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A Mátrai Erőmű ZRt. vállalati profilja

> Alaptevékenység: Villamosenergia-termelés barnaszénből (2x100 MW; 1x220 MW; 2x232 MW), 
valamint gázból (2x33 MW) [[[[90% szén; 8% biomassza; 2% gáz]]]] és 16MW fotovoltaikus egység

> Kb. 20%-ban részesedik a magyar villamosenergia-termelésből

> Széntermelés két saját tulajdonú bányában (Magyarország legnagyobb lignit-előfordulása)

> Az erőművi és bányászati gépek kapacitása retrofit projektekkel fenntartva

> A telephley 2025 utáni működését biztosítani kell

> A jelenlegi kihívásokat a CO2 rezsim és a csökkenő villamosenergia-árak jelentik

EnBW
21,7%

MVM
26,2%

Egyéb
1,2%

Tulajdonosi struktúraTelephely

50,9%
RWE Power

2 075

6 086 GWh

99,0  mrd Ft

966 MW

10,9 mrd Ft

(2015. üzleti év)

Mutatók

Vill. Energia termelés

Beépített teljesítm.

Nettó árbevétel

Létszám

Eredmény
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A Mátra Visontai és Bükkábrányi bányái biztosítják az Erőmű és a 
lakosság tüzelőanyag ellátását és évente 500e tonna exportra kerül

Bükkábrány
külszíni fejtés

Leművelt bányaterületek

Művelés alatt álló terület

Lehatárolt bányatelek

Visonta külszíni fejtés

Visonta – Mátrai Erőmű
950 MW Széntermelés: 4.3 mill. t/a

Meddő: 25.1 mill. m³/a

Szénvagyon:      387 mill. t

Széntermelés: 5.0 mill. t/év

Meddő: 42.9 mill. m³/év

Szénvagyon:     384 mill. tonna 0 10 km

Átszállítás: 3,5 mill. t/év

Lakossági szénellátás:   350.000 t/év

Ellátott családok száma:      100.000

Szezonális munkahely teremtés:    400

Nagyvárad

Romániai szénexport 
Nagyvárad (Oradea) 
irányába: 500.000 t/év

Új bánya létesítése nélkül a Mátra 2060-ig működhet
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Clariant GmbH

> Egy második generációs bioetanol
gyár potenciális letelepedője

Baumit

> 100 Et/év Alfa-félhidrát
> Gőz, villamosenergia
> REA gipsz

Rigips

> 20 M m2/év gipszkarton
> Áram
> REA gipsz

Visonta Projekt Kft

> Keményítő gyártás
> 800 TJ gőz, 64 GWh/a 

áramigény

Zöldolaj

> 40 Et/év növényolaj
> Biomassza tüzelőanyag
> Gőz, villamosenergia

Geosol

> 500 Et/év biomassza
előkészítés és feldolgozás

> Villamosenergia
> Szennyvíz-szikkasztás
> 9 GWh/y áramigény

Visontai Bioetanol

> 60 M liter/év bioetanol
> Biomassza tüzelőanyag
> 650 TJ gőz, 12 GWh/a 

gőzigény

Xella Ytong

> 120.000  m3 /a falazóelem
> 2,2 GWh/a áramigény
> gőz, REA gipsz

Az ipari park emeli a telephely értékét és erősíti a Mátra 
fenntarthatóságát

>Pernye- cement ipar Magyarország/Szlovákia

>Gipsz– habarcs termelés (BAUMIT), falazóelem (YTONG), gipszkarton (Saint 
Gobain RIGIPS), egyéb
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Főbb termékek biztosítása

>összes bevétel: 23 md HUF

>több mint 20 milliárd befektetés

>100.000 t/a pernyeértékesítés

>300.000 tons/a gipszértékesítés

>300 ha telek, 23 letelepedett vállalat

>26 leányvállalat

>1674 munkahely
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16MW PV erőmű létesítése a Mátrában - Összefoglalás
Projekt ismertető

Műszaki adatok

16MW-os PV erőmű létesítése rekultivációs intézkedésként
> Beruházás kezdése 2015. április 16
> Üzembe helyezés 2015 szeptember 23.
> Kapacitás 16MWnettó

> Beruházási összeg 6,564 mrd HUF

Beruházás ismertetése
> A projektet a kulcsrakész felár elkerülése érdekében négy

közbeszerzési eljárásban került kiírásra. Az első csomag a
naperőmű kivitelezése az Őzse-völgyi zagytér felületén, a második a
a hálózati csatlakozást biztosító transzformátorok beszerzése.A
harmadik és negyedik közbeszerzési csomag az átviteli kábelek
beszerzését és a kábelezési- és hálózati csatlakozási feladatokat
takarja.

> A naperőmű kivitelezője a Wire-vill - IBC Solar - Energobit
konzorcium volt

> A transzformátor szállítója a CG Electric volt
> A hálózati csatlakozást az Omexom végezte

> A beépített nettó kapacitás: 16,0 MW (az öregedés miatt)
> Inverterek típusa: SMA Sunny Central 800CP XT, 20 db
> Transzformátorok típusa: Robust Solar 2MVA, 10 db
> Napelemek típusa: KIOTO 255W polikristályos, 72.480 db
> Tartószerkezet: cölöpözött, speciális tűzi horganyozású, 6 soros 

magas panelekkel 
> Meglévő hálózati csatlakozás felhasználásáa
> Irányítástechnika: Sunny String Monitoring, teljes optikai 

csatlakoztatás a meglévő erőművi MAB rendszerhez
> Tartalék főberendezések és alkatrészek, 300.000 EUR értékben
> Garanciavállalás: 10 év teljes körű, (de 25 év a napelemekre, 15 év az 

inverterekre, 25 év a transzformátorokra és 30 év a tartószerkezetre)
> Végső átvétel (üzemeltetési garanciák leellenőrzése után): 2 év 

elteltével

További rekultivációs területek állnak rendelkezésre a visontai és bükkábrányi bányák területén
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Az őzse-völgyi zagytér és hasznosítási lehetőségei
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Zagytér rekultivációs engedély módosítása
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Rekultiváció után
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2014 dec.
jan.

2015
febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. 2015

Adókedvezmény 
igénylése

2 nov.

Kereskedelmi üzem
1 nov.

Próbaüzem
1 okt.Építési engedély 

kiadása
ápr. 16.

Végleges építési 
engedély kérelem 

benyújtása
16 jan.

Szerződések aláírása
jan. 21

Felügyelőbizottsági 
jóváhagyás

11 dec.

Árlejtés, szerződéses 
tárgyalások lezárása

23 dec.

jan. 21

Kiviteli tervek készítése

ápr. 20 júl.30Tartószerkezet építése

máj. 18 14 aug.Napelemek telepítése

aug. 1 aug. 14

Transzformátorok, 
inverterek telepítése

aug 15. szept. 15

Üzembe helyezés

ápr. 30 
Berendezések 
megrendelése

jan. 22
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Rekultiváció - füvesítés után



11

Létesítés képekben – Utak, kábelezés
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Létesítés képekben – Teszt cölöpözés
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Létesítés képekben – Alapkőletétel Június 5 
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Létesítés képekben – Július 10
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Hálózati csatlakozás kiépítése
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Létesítés képekben – Augusztus 7
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Létesítés képekben – Augusztus 7
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2015.09.19. – első teljes terheléses üzem 12,5MW

Az időjárás által lehetővé tett nagyságban
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A Mátrai Erőmű 16MW-os fotovoltaikus erőműve
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PV erőmű topológiája
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PV erőmű topológiája
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SADEF és KIOTO – európai beszállítók
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Tartószerkezet kialakítás és felépítés
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Az erőmű „lelke”

ROBUST SOLAR 2MVA – 2xSMA 800CP elrendezési rajza.
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Napi termelési lefutások

Menetrend

Tény termelés Problémamentes üzem nap mint nap
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Nagyfokú rugalmasság az elvárás az új széntüzelésű erőművekkel szemben

Forrás: RWE
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Németország – egy ideális hét termelési összetétele

Forrás: Fraunhofer ISE
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Németországi példa - szélcsend, majd hétvégétől igen szeles hét

Forrás: Fraunhofer ISE
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A német villamos-energia rendszer nappal exportra kényszerül, míg 
éjszaka importál

> A többlet megújuló energia miatt a külföldre történő értékesítés megnő

> Napközben a javarészt az Ausztriába irányuló irányú export nő meg (onnan meg
MagyarországraP)

> Éjszaka pedig a francia és svájci atom-villanyt hozzák be a Németországba
> A konvencionális erőművek jelentős része ilyenkor tartalékban áll
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