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Létszám: ~2000 fő

MVM Mátra Energia Zrt.





2020. március 26. óta az MVM Csoport tagja

950
MW

4,1
TWh

14%

Alaptevékenység: 
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A Mátra két külszíni fejtésű bányája: Visonta és Bükkábrány
külfejtés

Bükkábrány külszíni fejtés

Leművelt bányaterületek
Művelés alatt álló terület
Lehatárolt bányatelek

Visonta külszíni fejtés

Visonta – Erőmű
Széntermelés: ~2,8 Mt/év

Széntermelés: ~ 1,9 Mt/év

0 10 km

Átszállítás: ~ 2,8 Mt/év Lakossági szénellátás:   ~39  et/év

Ellátott családok száma:   ~25.000

melléktermékek



A társaságok az erőmű és a bányák kiszolgálásán túl piacképes termelői és szolgáltatási 
kapacitással rendelkeznek

Az MVM Mátra Energia leányvállalatai
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 286 ha terület

 8,48 ha fejlesztési terület

 16 ipari parki tag

 21 egyéb partner

 554 munkahely* (2020 ITM jelentés)

CEREAL Kft.

Jelentősebb ipari parki partnereink



MODERNIZÁCIÓ – szénalapú villamosenergia termelés kivezetése
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3.PV1.CCGT 2.RDF/BIOMASSZA

Új, nagyobb hatásfokú és alacsonyabb CO2 kibocsátású 
technológiákra történő váltás 2025 végére
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A technológia átalakítás 5 pillére 

 Cél: CO2 kibocsátás csökkentése
 Eszköz: A lignit alapú termelés kiváltása modern technológiával
 Kötelezettség vállalás: 

 a létrejövő új kapacitások CO2 kibocsátása alacsonyabb, mint a jelenleg működőké
 Az új egységek üzembe helyezése esetén a lignites kapacitások leállítása

5. IPAR-, ÉS 

KÖRNYEZETFEJLESZTÉS
4.CCS PILOT

CO2



Kiemelt fejlesztési területek

RDF/biomassza tüzelésű blokk 

Iparfejlesztés – Mátra Gép Kft. 

CCGT blokk 
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1. Pillér : ~500-650 MWe-os kombinált ciklusú gázturbinás blokk 

 Földgáz tüzelésű, magas hatásfokú, alacsony CO2 intenzitású
és rugalmasan szabályozható villamosenergia termelő
kombinált ciklusú gázturbina

 Az átalakuló villamosenergia rendszerben szükség van a
gázturbinák nyújtotta szabályzóképességre. A Mátra
menetrendtartó és rendszerszabályozási funkciókat ellátó
blokkjainak leállása után a rendszerszintű szolgáltatások
fenntartása

 Az egyre növekvő PV részarányból adódó, gyorsan változó
hazai villamosenergia-betáplálás ideális kiegészítője a jelentős
terhelésváltoztatási sebességgel üzemelő, modern és nagy
hatásfokú CCGT egység

 CO2 kibocsátás H2 tüzeléssel tovább csökkenthető

 Barnamezős beruházás, meglévő infrastruktúra
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Forrás: REKK Mezősi András: A PV penetráció hatása a hazai villamosenergia-piacra [2021.03.11]
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Lehetséges elrendezés

 Az építési terület a Mátra telephelyén belül található, egy korábban 
már felszabadított barnamezős fejlesztési területen; a meglévő 
nagynyomású gázcsatlakozás, nyersvíz távvezeték és gőzkiadási 
távvezetékek közelében

 A telephely meglévő infrastruktúrája (sótalanvíz, előlágyított víz, tűzi
víz, vasút, telephelyi szolgáltatás) kihasználásra kerül

 Új 400 kV hálózati csatlakozás, meglévő 120 kV-os tartalék
távvezetékes betáplálással

 A terület egy- és kéttengelyes konfiguráció telepítését is lehetővé
teszi, bypass kéménnyel, a maximális üzemi rugalmasság
érdekében

 Építési idő: 36 hónap

 Üzemidő: 20 év

1. Pillér : ~500-650 MWe-os kombinált ciklusú elhelyezése
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Az új termelőegységek telephelybe történő integrálása



 Geosol Kft. - az ország legkorszerűbb komplex biomassza- és
hulladékkezelő rendszere, jelentős piaci és technológiai
ismeretekkel

 A meglévő infrastruktúrájának felhasználása, kapacitásbővítése; a
hazai hulladékgazdálkodási láncban betöltött szerepének
fenntartása

 A hazai termelésű, anyagában nem hasznosítható szelektált
hulladékok energetikai hasznosítása

 A Mátrai Erőmű Ipari Parkba települt vállalatok számára a
termelésükhöz szükséges gőz és villamosenergia hosszú távú
biztosítása kapcsolt energiatermeléssel

 Barnamezős beruházás, 28 hónap építési idő

 A keletkező melléktermékek egy részének értékesítése az építőipar
számára

2. Pillér: 38 MW RDF/biomassza blokk 
Szignifikáns szerep a hulladékstratégiában 



 A Visontai és Bükkábrányi Bányák területén maximum
2 x ~100 MWe kapacitású új PV telepítése várható a
terepviszonyok függvényében.

 A PV erőmű telepítés alternatív bánya rekultivációs
intézkedésnek minősül, ezért ütemezésének a rekultiváció
ütemezésével összhangban kell lennie.

 A Visonta és a Bükkábrányi Bányák rekultivációja 2026-ban
kezdődhet meg, munkavállalók tovább foglalkoztatása adott

 A meglévő hálózati csatlakozások tovább használata, az I-II
blokkok végleges leállítása után

 A jelenleg a Mátra villamos szakemberei által üzemeltetett
80MW-nyi kapacitás akár 300 MW fölé nőhet

A PV Erőművek építésének a megkezdése, illetve a befejezése, a bányászati 
tevékenységek befejezése, majd a bányaterületek rekultivációjától függően módosulhat. 

3. Pillér: A bányák energietikai célú rekultivációja: 
200 MW-os fotovoltaikus napelempark a bányák  területén

Technikai rendezést igénylő terület

Területrendezés után



3. Pillér: Naperőmű fejlesztések a bányák területén

Déli bánya

Keleti III. bánya

Visonta bánya 

Déli bánya          3 x 20 MW
Keleti III. bánya  1 x 20 MW 

Bükkábrányi bánya     

Bükkábrányi bánya  6 x 20 MW
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A CCUS széndioxid megkötési, tárolási, és hasznosítási technológiák megkerülhetetlenek a karbonsemlegeség
elérésében.

 Tradicionális fosszilis erőművek kibocsátásának megszüntetése
 Alacsony karbon tartalmú hidrogén gyártási technológiák (metán reformálás + CCS)
 CO2 alapanyag forrás az ipar számos területén (műanyagok, vegyipar, élelmiszeripar)
 Kombinálva a zöld hidrogénnel szerepe lehet a megújuló villamosenergia tárolásban (Power2L (Dízel, OME),

Power2G (SNG, DME)
 Atmoszférából történű közvetlen megkötés is lehetséges

CCS

Erőmű

Lignit 

hasznosítása Elgázosítás

RDF, 

biomassza

égetés

Füstgáz 

(CO2)

Gázturbina 

CCGT
Füstgáz 

(CO2)

Szintézisgáz 

tisztításakor 

nyert CO2

PV Zöld 

H2

CO2

Szintézisgáz
Szintetizáló 

üzem

CO2 

redukció Szintézisgáz

SNG Etanol

Metanol DME

FTS Szintetikus 
dízel

Elektrolízis

Metán

H2 alapú 
közlekedés

Bánya

4. Pillér: CCS / CCU pilot projekt 
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Humán jövőkép - méltányos átmenet 
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


