
ÚTITERV MAGYARORSZÁG UTOLSÓ 
SZÉNRÉGIÓJÁNAK BIZTONSÁGOS ÉS 
ALACSONY SZÉNDIOXID-
KIBOCSÁTÁSÚ ÁTALAKÍTÁSÁHOZ

Dr. Kiss Csaba
Termelési vezérigazgató-helyettes
MVM Zrt. 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger 
2021.Október 19.



JÖVŐKÉPÜNK ÉS STRATÉGIÁNK
A KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIÁNK KIALAKÍTÁSA SORÁN A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOKAT ÉS AZ IPARÁGI TRENDEKET IS FIGYELEMBE VESSZÜK

Tulajdonosi elvárások Iparági megatrendek

ENERGIARENDSZEREK 
KONVERGENCIÁJA

Energiarendszerek közti határok 
elmosódása

Rugalmas és költséghatékony 
energiarendszerek létrejötte 

ELEKTRIFIKÁCIÓ

Villamos energia erősödő 
dominanciája

E-mobilitás, hűtés/fűtés, ipari 
megoldások

DEKARBONIZÁCIÓ

Klímapolitikai prioritások

Ügyfelek környezettudatossága

DIGITALIZÁCIÓ
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DEMOKRATIZÁCIÓ

DECENTRALIZÁCIÓ

Elosztott termelés bővülése

Energiahálózatokkal szembeni új kihívások

EU ÉS HAZAI SZABÁLYOZÁS
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Nemzeti energia- és 

klímapolitika 
zászlóshajója

Ellátásbiztonság 
letéteményese

Versenyképesség 
katalizátora

Társadalmilag felelős 
vállalatcsoport

Nemzeti vagyon 
értékének gyarapítója

,, Nemzeti blue chip”

JÖVŐKÉPÜNK
2025-ig nemzeti blue chip társaságként tőkepiaci megmérettetésre alkalmas, karbonsemleges
megoldásokra építő energia- és infrastruktúra szolgáltatóvá válunk, és ügyfeleinket end-to-end módon
integrált megoldásokkal szolgáljuk ki, továbbá régiósan is vezető szerepet kívánunk betölteni.

IT megoldások széles körű terjedése

Adatelemzések, előrejelzések, 
automatizáció

Ügyféltudatosság

Felhasználói aktivitás, bekapcsolódás



JÖVŐKÉPÜNK ÉS STRATÉGIÁNK
A JÖVŐKÉP MEGVALÓSÍTÁSÁT KÉPEZI LE AZ MVM CSOPORT HAT PILLÉRES STRATÉGIAI CÉLRENDSZERE: A NÖVEKEDÉSÜNKET A CORE BUSINESS

MEGERŐSÍTÉSÉRE, ÚJ ÜZLETI TERÜLETEKRE ÉS NEMZETKÖZI EXPANZIÓRA ÉPÍTJÜK FEL

Növekedési pályára állás

Működési kiválóság, megújulás a hagyományos piacokon
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Tiszta 
energiatermelés 

növelése

Digitális 
közmű-

szolgáltató
kialakítása

Jövőorientált 
infrastruktúra 
fejlesztések 

Növekedés új üzleti 
területeken

Regionális 
szerep 

erősítése

Tőkepiaci
érettség

A dekarbonizációs célok 
teljesítése érdekében tovább 

kívánjuk növelni a tiszta 
energiatermelési 

portfóliónkat (pl. „coal phase
out” a 2020-as években)

Infrastruktúra platformot 
fejlesztünk a decentralizáció 
okozta kihívások kezelésére

Nukleáris kapacitás 
fenntartása

Az időjárásfüggő megújulók 
elterjedésének kezelésére 
integrációjukat biztosító 

lépéseket teszünk 
(kereslet oldali szabályozás, 
tároló projektek, rugalmas 

erőművi kapacitás)

A földgázpiacon útvonalat és 
forrást diverzifikálunk, illetve 
kihasználjuk a felértékelődött 

tárolói rugalmasságunkat

Az ügyféloldali és digitalizációs
kihívások kezelésére szükséges 
a mérethatékonysági előnyök 

kihasználása

Digitális ügyfél-elégedettséget 
növelő programokat indítunk 
(Ügyfélélmény digitalizációja, 

belső digitalizáció)

Bővítjük a termékpalettánkat 
(Energiamenedzsment, e-
mobilitás termékek, stb.)

Tőkepiaci megmérettetésre 
alkalmassá válunk



KLÍMABARÁT, RUGALMAS ÁRAMTERMELÉS

Nukleáris energia kapacitás 
fenntartása

A kiegyensúlyozott hazai és régiós 
energiakínálat alapja

Az energiatermelési portfóliónk fenntartható növelésének alapja a megújuló kapacitások 
és a flexibilis képességek egyidejű növelése

• Paks I: Nukleáris kapacitás-fenntartás 
• Paks II: projekt támogatás

Megújuló energiaportfólió

Rugalmasságot és hálózati integrációt 
segítő eszközök

• Jelentős piaci részesedés a PV piacon 
(~800 MW)

• Geotermia, víz és biomassza 
lehetőségek vizsgálata

• Rendszer egyensúlytartás
• Rugalmassági szolgáltatások
• Jelentős szereplő az energiatárolás piacán
• Legalább egy földgázalapú 

villamosenergia-termelő egység 
integrálása a meglévő portfólióba

Menetrendtartó, földgázalapú 
erőművek

MVM Csoport termelési stratégiai célrendszer



A MÁTRAI ERŐMŰ ÁTALAKÍTÁSÁNAK FONTOS 
SZEREPE VAN AZ MVM STRATÉGIÁJÁBAN

NES – Nemzeti 
Energiastratégia

NEKT – Nemzeti 
Energia és Klíma Terv

NTFS – Nemzeti Tiszta 
Fejlődési Stratégia

• A karbonsemleges termelés részaránya 2030-ra várhatóan 90% lesz.
• A hazai beépített PV kapacitás jelentős növekedése várható.

• Az ÜHG gázok kibocsátását legalább 40%-kal kell csökkenteni 2030-ig 1990-hez 
képest.

• Kiemelt stratégiai cél, hogy a minőségi gazdasági növekedés fenntartásával 
párhuzamosan nemzeti jövedelem termelésünk energia- és ÜHG intenzitása tovább 
csökkenjen.

• A Mátrai Erőmű CO2 kibocsátása a teljes magyarországi villamosenergia ipar 
kibocsátásának a közel 50%-a.

• A stratégia időtávján a hidrogén jelentős szerephez juthat…

• Az energiaszektor ÜHG-kibocsátásainak csökkentéséhez elengedhetetlen a lignit 
alapú áramtermelés alacsony karbon-intenzitású áramtermelési módokkal történő 
kiváltása.

A Mátrai Erőmű lignites
blokkjainak alacsony karbon-
intenzitású technológiával
történő kiváltásával:
• A CO2 kibocsátás 75%-kal

csökken.
• ~3,8 Mt CO2 kibocsátás

csökkenés évente
(Magyarország teljes évi
CO2 kibocsátásának ~6%-a.

MVM Csoport Stratégia

• Az MVM Csoport küldetése megfizethető és tiszta energia biztosítása ügyfelei 
részére, fenntartható módon, a 21. század követelményeinek és ügyfélelvárásainak 
megfelelően.

• Az MVM Csoport a nemzeti klíma- és energiapolitikai célok megvalósításának 
elsőszámú letéteményese.

• Tiszta energiára épülő hatékony, diverzifikált portfóliót építünk.
• Rugalmas meglévő kapacitások bővítése, hatékonyságának fejlesztése. 



A MÁTRAI ERŐMŰ SZEREPE
• A Mátrai Erőmű a keleti országrészben az egyetlen folyamatosan üzemelő nagyerőmű. A MAVIR véleménye szerint az átviteli villamosenergia-

hálózat kiegyensúlyozott működése és ellátásbiztonsága szempontjából is kiemelt jelentőségű.

• Az Erőmű 2020. évi villamosenergia-termelése 4.116 GWh, amely a hazai termelt bruttó villamos energia 12 %-át adta.

• A Mátrai Erőmű nagyrészt alaperőműként működik, állandó teljes terhelésen üzemel.

Napi erőművi termelés forrás szerinti megoszlása

Paksi Atomerőmű

Mátrai Erőmű (lignit tüzelés)

Földgáz tüzelésű erőművek

PV erőművek



KÖRNYEZETBARÁT ERŐMŰ 
KIALAKÍTÁSÁNAK FŐ LÉPÉSEI

A Mátrai Erőmű jelenleg Észak-Kelet Magyarország egyetlen üzemelő alaperőműve,
ezért hiányát a Magyar Villamosenergia Rendszer biztonsága miatt új erőművi
kapacitással/okkal szükséges pótolni.

• Földgáz tüzelésű, magas 
hatásfokú, alacsony CO2
intenzitású és rugalmasan 
szabályozható CCGT egység.

• ~500-650 MWe kapacitás.

• Alkalmas lehet 30-50% 
arányban bekevert hidrogén 
eltüzelésére is

• További jelentős CO2
csökkenést eredményez. 

CCGT
• A jelenleg eltüzelt éves 

biomassza/RDF tüzelőanyag 
mennyiség további 
felhasználása.

• Biomassza/RDF (~38 MWe) 
blokk építése.

• Hozzájárul a nemzeti 
hulladék stratégiai célok 
megvalósításához. 

• A telephely biomassza/RDF 
felhasználás folytatása 
nemzeti hulladékstratégiai 
feladat.

Biomassza/RDF
• A Visontai és Bükkábrányi 

Bányák területére PV 
erőművek létesítése.

• 2 x ~100 MWe-tal a 
megújuló kapacitások 
növelése és a rekultivációs 
költségek csökkentése 
érdekében.

PV
• CCUS (CO2 leválasztás,tárolás 

és hasznosítás) technológiát 
alkalmazó pilot projekt 
megvalósítása. 

• A projekt célja a stratégiai 
lignit vagyon kis mennyiségű 
pilot célú hasznosítása.

• A lignit elgázosításból 
előállított „KÉK Hidrogén” 
felhasználása.

• A projekt egy későbbi 
kereskedelmi méretű erőművi 
blokk megépítését alapozhatja 
meg. 

CCS/CCU pilot

CO2



A TERMELÉSI TERÜLET KIEMELT FELADATA A 
MÁTRA LIFE PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTEL

• Vizsgálatok és mintaprojektek készülnek el, melyek közül a műszaki jellegű témákkal az MVM Csoport termelési- és a

gazdasági vezérigazgató-helyettes területei foglalkoznak.

• A feladatban számos Kolléga vett részt az alábbi MVM Csoportbeli tagvállalatoktól:
o MVM Zrt.
o Mátrai Erőmű Zrt.
o MVM Balance Zrt.
o MVM Zöld Generáció Kft.

• Az MVM Csoport telephelyeit érintő 19 műszaki pilot akcióban felelősök a teljes projektidőtartam alatt. Ezen felül

cégeink eltérő feladatkörökben szinte az összes projekt akcióban érintettek.

• Kiemelt feladatok:

o Kibocsátás-csökkentés, erőművi szénhasználat kivezetése

o Innovatív megújuló-alapú energiatermelési és –tárolási megoldások tesztelése és értékelése a volt bányaterületeken.

o A szénrégiók szerkezeti átalakításában jártas személyi állomány felvétele és képzése

o Fenntartható, igazságos átmenet a lignitszektor dolgozói számára

o A volt bányaterületek többcélú utóhasznosítása

o MVM ERBE Zrt.
o MVM Optimum Zrt.
o MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft.



SZÉNKIVEZETÉSI ÚTITERV A MÁTRAI ERŐMŰ 
SZÁMÁRA (TANULMÁNY)
• A Mátrai Erőmű Magyarország második legnagyobb teljesítményű erőműve 950 MW beépített kapacitással.

Tüzelőanyaga elsődlegesen lignit, de kevernek hozzá biomasszát és RDF-et is.

• A Nemzeti Energia- és Klímaterv szerinti dekarbonizációs törekvések eléréséhez ki kell vezetni a magyarországi
lignitalapú villamosenergia-termelést 2030-ig.

• Az akció a lignitalapú termelőblokkok ütemezett leállításának részletes ütemtervét mutatja be egy dokumentum
formájában. A kialakítás során a tanulmány az alábbiakat veszi figyelembe.

Villamosenergia rendszer ellátásbiztonsága

Gazdasági hatások

Társadalmi, szociális hatások

Környezetvédelmi hatások

Támogatási források új technológiákhoz

Munkaerőre gyakorolt hatás

Ipari Park fenntartásának kérdései

Mátrai Erőmű madártávlatból



BÁNYATERÜLETEK TÖBBCÉLÚ 
ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁNAK STRATÉGIÁJA 
(TANULMÁNY)

• A Mátrai Erőmű által használt és felhagyott erőművi- és bányaterületek
átalakításának és újrahasznosításának vizsgálata folyamatban van.

• Különböző célú hasznosítások számbavétele történik meg, úgymint:

• A tervek eredményeképpen megvalósíthatósági tanulmányok, pilot és
demonstrációs projektek valósulnak meg.

Visonta Déli bánya

Turisztikai

Kulturális örökségvédelmi

Megújuló energiatermelés

Mezőgazdasági

Rekreációs



LIGNIT TÜZELÉS HELYETTESÍTÉSÉNEK 
TECHNOLÓGIAI VIZSGÁLATA (TANULMÁNY)

• Az akció célja a lignites blokkok kivezetése utáni energiatermelési technológiák 
elemzése:

• Az erőmű telephely közelében lévő hidrogén üzem létesítési alternatíváinak elemzése
• Alternatív gáz halmazállapotú tüzelőanyagok, például waste gáz és hidrogén használata
• Egy új gáz-, biogáz- és más alternatív gáztüzelésű CCGT-egység megvalósíthatósága az 

Erőmű helyén
• A különféle biomassza típusok mennyiségének, égetési jellemzőinek és költségeinek 

meghatározása
• Az azonosított műszaki megoldások megvalósíthatósági lehetőségeinek elemzése
• A kazánokban használt biogáz, hulladékból származó gáz és hidrogén felhasználásának 

elemzése
• A beruházási költségek meghatározása, a termelés határköltségeinek kalkulációja 

annak érdekében, hogy a villamosenergia-piacon a legjobban illeszkedjen.

Az új létesítésű egységeknél biomassza és más, szén-dioxid-semleges üzemanyagok, 
például biogáz és hidrogén felhasználása.

Új CCGT technológia telepítése a MAVIR és a magyar villamosenergia-rendszer 
rendszerszolgáltatásának biztosítására.

Rendszerszolgáltatások nyújtására alkalmas gázturbina és energiatároló egységek 
kombinációinak vizsgálata. A különféle tárolási technológiák alkalmazhatósága.

Mátrai Erőmű madártávlatból



NAGYMÉRETŰ PV PARKOK TELEPÍTÉSE ÉS 
FELKÉSZÜLÉS (TANULMÁNY)

20 MWp Felsőzsolca PV

A más célra nem hasznosítható meddőhányó területek energetikai hasznosítására van lehetőség, ami a hazai megújuló energia 
célok teljesülését nagy mértékben segíti.

Visonta Déli Bánya
A területek várhatóan 2023-tól (évente 35 ha)
állnak rendelkezésre; kb. 60-80 MW helyezhető
el.

Visonta Keleti Bánya 2026 után telepíthető 20-25 MW kapacitás.

Bükkábrányi Bánya
A területek leghamarabb 2026-tól állhatnak
rendelkezésre, ahol 100 - 120 MW kapacitás is
elhelyezhető.

• A projekt célja vizsgálni, hogy a rekultiválandó bányaterületekre milyen
feltételekkel telepíthetők PV parkok.



TISZTA ENERGIA TÁROLÁSA PROTOTÍPUS 
PROJEKT (PILOT PROJEKT)

• Energiatároló létesítése a Mátrai Erőmű térségében lévő PV Erőmű 
menetrendtartásának optimalizálása érdekében.

• A fejlesztés mintaként szolgálhat a hazai időjárásfüggő megújuló villamosenergia-
termelők növekvő kiegyenlítési költségeinek kezelésére, így a hazai megújuló 
rendszerintegrációs költségek csökkentésére.

• Tervezetten egy ~ 1 MW-os teljesítményű és min. 0,5 MWh-s kapacitású 
energiatároló kerül teljes körűen fizikai integrálásra.

• Az irányítástechnikai rendszer kiegészítésre kerül az akkumulátoros energiatároló 
vezérléséhez szükséges eszközökkel, valamint szabályozó megoldással.

• Az erőmű elfogadott menetrendje automatikusan bekerül a szabályozóba, mely a 
kismértékű eltéréseket kiszabályozza, nagymértékű eltérés észlelése esetén pedig 
javaslatot tesz a menetrend lehető legkorábbi módosítására. 

• Az energiatárolóval megtakarítás érhető el a PV erőmű kiegyenlítési költségeiből.

• A PV erőművek menetrendezésből adódó kitettsége nagy mértékben csökkenhet.

• A rendszerek együttműködéseinek gyakorlata alapadatokat nyújthat a hasonló 
erőművekbe tervezett energiatárolók optimális méretének meghatározásához, és a 
Mátrai Erőmű telephelyein telepítendő PV erőművi kapacitás üzleti és működési 
modelljének tervezéséhez.

18,5 MWp Visonta PV



200 KWP TELJESÍTMÉNYŰ FOTOVOLTAIKUS 
(PV) ERŐMŰ TELEPÍTÉSE (PILOT PROJEKT)

• Azonos telepítési körülmények és üzemeltetési feltételek 
mellett nyújt összehasonlítási lehetőséget három különböző 
fotovoltaikus napelemes erőmű technológia összehasonlítására.

• Egy erőművön belül három technológia kivitelezési, termelési és 
üzemeltetési tapasztalatait vethetjük össze:

o polikristályos fix telepítésű,

o monokristályos fix telepítésű,

o bifaciális napkövető szerkezetes technológia.

• Az erőmű a Visonta Déli bánya területén fog várhatóan 
megépülni.

• A talaj rétegrendek folyamatos, nagymértékű és egyenetlen 
tömörödése várható, ami miatt állékonyságvizsgálat szükséges.

• A rekultiválási rétegrendek kémiai jellemzői széles határok 
között változnak, ezért kémiai hatásvizsgálatra is szükség van.

Bifaciális napkövető rendszer



SZIVATTYÚS ENERGIATÁROLÓ KIALAKÍTÁSA A 
MÁTRAI ERŐMŰ BÁNYÁSZATI TERÜLETÉN 
(TANULMÁNY) 
• Célunk egy szivattyús energiatároló (SZET) kialakíthatóságának vizsgálata.

• Ez a projekt Magyarország első, szivattyús energiatárolójának megvalósítását célozza meg olyan területen, ahol a 

megszűnő bányászati tevékenység következtében rekultiválandó területek energetikai (energia-hatékonysági és 

ellátásbiztonsági) utóhasznosítása is cél. 

• A projekt megvalósulásával egy, a bányaterületeinek utóhasznosításával megvalósítható, kisméretű (5 -10 MW-os) SZET 

beazonosítása történik meg, és elkészülnek a hozzá tartozó tanulmányok.

• A fizikai kivitelezés nem tárgya a Mátra Life támogatásnak, csak a Részletes Megvalósíthatósági és Környezetvédelmi 

tanulmány elkészítése.

• 2024-ig alapos megvalósíthatósági tanulmányok készülnek.

• Részletes Megvalósítási Tanulmány (RMT) készül a Geológiai felmérés és a Műszaki Koncepcióterv által kiválasztott 

telephelyre, amely kitér a teljes megvalósításra, az előkészítő munkálatoktól a beszerzésen és megvalósításon át az 

üzemeltetésig, valamint az esetleges rekultivációig, illetve tartalmazza az engedélyes terveket, valamint az egyéb releváns 

környezetvédelmi érintettséget.



MESTERSÉGES INERCIA PROJEKT (PILOT 
PROJEKT)

• A villamosenergia-rendszerben a jövőben csökkeni fog a forgó 
tömeg (inercia), köszönhetően a megújuló (Magyarországon 
főként a PV) energiaforrások térnyerésének, valamint a 
konvencionális (fosszilis tüzelésű) erőművek leállításának.

• A csökkenő forgó tömegek következtében a teljesítménylengések 
során ez akár az együttműködő villamosenergia-rendszer 
széteséséhez, összeomlásához is vezethet.

• A megújuló erőművek ezen negatív hatása csökkenthető az 
úgynevezett mesterséges inerciát biztosító berendezésekkel 
(inverter, teljesítményelektronika).

• A LIFE projekt keretében célunk egy demonstrációs modell 
létrehozása, tesztelése és az országos kiterjeszthetőség elemzése.

Németország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, Spanyolország

Inercia, GW

Időtartam, h/év



NYÍLT INNOVÁCIÓS PLATFORM 
(PILOT PROJEKT)

• A TSO, a DSO és az energiaszolgáltató vállalatok az innovációban való 
együttes fellépés módjait keresik:

• Az akció célja egy prototípus szoftverplatform fejlesztése, amely az MVM 
Csoport DSO IT architektúra jelen- és jövőképének megfelelő környezetet 
biztosít az innovációs folyamatok támogatására.

• Az energetikai szektorban működő partnerekre való kiterjesztés által az 
innováció előmozdítása és az induló vállalkozások inkubálása.

• A fejlesztési környezet biztosítja az MVM DSO kompatibilitását, ezáltal 
képes kiterjeszteni a külső és belső innovációs tevékenységeket.

Megosztják a piacspecifikus ismereteiket

Módszert nyújtanak

Hozzáférést adnak ügyfeleik számára a partnereik innovációs 
képességeinek kiaknázására és a fejlesztés eredményeinek üzleti 

életbe történő bevezetésére



ENERGIAÖNELLÁTÓ ENERGIATÁROLÓ 
(PILOT PROJEKT)
• PV elemekkel egybeépített energiatároló hibrid berendezés 

kifejlesztése

• A tárolóban az átalakítás során felmerült veszteséget és az 
önfogyasztás során felmerülő energiaigényt integrált PV elemekkel 
fedezzük.

• Az energiatárolók által a hálózatról vételezett energiának a minimálisra 
csökkentése, minél nagyobb fokú önellátása.

• A kisméretű (pár száz kWh) energiatárolók a hálózaton nagyon nagy 
számban fognak a következő évtizedben elterjedni mind Európában, 
mind Magyarországon (pld. DSO trafókörzetek 
feszültségingadozásainak kiegyenlítése céljából)

• Szükséges olyan típus berendezések fejlesztése, amelyek a növekvő 
igényeket úgy tudják kielégíteni, hogy a hálózatra gyakorolt hatásuk 
minél semlegesebb legyen, illetve ne, vagy minimális legyen negatív 
hatásuk a környezetre.



ENERGIAKÖZÖSSÉG KIALAKÍTÁSA 
(PILOT PROJEKT) 

•

•

•

•

•

Karbonlábnyom csökkentése

Levegőminőség javítása

Hálózati rugalmasság növelése

Ellátásminőség javulása

Hálózat megújuló befogadó kapacitásának növelése



KÖSZÖNÖM 
A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!

MVM@MVM.HU


