
hozták létre, hogy egy megbízható, tiszta és 
biztonságos energiatechnológiát hozzon lét-
re, amely forradalmasítja az energiapiacokat, 
és hozzájárul az éghajlatváltozás mérséklé-
séhez, az energiaszegénység felszámolásá-
hoz és az ellátásbiztonság erősítéséhez.
Az úszó atomerőmű kulcsrakész megoldás, 
amely egy ipari kikötőben horgonyozva  
csatlakozik a parton lévő elektromos háló-
zathoz. Lehetséges továbbá az úszó atom-
erőmű mellé hidrogén vagy ammó nia 
gyártó üzemet elhelyezni, amely a szén- 
dioxidkibocsátás mentes hasadási energiáját 

hasznosítja hidrogén és ammónia elő 
állítására.
A dán úszó atomerőmű moduláris felépí-
tésű, legnagyobb teljesítménye eléri a 
800 MWot, tervezési élettartama 24 év. 
A nukleáris energiát egy IV. generációs, 
kompakt olvadt sóreaktor (CMSR) biztosítja, 
amelynek uránfluorid alapú üzemanyag-
sója számos kiemelkedő tulajdonsággal 
rendelkezik; nem olvad meg, nem robbanhat 
fel, nem bocsáthat ki radioaktív anyagokat  
a környezetbe, és nem használható nukleá-
ris fegyverekhez.
A Seaborg fejlesztési programja 2015ben 
indult. A tervek szerint 2024ben készülhet-
nek el a kereskedelmi prototípusok, a soro-
zatgyártás 2026-ban indulna.

Forrás: Magyar Atomfórum Egyesület és  
https://www.seaborg.com/ 

pressreleaseeicgrant

ÚSZÓ ATOMERŐMŰ FEJLESZTÉSE  
AZ EU-BAN
A Seaborg Technologies, amely egy dán, reaktorfejlesztéssel foglalkozó vállalat,  
az EU egyik legismertebb innovációs pályázatán (EIC Accelerator) támogatást kap  
sóolvadékos reaktorral felszerelt úszó atomerőmű fejlesztésére.

A DÉL-INDIAI TAMILNÁDU ÁLLAMBAN FEKVŐ KUDANKULAM ATOMERŐMŰBEN  
A TERVEK SZERINT 6 VVER-1000-ES BLOKK LÉTESÜL, ÖSSZESEN 6000 MW BEÉPÍTETT 
TELJESÍTMÉNNYEL  Fotó: Roszatom
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A Roszatom Egyiptomban a legkorszerűbb, 
VVER1200as reaktorokkal felszerelt blok-
kokat épít, amely típus építésében, illetve 
üzemeltetésében jelentős tapasztalatra tett 
szert mind Oroszországban, mind külföl-
dön. Az új atomerőmű lehetővé teszi, hogy 

Egyiptom szintet lépjen a technológiai fej-
lődés, az ipar, illetve az oktatás terén. Ez a 
projekt a legjelentősebb orosz–egyiptomi 
vállalkozás az Asszuánigát építése óta. 
Egyiptom fél évszázados álma valósult 

meg az atomenergiát használók klubjába 
történő belépéssel, amely álom megvalósí-
tásában való részvétel nagy megtiszteltetés 
a Roszatom számára. 
Egyiptom első atomerőműve Matruh tar to  
mányban, ElDabaa városa mellett, a Föld-
közitenger partján, a fővárostól, Kairótól 
mintegy 300 kilométerre északnyugatra 
valósul meg. Összesen négy blokk épül 
v3+ generációs, nyomottvizes, VVER1200
as reaktorokkal. Oroszországban már négy 
ilyen egység termeli az áramot: kettő a 
Novo voronyezsi Atomerőműben és kettő  
a Lenin grádi Atomerőműben. Oroszországon 
kívül Fehéroroszországban 2020 novembe-
rében kapcsolták a hálózatra az első ilyen 
blokkot. 
A 2017. december 11-én aláírt orosz–egyip-
tomi megállapodások alapján az orosz fél 
nemcsak felépíti az ElDabaa Atomerőmű-
vet, hanem biztosítja a nukleáris üzemanyag 
ellátást annak teljes üzemideje alatt, vál-
lalja az egyiptomi szakemberek kiképzését, 
valamint támogatást ad az üzemeltetéshez, 
és szervizszolgáltatásokat biztosít az erőmű 
üzemidejének első tíz évében. Egy másik 
megállapodás alapján az orosz fél tárolót 
épít, és speciális konténereket szállít a ki-
égett üzemanyag tárolására.

Forrás: Roszatom közlemény

MEGKEZDŐDÖTT EGYIPTOM ELSŐ 
ATOMERŐMŰVÉNEK ÉPÍTÉSE 
Július végén az 1-es blokk alaplemezébe kiöntött első adag betonnal kezdetét vette 
Egyiptom első atomerőművének építése, amelyre a jelet Alekszej Lihacsov, a Roszatom 
vezérigazgatója és Mohamed Saker, egyiptomi villamos- és megújuló energetikai  
miniszter adta meg. Előzőleg, 2022. június 29-én az egyiptomi nukleáris hatóság (NPPA) 
kiadta az atomerőmű létesítési engedélyét. 

EGYIPTOM ELSŐ ATOMERŐMŰVE A FÖLDKÖZI- 
TENGER PARTJÁN, A FŐVÁROSTÓL, KAIRÓTÓL 
MINTEGY 300 KILOMÉTERRE ÉSZAKNYUGATRA 
VALÓSUL MEG  Fotó: Roszatom

A 2. blokk reaktorépület építési munkála-
tainak korábbi szakaszaiban már beszerel- 
ték a zónaolvadékcsapdát, elvégezték a 
reaktortartály hegesztett tartó és rögzítő
szerkezeteinek bebetonozását, valamint 
a reaktortartály hőszigetélésére is sor ke   
rült. Közvetlenül a reaktor helyére emelése  
előtt beszerelték a tartógyűrűt, amely fel-
veszi a reaktor tömegének jelentős részét. 
A reaktortartály beszerelésének ellenőr
zé sét a gyártómű, egy független ellenőrző 
szervezet és a török nukleáris hatóság (NDK)  
szakemberei végezték.
A reaktortartály az atomerőmű alapberen-
dezése, amelynek gyártása hosszú időt vesz 
igénybe. Az atomerőmű üzemelése során 
a reaktortartály foglalja magában az aktív 
zónát. A reaktor aktív zónájában a fűtőele-
meken kívül a nukleáris reakciót, illetve  

a keletkező hő hűtőközegnek történő át
adását szolgáló szerkezeti elemek vannak.  
A reaktortartály fizikai jellemzői: magassága 
11,45 méter, az átmérője 5,6 méter, a töme-
ge pedig 343,2 tonna. 
Az Akkuyu Atomerőmű 2. blokkjának reak
tortartályát 2019 márciusában kezdték 
gyártani. A gyártási folyamat alatt a beren-
dezést mindenre kiterjedően ellenőrizték, 
beleértve a nyomáspróbázást és a reaktor-
tartályban lévő berendezések méretpon-
tossági ellenőrzést szolgáló beszerelését is. 
A mindenre kiterjedő ellenőrzés eredménye 
alapján a megfelelőséget tanúsító bizottság 
megerősítette, hogy a berendezés minden-
ben megfelel az összes tervezési paramé-
ternek, és a reaktortartály magas minőség-
ben készült el.

Forrás: Roszatom közlemény

AZ AKKUYU ATOMERŐMŰ 2. BLOKKJÁN  
A HELYÉRE EMELTÉK A REAKTORTARTÁLYT
Az Akkuyu Atomerőmű építési területén beemelték a helyére a 2. blokk reaktortartályát. 
A 2021. december végén tengeri úton a helyszínre szállított reaktortartályon az ideigle-
nes tárolóhelyen előzőleg már elvégezték az érkeztetési vizsgálatot. Innen vitték azt  
az építési területre, ahol egy speciális Liebherr LR 13 000-as daru segítségével szep-
tember közepén a végleges helyére, a reaktoraknába emelték. A reaktortartály besze-
relése mintegy 6 órán át tartott. 

EGY SPECIÁLIS DARU SEGÍTSÉGÉVEL EMELTÉK A VÉGLEGES  
HELYÉRE A REAKTORTARTÁLYT  Fotó: Roszatom/Akkuyu Atomerőmű
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A MOXfűtőelemkötegeket a Krasznojarszki 
területen Zseleznogorszk városában műkö-
dő Bánya és Vegyipari Szövetségi Állami 
Vállalat (FGUP GHK) gyártja. A nukleáris 
iparban hagyományosan használt dúsított  
urántól eltérően a MOXüzemanyag elő-
állításához plutóniumoxidot használnak, 
amelyet a hagyományos nyomott vizes 
VVER-reaktorokból származó kiégett üzem- 
anyag feldolgozása során nyernek, és ehhez 
szegényített uránoxidot adnak, ami az urán 
hexafluorid fluormentesítésének eredmé-
nye. E szegényített urán az urándúsítási 
eljárás maradéka. 
Először 2020 januárjában töltöttek be  
sorozatban gyártott MOX-üzemanyagot  
a BN800as aktív zónájába. A BN800as 
reaktort kizárólag MOXüzemanyaggal elő-
ször 2021 januárjában töltötték fel, majd a 
következő két átrakás során az összes üzem-
anyagkazettát fokozatosan az innovatív 
MOX-üzemanyag-kazettákkal cserélték ki.
„A BN800as gyorsneutronos reaktor 
MOXüzemanyagra történő teljes átállítása 
régóta várt esemény volt a nukleáris ipar
ban. Az orosz atomenergiaipar történeté
ben először fordult elő, hogy kizárólagos 
uránplutónium üzemanyagot használnak 
energiatermelésre, megvalósítva ezzel a zárt 
nukleáris üzemanyagciklust. Ez – a nukleáris 
üzemanyagciklus zárása – az a mérföldkő, 
ami miatt a BN800as reaktort eredetileg 

tervezték, illetve ami miatt a Bánya és Vegy
ipari Vállalatnál áttértek az üzemanyag 
gyártás teljes automatizálására. A hasadó
anyagok fejlett technológiának köszönhető 
újrahasznosítása jelentősen bővíti az atom
energetika nyersanyagbázisát; a besugárzott 
üzemanyagot tárolás helyett feldolgozzák,  
és csökkentik a keletkező hulladék meny
nyiségét is” – mondta Alekszandr Ugrjumov, 
a TVEL nukleáris üzemanyaggyártó vállalat 
tudományos és műszaki tevékenységért 
felelős alelnöke.
A MOX-üzemanyag nagyüzemi gyártása 
2018 végén kezdődött a Bánya és Vegy-
ipari Szövetségi Állami Vállalat (FGUP GHK) 
üzemében, a krasznojarszki területen lévő 
Zseleznogorszkban. Ez az egyedülálló tech-
nológia széles körű iparági együttműködés 
nyomán jött létre, amely a Roszatomhoz tar-
tozó TVEL nukleáris üzemanyaggyártó vál-
lalat koordinálásával és tudományos vezeté-
sével zajlott. A vállalat egyben a Belojarszki 
Atomerőmű MOXüzemanyagkazettáinak 
szállítója is. A BN-800-as reaktor indítása-
kor kezdetben egy hibrid zónát alakítottak 
ki, amelyet részben a moszkvai területen, 
Elektrosztal városában működő üzem által 
gyártott urán üzemanyaggal, részben pe  - 
dig az Atomreaktorok Kutatóintézetében  
(Dimitrovgrad, Uljanovszki terület) gyártott 
kísérleti MOXfűtőelemekkel láttak el.

Forrás: Roszatom közlemény

A BELOJARSZKI ATOMERŐMŰ BN-800-AS 
REAKTORA MÁR TELJES EGÉSZÉBEN  
MOX-ÜZEMANYAGOT HASZNÁL
A Belojarszki Atomerőmű BN-800-as gyorsneutronos reaktorral ellátott 4-es számú 
blokkja az esedékes tervszerű karbantartás befejezése után csatlakozott a hálózatra,  
és újraindult a villamosenergia-termelés. Az üzemanyag átrakása és a friss üzemanyag- 
feltöltés után a BN-800-as reaktor aktív zónájában immár kizárólag urán-plutónium 
MOX-üzemanyag található – közölte a Roszatom szeptember közepén. Az úszó naperőmű négy futballpálya ki

terjedésű, 12 000 panelből áll, csúcstel-
jesítménye 5,06 MW, és évente 7,5 GWh 
elektromos áramot termelhet. Az itt előállí-
tott áram költsége harmada a gázerőműben 
megtermelthez képest.

A megújuló energiaforráshoz egy 2 GWh 
kapacitású akkumulátoros energiatároló 
kapcsolódik, és 1500 háztartást, a környék 
25%át láthatja el elektromossággal. Ha már 
az akkumulátorok is tele vannak, akkor pedig 
a felesleges elektromos árammal vizet pum   
pálnak vissza a tározóba, ami később a víz
erőmű generátorait hajtja majd meg.
Az úszó napelemparkok egyik előnye egyéb-
ként, hogy a víz hűtő hatása ellensúlyozza 
a technológia egyik állandó problémáját, 

a panelek túlmelegedését. Laikusként azt 
gondolnánk, hogy a napelemek úgy általá-
ban egy felhőmentes nyári napon termelnek 
legjobban, azonban ilyenkor könnyen túl is 
melegedhetnek a táblák, ami csökkenti a 
hatásfokot. Az úszó panelek akár 5–10%kal 

is jobb hatásfokot érhetnek el annak köszön-
hetően, hogy a víz folyamatosan hűti őket 
alulról.
A portugál EDP energiaszolgáltató – amely 
a projekt gazdája – már tervezi egy második, 
70 MW csúcsteljesítményű naperőmű tele-
pítését is ezen a víztározón. A cég 24,6 GW
os energiatermelő kapacitásának jelenleg 
78%-a származik megújulókból.

Forrás: A Reuters cikke alapján  
a villanyautosok.hu

MEGNYÍLT A VILÁG LEGNAGYOBB  
VÍZI NAPELEMPARKJA
A portugál Alqueva vízerőmű víztározójának felszínén nyílt meg júliusban Európa leg-
nagyobb vízi napelemparkja. A víztározó a kontinens legnagyobb mesterséges tava, 
mely Portugália déli részén található, maximális mélysége pedig 70 méter, a Balatoné-
nak hatszorosa.

AZ ALQUEVA NAPELEMPARK ÖSSZESZERELT ELEMEIT A VÉGSŐ POZÍCIÓBA VONTATJÁK  
Forrás: reuters.com
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téli időszakban is rekordot döntött a bruttó 
rendszerterhelés.
A villamosenergiafogyasztás növekményét 
felefele arányban biztosította az import és  
a hazai termelés bővülése. Az import volu
mene 9,2 százalékkal volt magasabb a 
2020as évhez képest. A magyar villamos
energia-termelés 2021-ben 3,4 százalékkal 
emelkedett. A rendszer alapját a zsinór-
üzemben és magas kihasználtsággal üze-
melő nukleáris egységek jelentették tavaly 
is, a bruttó hazai termelés 44,7 százalékát,  
a fogyasztás 32,9 százalékát biztosították.
A gáztüzelésű erőművek termelése tovább 
bővült 4,9 százalékkal, a lignittüzelésű egy-
ségek pozíciója tovább romlott, termelésük 
a tavalyi évhez képest további 19,2 százalék

kal csökkent. Még az év második felében 
kialakult rendkívül magas árkörnyezetben 
sem növelték termelésüket.
A naperőművek termelése 2019ben még 
egy hónapban sem volt magasabb a lignit 
alapú villamosenergiatermelésnél, viszont 
2021-ben márciustól októberig a PV alapú 
villamosenergiatermelés meghaladta a 
lignit alapú termelést, és éves szinten is 
túlszárnyalta azt. A bruttó termelésen belül 
a naperőművi kapacitások súlya a harmadik 
helyre lépve 10,6 százalék volt, kedvező 
időjárási feltételek esetén a rendszerterhe-
lés 30–35 százalékát is adták, kiszorítva  
az importot és a fosszilis termelés egy  
részét.

Forrás: MEKH

A villamosenergiafogyasztás dinamikus 
bővülése 2020ban a pandémia következ-
tében hozott korlátozó intézkedések miatt 
megtört, de 2021ben a felhasználás újra 
magasabb volt, mint a 2016–2020 közti 
időszakban. A lakossági és a nem lakos 
 sági fogyasztás is ötéves csúcsot döntött  
a tavalyi éveben.

A lakossági villamosenergiafogyasztás 
2020hoz képest 1,025 terawattórával, 
azaz 8,8 százalékkal volt magasabb, 2019
hez viszonyítva pedig 13,3 százalék volt 
a növekedés (HMKE nélkül). A lakossági 
kereslet valamennyi hónapban magasabb 
volt, mint az elmúlt öt év azonos hónap-
jaiban, de a nyári időszakban különösen 
magas volt a kereslet emelkedése.

A nem lakossági szektor villamosenergia 
fogyasztása szintén ötéves csúcsra emelke  
dett tavaly, a 2020as évhez képest 5,1 száza-
lékkal, a 2019eshez képest 1,1 százalékkal 
volt magasabb.
Az átviteli hálózat terhelése (rendszerterhelés) 
hasonló trendet mutat, mint a felhasználás.  
A háztartási méretű naperőművek (HMKE)  

elterjedésével a kettő közötti eltérés külö-
nösen a napsütéses időszakban mutatko-
zik meg, mivel a háztartási naperőművek 
részben vagy egészben biztosítani tudják a 
fogyasztási hely felhasználását, ami így nem 
terheli az átviteli hálózatot. A támogatások-
nak köszönhetően a HMKE beépített kapaci-
tása 2021 végére 1125 megawattra emel-
kedett, azonban ennek ellenére a nyári és 

2021-BEN ÖTÉVES CSÚCSOT DÖNTÖTT 
AZ ÉVES HAZAI VILLAMOSENERGIA- 
FOGYASZTÁS
Magyarország villamosenergia-felhasználása 2021-ben 4,9 százalékkal emelkedett  
a előző évihez képest, és az elmúlt öt év felhasználásnál is magasabb volt – olvasható  
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2021-es évet összefoglaló 
villamosenergia-piaci jelentésében.

1. ÁBRA: A LAKOSSÁGI VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS ALAKULÁSA (HMKE NÉLKÜL) 
2017–2010 KÖZÖTT  Forrás: MEKH

A dokumentum aláírását követő sajtóérte-
kezleten Anna Moskwa lengyel környezet-
védelmi és klímaügyi miniszter megköszön-
te Fatih Birolnak, hogy támogatja Ukrajnát, 
és megérti a „stabilitást, a szuverenitást és 
az energiabiztonságot az energetikai átala-
kítással összekapcsoló” lengyel modellt is.
Birol közölte, az IEA tagállamai egyértelmű-
en támogatták Ukrajna társulását. Úgy látta, 
Ukrajna február 24i orosz megtámadása 
miatt a világ első alkalommal szembesül 
ilyen méretű globális energetikai válság-
gal, akár a jelenség összetettségét, akár 
a mélységét tekintve. Február 24e egyúttal 
fordulópont lehet az energiapolitika törté
netében is, mivel egyes új technológiák 

ezentúl „gyorsabban válnak életünk részévé” 
– vélekedett az IEAigazgató.
Az ukrán miniszter úgy értékelte, hogy az 
idei tél nagyon nehéz lehet az energiaválság 
miatt. Felidézte, hogy a délnyugat-ukrajnai 
Zaporozsjében az orosz katonák a háború  
elején elfoglalták Európa legnagyobb atom 
erőművét. Kijev arra számít, hogy az IEA
val együttműködve korszerű energetikai 
rendszert épít fel a háború után – húzta alá 
Haluscsenko.
Az IEA 1974ben, az akkori globális kőolaj-
válság miatt alakult meg, jelenleg 31 tagál-
lama van, Ukrajna ezentúl a 11 társult ország 
közé tartozik.

Forrás: mti.hu

UKRAJNA CSATLAKOZOTT A NEMZETKÖZI 
ENERGIAÜGYNÖKSÉGHEZ
Ukrajna csatlakozott a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kere-
tében működő Nemzetközi Energiaügynökséghez (IEA), a társulási szerződést július 19-én 
írták alá Varsóban. A szerződést Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója és German 
Haluscsenko ukrán energiaügyi miniszter írta alá a varsói miniszterelnöki hivatalban.
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vonatkozóan, így például az elektromos 
járművek töltésébe is. Ennek köszönhetően 
csökkenthetjük az épületek széndioxid 
kibocsátását, illetve gördülékeny és színvo
nalas felhasználói élményt nyújthatunk.”
A vállalatok az otthonautomatizációs meg
oldások fejlesztése mellett kiterjesztik az 
együttműködést a Samsung Electronics 
fűtési, szellőztetési és légkondicionálási  
(HVAC) termékei és változó hűtőközeg 
áramlással (VRF) működő hőmérséklet 
szabályozó rendszerei, illetve az ABB HVAC 
kezelőrendszerei között a kereskedelmi és  
a többlakásos épületek számára.

Chanwoo Park, a Samsung Electronics IoT 
Business részlegének vezetője elmondta:  
„A két szolgáltató társulása megkönnyíti  
az építőipari vállalatok és ingatlanfejlesztők 
számára az okosépületekkel kapcsolatos 
projekteket. A megoldások egyetlen forrás
ból elérhetőek, így akár meglévő épületek 
korszerűsítéséről, akár új épületek tervezé
séről van szó, partnereink biztosak lehetnek 
afelől, hogy termékeink integrálva, zökkenő
mentesen működnek majd együtt. A kezde
ményezés az értékesítés utáni szolgáltatás 
színvonalát is növeli, hiszen a teljes rendszer 
elérhetővé válik egy felületen keresztül.”

Forrás: ABB közlemény

Az épületek felelnek a világ éves szén 
dioxidkibocsátásának mintegy 40%áért,  
a két vállalat összefogása pedig olyan  
hosszú távú együttműködésre teremt 
lehető séget, amely az intelligens techno-
lógia, az okosvezérlés és az okoseszközök 
fejlesztésére épül.
A közös munka lehetővé teszi, hogy a  
Samsung és az ABB a vásárlók számára 
hozzáférést biztosítson az otthonautomati-
zációs technológiákhoz és az optimálisabb 
eszközkezeléshez, illetve támogassa a ter   
 helésáthelyezést is. Az okosotthonokban 
a csatlakoztatott eszközök és berendezé-
sek a költség, idő és energiatakarékosság 
érdekében egy központi rendszeren keresz-
tül irányíthatóak. A Samsung SmartThings 
alkalmazás és az ABB otthonautomatizációs 
megoldásainak csatlakoztatásával például 
a lakók saját eszközeiken, egyetlen alkal-
mazáson belül felügyelhetik és kezelhetik 
az összes háztartási készüléket, a füst és 

gázérzékelőket, valamint az energiaellátási, 
biztonsági és kényelmi rendszereket is.  
Ha a háztartási eszközök, például a moso-
gatógépek és mosógépek működését csúcs
időn kívüli időszakra ütemezzük, azzal hozzá 
 járulhatunk az áramhálózat optimalizációjá-
hoz és az energiaköltségek csökkentéséhez.
Mike Mustapha, az ABB Smart Buildings 
elnöke így nyilatkozott a projektről: „Olyan 
jövőt vázolunk fel, amelyben a teljeskörűen 
integrált, holisztikus okosépülettechnoló
giához való hozzáférés bővítése révén 
vásár lóink jelentősen csökkenthetik szén 
dioxidkibocsátásukat, mindemellett pedig 
nagyobb energiatakarékosságot érhetnek 
el. A Samsung Electronics élen jár a tech
nológiai innováció terén, így a vállalattal 
folytatott együttműködés támogatja az ABB 
azon célkitűzését, hogy nyitott, platformo
kon átívelő technológiákkal egész épüle
teket kapcsoljon össze, illetve betekintést 
nyújthasson a teljes energiafogyasztásra 

ABB – SAMSUNG EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az ABB és a Samsung Electronics egy nemzetközi együttműködés keretében közös 
fejlesztésű technológiákat állít elő lakó- és kereskedelmi épületek számára az energia-
takarékosság, az energiagazdálkodás, illetve az „Internet of Things” – IoT, azaz az okos-
eszközök terén is.

AZ OKOSOTTHONOKBAN A CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK ÉS BERENDEZÉSEK EGY  
KÖZPONTI RENDSZEREN KERESZTÜL IRÁNYÍTHATÓAK  Forrás: ABB

A vállalat mintegy 600 dolgozót foglalkoz-
tat, és 2021ben hozzávetőleg 63 millió 
dollár bevételt termelt. A tranzakció le 
zárása 2023 második negyedévében vár
ható, pénzügyi feltételeit nem hozták nyil
vánosságra.
Ez a tranzakció a Motion üzletág nyereséges 
növekedési stratégiájának része, és lehetővé 
teszi, hogy a NEMA motorok üzletág bővítse 
termékkínálatát, még szélesebb kapcsolati 
rendszert hozzon létre az ellátási láncban, 
valamint még színvonalasabb támogatást 
nyújtson az északamerikai ügyfélbázisnak. 
Emellett lehetőséget ad arra is, hogy a helyi 
gyártási és értékesítési tevékenységnek 
köszönhetően a mexikói ügyfelek még haté-
konyabb támogatást kapjanak. Az ABB arra 
számít, hogy az azonosított együttműködések 

előnyösek lesznek számára, valamint, hogy 
a K+F szakértelem, az ellátási lánc kapcso-
latai, és a piaci hozzáférés felhasználásával 
az egyesített portfólió teljes potenciálját 
kiaknázhatja.
A globális NEMA motoripar, amely méretét 
tekintve nagyjából 2,7 milliárd dollárt tesz 
ki, elsősorban az ÉszakAmerikában hasz-
nált ipari elektromos motorokat foglalja 
magában. A NEMA motorok nélkülözhetet-
len alkatrészek a berendezések működteté-
séhez az olyan iparágakban, mint az élel-
miszer- és italgyártás, az olaj- és gázipar,  
a bányászat és az aggregátum, valamint  
a víz és szennyvízipar, illetve az olyan al-
kalmazások során, amelyek levegőt, folya-
dékokat és egységeket mozgatnak.

Forrás: ABB közlemény

TOVÁBB TERJESZKEDIK AZ ABB
Az ABB augusztus végén bejelentette, hogy megállapodást írt alá a Siemens kisfeszült-
ségű NEMA motorvállalatának megvásárlására vonatkozóan. A mexikói Guadalajarában 
folytatott gyártási tevékenységgel ez a felvásárlás elismert termékportfóliót, nagy 
múltú észak-amerikai ügyfélbázist, valamint tapasztalt üzemeltetési, értékesítési és 
menedzsment csapatot biztosít. 
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Az elektromos járművek töltési infrastruktú-
rájának piacvezetőjeként, az ABB Emobility 
és a Shell új globális keretmegállapodást  
írt alá az AC és a DC töltőállomások teljes 
körű portfóliójának szállítására. A portfólió 
az otthoni, munkahelyi, illetve kiskeres 
kedelmi felhasználású AC fali doboztól a 
Terra 360-ig terjed – ez utóbbi ideális meg-
oldást jelent az üzemanyagtöltő állomások, 
a városi töltőállomások, a kiskereskedelmi 
létesítmények parkolói, valamint a flotta
alkalmazások számára is.
Az ABB Emobility és a Shell együttműkö-
dése az elektromos járművek elfogadottsá-
gának további javulása előtt álló kihívások 
közül kettőt is segít leküzdeni. Az egyik ilyen 
kihívás a töltő infrastruktúra rendelkezésre 
állása. A Shell globális terveiben 2025ig 
több mint 500 000, 2030-ig 2 500 000 
töltőpont üzemeltetése szerepel lakóépü-
letekben, kereskedelmi létesítményekben, 
illetve Shell benzinkutakon. A másik kihívás 
a töltés sebessége, melyre az ABB töltő  

állomási portfóliója, azon belül is a cég 
Terra 360 típusú töltőberendezése kínál 
megoldást.
Az ABB az elektromos járművek töltését 
biztosító megoldások globális piacvezetője-
ként, valamint a világ legnagyobb elektro-
mos járműalkatrész gyártóinak és országos 
EVtöltő hálózatüzemeltetőinek választott 
partnereként 680 000-t is meghaladó szám-
ban értékesített EVtöltőberendezést a világ 
több mint 85 országában: több mint 30 000 
DC gyorstöltőt és 650 000 AC töltőberen-
dezést, a Chargedoton keresztül eladott 
berendezéseket is ideértve.
A cég a teljesen elektromos meghajtású 
együléses versenyautók egyik nemzetközi 
versenysorozatának, az ABB FIA Formula 
E világbajnokságnak a névadó partnere. 
Technológiájával szerte a világon támogatja 
ezeket a városi útvonalakon megrendezett 
versenyeket, és a 9. évadtól a verseny hiva-
talos töltőinfrastruktúrabeszállítója is lesz.

Forrás: ABB közlemény

AZ ABB TÁMOGATJA A SHELL GLOBÁLIS 
EV-TÖLTÉSI TÖREKVÉSEIT
Az ABB E-mobility és a Shell magasabb szintre emelik együttműködésüket, hogy  
az elektromos járművek vezetőinek millióit világszerte rugalmas és minőségi töltési 
megoldásokkal lássák el.

A 462 négyzetkilométeres (tehát éppen egy 
debrecennyi, vagy mondjuk 4 manchesternyi) 
tengeri szakaszon elterülő szélerőműpark 
építése öt évig tartott. A turbinák a tenger-
szinttől 200 méteres magasságig érnek, és 
81 méteres lapátokkal rendelkeznek, amelyek 
hat másodperc alatt tesznek egy fordulatot.  
A projekt igazgatója, Patrick Harnett szerint 
ez az egyetlen fordulat egy háztartás egy tel-
jes napi ellátására elegendő energiát termel.
NagyBritannia a világ egyik vezető országa 
a tengeri szélerőművek terén, és míg tíz 
évvel ezelőtt a megújuló energiaforrások  
az ország energiamixének 11 százalékát 
tették ki, 2021-re ez az arány 40 százalék-
ra nőtt, ráadásul a megújulók legnagyobb 
részét a tengeri szélerőművek adják. „Amikor 
legutóbb ellenőriztem, megawattóránként  
kb. 450 fontba került a gázzal termelt villamos 

energia. Ez nagyjából kilencszer drágább, 
mint az új megújuló kapacitások kiépítésé
nek jelenlegi költsége” – mondta a BBC-nek 
Simon Evans, a Carbon Brief szakértője.
A brit kormány a Net Zero célkitűzés része
ként elkötelezte magát amellett, hogy 
2035re széndioxidtól mentessé teszi a 
villamosenergiatermelést, és ebben nagy 
szerep hárul a tengeri szélerőművekre. 
Ennek megfelelően a Hornsea 2 sem lesz 
sokáig a világ legnagyobb szélfarmja, hiszen 
az Északi-tengeren több, még nagyobb pro-
jekt épül. A jövőre működésbe lépő Dogger 
Bank szélerőműpark például 6 millió ház
tartás ellátására lesz képes.
Forrás: https://qubit.hu/2022/09/01/elkezdte 

atermelestavilaglegnagyobb
szeleromu parkjaamely14millio

haztartastkepesellatnienergiaval

ELKEZDETT TERMELNI A VILÁG  
LEGNAGYOBB SZÉLERŐMŰPARKJA
Augusztus 31-én működésbe lépett az északnyugat-angliai Yorkshire partvidékétől  
közel 90 kilométerre felépített tengeri szélerőműpark, a Hornsea 2. Az Ørsted nevű  
dán energiaipari vállalat projektje az első Hornsea-től vette át a világ legnagyobb  
szélfarmjának járó címet: 165 darab 8 megawattos szélturbinából áll, tehát összesen  
1,3 gigawatt beépített kapacitással, ami több mint 1,4 millió háztartás energiaellátására 
elegendő.

A SHELL GLOBÁLIS TERVEIBEN 2025-IG TÖBB MINT 500 EZER, 2030-IG 2,5 MILLIÓ 
TÖLTŐPONT ÜZEMELTETÉSE SZEREPEL LAKÓÉPÜLETEKBEN, KERESKEDELMI  
LÉTESÍTMÉNYEKBEN, ILLETVE SHELL BENZINKUTAKON  Fotó: ABB

A KÉP ILLUSZTRÁCIÓ
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Az alállomás és a kapcsolódó 132 kV-os 
távvezetékek építése során a környezet
védelmi és madárvédelmi szempontok  
érvényesítésére is kiemelt figyelmet fordí-
tottak. A környezetvédelmi hatóság kérése 
alapján az E.ON az országban elsőként 
szerelt fel – a védővezetőre rögzített madár
eltérítőkön túl – az áramvezető sodronyok 
ra madárvédelmi jelzőgömböket is. Mivel  
az állomás környezete a hazánkban foko 
zottan védett kerecsensólyom fészkelő 
helye is egyben, reagálva arra, hogy a só-
lyom szívesen választ költőhelyéül mester-
séges fészket, a távvezeték nyomvonalán  
az E.ON nyolc kerecsensólyom költőládát  
is telepített. 
A Mözs alállomás stabil alapot teremt a 
térség további gazdasági fejlődéséhez is, 
hiszen a fejlesztés nem ért véget. Az E.ON  
a következő időszakban a 22 kVos közép
feszültségű hálózatoknak az új, Mözs alállo-
másba való beillesztésén dolgozik, illetve  
a Mözs és a Szekszárd alállomást összekötő 

közvetlen, ún. kuplung vezeték megvalósí-
tását végzi el, hogy a szekszárdi alállomás 
esetleges üzemzavara esetén az átterhelést 
biztosítsa, ezzel az érintett ügyfelek zavar
tatását jelentősen csökkentse.  
A Dél-Dunántúlon a Mözs alállomás az el-
múlt évtized legnagyobb zöldmezős áramhá-
lózati beruházása az E.ON Hungária Csoport 
által megvalósított fejlesztések közül, amely 
a távvezeték építésekkel és a kapcsolódó 
két alállomásban elvégzett fejlesztésekkel 
együtt mintegy 2,2 milliárd forintból valósult 
meg. Az Európai Unió és Magyarország  
Kormánya közel egy milliárd forint vissza 
nem térítendő támogatást nyújt ezen fej-
lesztés megvalósításához a Helyreállítási 
és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) kere-
tében. A most átadott beruházás mellett 
2024ig még egy hasonló nagyságrendű, és 
több ezer, a mostaninál kisebb, de jelentős 
hatású fejlesztés is megvalósul majd az E.ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. területén. 

Forrás: E.ON

A térséget energiával ellátó áramhálózat 
megújítására és kapacitásbővítésére azért 
volt szükség, mert az elmúlt években meg-
nőtt a lakosság és a helyi vállalatok, ipari 
cégek energiaigénye, ezzel párhuzamosan 
pedig robbanásszerűen emelkedett a meg-

újuló energiaforrások használata: egyre több 
lakossági napelemet és ipari napelemtelepet 
kell a hálózathoz csatlakoztatni. Az új Mözs 
alállomás ellátásbiztonsági szempontból is 
hatalmas előrelépést jelent. A hálózatot szá-
mos okoseszközzel, köztük távműködtetésű 
oszlopkapcsolókkal, zárlatjelzőkkel szerelték 

fel, hogy üzemzavar esetén az E.ON szakem-
berei távolról és alternatív útvonalon tudják 
eljuttatni az energiát a fogyasztókhoz, és 
hogy ennek következtében az áramszünetek 
mostantól kevésbé, esetenként egyáltalán 
ne legyenek érezhetők.  

A Mözs alállomás közel 30 000 lakossági 
fogyasztót és számos ipari üzemet lát el 
villamos energiával Szekszárd északi részén 
és Tolna területén. A kiemelt beruházás 
eredményeként tovább erősödik Tolna és 
Szekszárd, valamint vonzáskörzetük áram
ellátásának biztonsága. 

2,2 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁST ADOTT ÁT 
AZ E.ON A TOLNA MEGYEI MÖZSÖN 
Az E.ON Hungária Csoport kiemelt fejlesztésének eredményeként június végén felavatta  
új, zöldmezős beruházásban létesült transzformátorállomását a Tolna megyei Mözs 
területén. A 8000 m2 alapterületen elhelyezkedő, a legmodernebb berendezésekkel és 
védelmi eszközökkel ellátott létesítmény a Szekszárdon és körzetében élő fogyasztók  
és az ott működő vállalatok megnövekedett energiaigényére reagálva, az újonnan jelent-
kező energiaszükségletek kielégítésére és a megújuló energiaforrások térnyerésére 
reagálva épült. 

A MÖZS ALÁLLOMÁS AZ ELMÚLT ÉVTIZED LEGNAGYOBB ZÖLDMEZŐS ÁRAM-
HÁLÓZATI BERUHÁZÁSA AZ E.ON HUNGÁRIA CSOPORT ÁLTAL MEGVALÓSÍTOTT 
FEJLESZTÉSEK KÖZÜL  Fotó: E.ON

A 2022. július második felében tapasztal-
ható kánikulában a jellemzően 27,5–30,2 
Celsius fokos napi átlaghőmérséklet mellett 
6274 MWos maximum értéket ért el az 
ország villamosenergiafogyasztása, ami 
jelentősen magasabb a júliusban megszo-
kott átlagos értéktől. Ez az eltérés meg-

haladja a 880 MWot is csúcsidőszakban 
a legmelegebb napokon, ami megfelel a 
Mátrai Erőmű teljes kapacitásának. A napi 
átlag hőmérsékletek ugyanakkor 5–7,5 
Celsiusfokkal voltak magasabbak az ilyen-
kor jellemző megszokott értéknél.

Forrás: mavir.hu

ELMARADT AZ ÁRAMFOGYASZTÁSI  
CSÚCS A KÁNIKULÁBAN
A július harmadik hetében megélt kánikulában valószínűleg a nyári szabadságok, vala-
mint a termelőüzemek nyári leállása miatt nem dőlt meg sem a tavaly júniusban regiszt-
rált, 6940 megawattos (MW), sem az idei, júniusban mért 6802 MW-os áramfogyasz-
tási rekord sem, jóllehet a napi átlaghőmérséklet és a megvilágítottság szempontjából 
szinte ugyanolyan időjárási körülmények voltak.

/ HÍREK/ HÍREK



144  145

a karbonmentes technológiák súlya 62,9%-
ról 62,2%ra csökkent. Az az időjárásfüggő 
megújulók szerepe 33,4%-ról 33,1%-ra 
mérséklődött. Ezzel szemben a szén és 
lignittüzelés súlya közel 2 százalékponttal,  
12,3%-ról 14,2%-ra emelkedett, és ismét  
meghaladta a gáztüzelésű erőművek 13,9%
os hozzájárulását. A magyarországi terme-
lésben ugyanakkor nem volt érzékelhető 
ez a tendencia, sőt a lignit alapú termelés 
nálunk tovább csökkent.
A nukleáris egységek a 2020as évnél  
kedvezőbb rendelkezésre állásnak köszön-
hetően magasabb termelési volument értek 
el (696 TWh), viszont nem tudták megkö
zelíteni a 2017–19-es termelési szintet. 
A nagy nukleáris kapacitásokkal rendelkező  

országok mindegyikében emelkedett a 
ter melés 2021ben: Franciaországban 
25 TWhval, Belgiumban 15,3 TWhval, 
Németországban 4,5 TWhval, Svédország-
ban 3,7 TWhval.
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2021ben  
is bővültek az időjárásfüggő szél és nap
erőművi kapacitások: az EU27 országokban 
együttesen több mint 20 GWtal. A hazai 
naperőművi kapacitások lendületes bő-
vülésének köszönhetően a naperőművek 
össztermelésben betöltött súlya 11,1%-kal 
Magyarországon volt a legmagasabb az 
EU27 országokban, amivel olyan mediter-
rán államokat előztünk meg, mint Spanyol-
ország vagy Görögország.

Forrás: MEKH

A termelés összetételét tekintve a legna-
gyobb változást a korábbi évekre jellemző 
széngáz helyettesítési folyamat visszafor-
dulása jelentette: az elszabaduló gázárak 
hatására a gázszén helyettesítés vált domi-
nánssá. Magyarországon ugyanakkor nem 
volt jellemző ez a tendencia: a lignitalapú 
termelés tovább csökkent, a naperőművek 
össztermelésben betöltött 11,1%-os aránya 
pedig Magyarországon volt a legmagasabb 
az EU-27 országokban.
2021-ben a COVID-19 harmadik és negye-
dik hulláma miatt hozott korlátozó intézke - 
dések már kevésbé befolyásolták a villamos
energia iránti keresletet. Ennek következté-
ben február kivételével (1,3%) valamennyi 

hónapban élénkebb volt a kereslet, mint 
az előző év azonos időszakában. 2020hoz 
képest 2021-ben az Európai Unió 27 tagál-
lamának aggregált villamosenergiafogyasz-
tása 4,3%kal, a magyar fogyasztás 6%kal 
növekedett.
2021ben az EU27 villamosenergiaterme
lésének volumene a nettó fogyasztáshoz 
hasonló ütemben emelkedett (+110 TWh) 
2020-hoz képest, azonban nem haladta  
meg a 2017–2019es évekre jellemző 
értéket. A termelés összetételét tekintve 
a legnagyobb változást a korábbi évekre 
jellemző széngáz helyettesítési folyamat 
visszafordulása jelentette. A gázár draszti-
kus emelkedése a földgáztüzelésű erőmű-
vek szénerőművekhez viszonyított relatív 
jövedelmezőségét nagymértékben rontotta, 
így termelésüket részben a széntüzelésű 
erőművek vették át.
A feketeszén és ligniterőművek termelése 
iránti keresletet az is növelte, hogy a kedve-
zőtlen időjárás miatt az emelkedő beépített 
teljesítmény ellenére csak marginálisan 
emelkedett az időjárásfüggő (nap, szél, 
víz) megújuló alapú termelés (+4,2 TWh). 
2021-ben az elszabaduló gázárak hatására 
a gázszén helyettesítés vált dominánssá, 
és a szénalapú termelés mintegy 20%-kal 
emelkedett, miközben a gáztüzelésű erőmű-
vek termelése 6,3%kal lett alacsonyabb  
az előző évhez képest.
Az EU27 országokban a fosszilis energia
források villamosenergiatermelésben 
betöltött szerepe erősödött, miközben  

ARÁNYAIBAN MAGYARORSZÁGON NŐTT 
LEGINKÁBB A NAPERŐMŰVEK TERMELÉSE 
2021-ben az előző évhez képest 4,3%-kal emelkedett az Európai Unió 27 tagállamának 
(EU-27) aggregált villamosenergia-fogyasztása, ami csaknem megegyezett a 2019-es 
volumennel. Az EU-27 villamosenergia-termelése is hasonló ütemben nőtt, de nem  
haladta meg a 2017–2019-es évekre jellemző termelési szintet – olvasható a Magyar  
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2021-es évet összefoglaló villamosenergia- 
piaci jelentésében.

Fotó: MVM Zöld Generáció Kft.

„Világrekordot állítottunk fel a hidrogén
üzemű belsőégésű mikrogázturbinák terén. 
Senkinek sem sikerült ilyen módszerrel 
ennyi energiát előállítania” – írta a fejlesztést 
vezető Mohsen Assadi professzor. „A gáztur
bina hatékonysága valamivel alacsonyabb.  
Nagy előny viszont, hogy a már létező infra
struktúrát képes használni. Ráadásul nem 
jár széndioxidkibocsátással” – tette hozzá.
A norvég tudós kiemelte, hogy nem csak 
egyszerűen a gázturbina üzemanyagának 
átállítását kellett megoldaniuk, de az üzem-
anyag-ellátást és az égésteret is át kellett 
tervezniük. A fejlesztés egyik fő célja, hogy 
a földgázt használó infrastruktúrát hidro-
génre állíthassák át.

A hidrogén nagy előnye, hogy oxigénnel 
elégetve víz keletkezik belőle, tehát nem 
szennyezi a környezetet. Felhasználása 
gépjárművek hajtására és energiatermelés-
re komoly előrelépést jelenthet, ha sikerül 
megoldani a tárolásával, biztonságosságá-
val és előállításával kapcsolatos problémá-
kat. Előállításához jelenleg túlnyomórészt 
fosszilis energiahordozókból származó ener-
giát használnak. A hidrogén ugyanakkor 
megoldhatja a megújuló energiák hullámzó  
teljesítményének problémáját, aminek ki-
aknázására jelenleg is komoly fejlesztések 
folynak.

Forrás: Index Vakbarát Hírportál 

MEGÉPÍTETTÉK AZ ELSŐ  
HIDROGÉNÜZEMŰ GÁZTURBINÁT 
A Norvág Stavangeri Egyetem munkatársai zeró kibocsátású erőművet hoztak létre,  
miután hetek óta sikeresen üzemel hidrogénnel hajtott gázturbinájuk – derült ki  
az intézmény júniusi közleményéből.
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akár 40-50 százalékkal, karbon-lábnyo-
munkat pedig 6 százalékkal is mérsékel-
hetnénk, hozzájárulva ezzel a klímaváltozás 
enyhítéséhez, illetve a jelenlegi állapot fenn
tartásához.
Az európai országok között nem kiemelkedő, 
világviszonylatban azonban Magyarország 
ökológiai lábnyoma rendkívül magas. Ha az 
egész világ úgy élne, mint hazánk, a Föld 
éves tartalékai már május 30án elfogyná-
nak. A legnagyobb környezetterhelést az 
energiafogyasztásunk jelenti, mivel annak 
döntő részét fosszilis energiahordozókból 
biztosítjuk. Ez teszi ki az ország ökológiai 
lábnyomának közel kétharmadát. A fogyasz
tás mértéke országonként más és más.  
A lista élén tavaly óta Katar áll, ahol mind-
össze másfél hónap alatt, február 11én 
elérték a túlfogyasztás napját. A felsorolás 

másik végén vannak azok az országok, akik 
ennél sokkal jobban teljesítenek, és decem-
ber közepevége felé érik el a túlfogyasztás 
napját: ilyen például Marokkó, Indonézia, 
Niger, Mianmar és Kirgizisztán. Persze van-
nak országok, amelyek ennyi idő alatt sem 
használják fel az egy évre elegendő erőfor-
rásokat, például Eritrea, Burundi, a Kongói 
Köztársaság, Banglades vagy Madagaszkár.
Az emberiség széndioxidlábnyoma 1961  
és 1973 között megduplázódott. A szén- 
dioxidkibocsátás az ökológiai lábnyom 
leggyorsabban növekvő és legjelentősebb 
összetevője. Ha 30 százalékkal csökken-
tenénk az emberiség CO2-kibocsátását, a 
globális túlfogyasztás napja akár egymásfél 
hónappal is eltolódhatna, 2030-ban már 
szeptember 16-ig is. 

    Forrás: Knauf Insulation közlemény

Ma a világ népességének 80 százaléka 
olyan országokban él, ahol több erőforrást 
használnak fel, mint amennyit az ökosziszté-
mák meg tudnak újítani. Földünk erőforrásai 
végesek, és 1970 óta egyre kevesebb idő 
alatt fogyasztjuk el az egy évre elegendő 
erőforrásadagunkat. Ez a mértékű fogyasz-
tás azt jelenti, hogy a bolygó erőforrásai és 
élővilága nem tudnak olyan ütemben rege-
nerálódni, mint amilyen ütemben elhasz-
náljuk azokat. Ahhoz, hogy az előirányzott 
1,5 Celsiusfokos felmelegedést tartani tud-
juk, drasztikus változtatásokra van szükség.
Magyarországon a Knauf Insulation adatai 
szerint a magyar lakosság 70 százaléka, azaz 
csaknem 7 millió ember él családi házakban. 
Ezeknek az ingatlanoknak a háromnegyede, 
mintegy kétmillió családi ház épült 1980 
előtt, vagyis nagy részük energetikailag 

korszerűtlen. Az energiaárak világpiaci vál
tozása, a rezsiköltségek növekedése miatt 
különösen felértékelődik épületeink szige-
telése. Egy családi ház szigetelésével akár 
50 százalékkal is csökkenthetjük otthonunk 
energiafelhasználását. Ha nem gondosko-
dunk családi házunk megfelelő hőszigetelé-
séről, akkor az elpazarolt energia 35 száza-
léka a falakon, 25 százaléka az ablakokon, 
15 százaléka a padlón keresztül, 25 százaléka 
pedig a tetőn át távozik.
Egy átlagos, 100 négyzetméteres családi 
ház például csak a fűtéshez és hűtéshez 
felhasznált energia révén évente 0,9 tonna 
üvegházhatású gázt juttat a Föld légkörébe. 
A korszerűtlen magyar családiházállomány 
teljes körű hőszigetelésével közel 1 millió 
tonnával csökkenthetnénk a CO2-kibocsá-
tást évente, családi házaink fűtési költségeit 

IDÉN JÚLIUS 28-RA ESETT  
A TÚLFOGYASZTÁS NAPJA 
Idén egy nappal hamarabb értük el a globális túlfogyasztás napját, mint 2021-ben.  
Ez az a nap, amikor Földünk éves erőforrásai kimerülnek. Bár a pandémia alatt 2020-
ban ez a dátum augusztus végére esett, az azóta eltelt időszakban ismét hihetetlenül 
pazarló életmódot folytattunk. Épületeink a legnagyobb energiafogyasztók, a teljes 
hazai energiafogyasztás 32 százalékát lakóépületeink működtetése adja, ezen belül is 
jelentős részét az energiapazarló családi házak. Európában a hűtő- és fűtőberendezések 
rengeteg energiát igényelnek, a hűtés és fűtés együttesen az EU energiaszükségletének 
50 százalékát teszi ki. 

2. ÁBRA: A TÚLFOGYASZTÁS NAPJA AZ EGYES RÉGIÓK ORSZÁGAIBAN 2022-BEN
Grafikon: Németh Dóra  Forrás: www.overshootday.org

A dubaji villamos energiával foglalkozó 
hatóság szerint 2030-ra már 5 GW ener-
giát fog termelni a Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum Solar Park, ami a világ legna-
gyobb, egybefüggő napelemparkja. A farm 
azon projektek szerves része, melyek azt 
tűzték ki célul, hogy Dubaj 2050re az ener-
giaszükségletének 100 százalékát megújuló 
forrásból fedezze.
A PV Magazine júliusban még arról írt, hogy  
a park költségvetését visszafoghatták. A friss  
költségvetési adatok szerint 3,27 milliárd  
dollárt, vagyis nagyjából 1360 milliárd forint
ot fordítanak a parkra, valamint két másik 
beruházási helyszínre a következő öt évben.  

A dubaji hatóság vezetője, Saeed Mohammed 
Al Tayer ugyanakkor nemrég arról beszélt, 
hogy a parkkal kapcsolatban továbbra is 
úgy számolnak, hogy 2030-ra éri el az  
5 GW-ot.
A parkot egyébként úgy tervezték, hogy 
2030ig évente 6,5 millió tonnával csökkent-
se a kibocsátott széndioxid mennyiségét. 
A létesítményhez egy kutatásfejlesztési 
központ is tartozik, ami a régió legnagyobbja.
A szakemberek szerint 2013-ban a projekt 
első ütemének elindításával megkezdődött 
a park üzemeltetése. A második ütem elin-
dítására 2017 áprilisában került sor.

Forrás: hvg.hu

RÁKAPCSOL A VILÁG LEGNAGYOBB NAP-
ELEMFARMJA, 5 GW-OT TERMEL 2030-RA
Évente 6,5 millió tonna szén-dioxiddal kevesebb kerülhet a légkörbe a dubaji Mohammed 
bin Rashid Al Maktoum Solar Parknak köszönhetően.
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A Magyar Energetikai és Közműszabályo-
zási Hivatal (MEKH) és az FGSZ Földgáz-
szállító Zrt. együttműködésében kilencedik 
alkalommal megjelenő összefoglaló a leg-
fontosabb magyar és nemzetközi szállítási 
rendszerüzemeltetői adatokat tartalmazza.
Földgázipari szemszögből a 2021. év moz
galmas volt, ugyanakkor a földgázszállító 
és elosztórendszer zavartalan működésé-
nek, valamint a földgáztárolók töltöttségi 
szintjének köszönhetően az ország ellátás
biztonsága továbbra is folyamatosan biz
tosított volt.
Az év során több jelentős változás is meg
figyelhető volt a hazai földgázrendszer 
működésében. 2021 áprilisával megszűnt 
a szerbiai irányú tranzitforgalom, valamint 
a regionális energiapiaci változások miatt 
jelentősen, mintegy 80%kal csökkent  
az importált és exportált gáz mennyisége.

2021ben a sok évtizedes szállítási irányok 
is megváltoztak. A korábban jellemző  
Ukrajna–Magyarország beszállítási útvona 
lat felváltotta a Szerbia felől történő beszál-
lítás. Az ukrán határponton október 1-jén 
már nem érkezett szerződött orosz forrás, 
jelentősen nőtt viszont a Romániából érkező 
import, továbbá december vége óta Horvát-
országból is kapunk földgázt.
A hazai lakossági árszint a hivatkozott 
EUROSTAT adatok alapján az egyik leg-
alacsonyabb volt az EU27ek körében, 
kiváltképp annak köszönhetően, hogy szinte 
az összes lakossági fogyasztót 2014 óta 
változatlan díjszabás mellett az egyetemes 
szolgáltatók látták el.
A kiadvány, valamint a kapcsolódó táblá-
zatok a MEKH és az FGSZ Zrt. honlapján 
egyaránt elérhetők.

Forrás: mekh.hu

2021-BEN 11,06 MILLIÁRD KÖBMÉTER 
FÖLDGÁZT FOGYASZTOTTUNK
2021-ben a hazai felhasználók által elfogyasztott földgáz mennyisége elérte a  
11,06 milliárd köbmétert. A lakossági fogyasztók 12%-kal több földgázt használ- 
tak fel, mint 2020-ban, a nem lakossági felhasználás pedig 4%-kal nőtt – olvasható  
a magyar földgázrendszer 2021. évi működési adatait összegző kiadványban.

Forrás: fgsz.hu
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