
TÁVVEZETÉKEK ALÁLLOMÁSOK

ALÁLLOMÁS CÍM 
(ÉRKEZÉSI CÍM, NEM POSTAI)

GPS
(TIZEDES)

GPS 
(F,P.MP)

ALBERTFALVA Budapest, XI.ker. Mezőkövesd út 9. 47.439902, 19.041661 +47° 26' 23.65", +19° 2' 29.98"

ALBERTIRSA Albertirsa, Dánosi út folytatása lak.ter.kiv. 47.227383, 19.579396 +47° 13' 38.58", +19° 34' 45.83"

BÉKÉSCSABA Békéscsaba, Szarvasi út folytatása  lak.ter.kiv. 46.706168, 21.012737 +46° 42' 22.20", +21° 0' 45.85"

BICSKE-DÉL Bicske, Táncsics Mihály út folytatása lak.ter.kiv. 47.473899, 18.652650 +47° 28' 26.04", +18° 39' 9.54"

DEBRECEN Debrecen, Böszörményi út 201 és 209 között 47.565682, 21.600443 +47° 33' 56.46", +21° 36' 1.59"

DEBRECEN-JÓZSA
Megközelítés: 35.sz főútról Debr.-Józsa és 
H.böszörmény között kb. félúton lévő alsóbb rendű 
úton keresztül.

47.616542, 21.513419 +47° 36' 59.55", +21° 30' 48.31"

DETK Detk-Domoszló közötti út, Detk külter. 47.773130, 20.107255 +47° 46' 23.27", +20° 6' 26.12"

DUNAMENTI Százhalombatta, Erőmű út 2. közelében 47.325625, 18.916537 +47° 19' 32.25", +18° 54' 59.53"

DUNAÚJVÁROS Dunaújváros, Áram utca 1. 46.955235, 18.923845 +46° 57' 18.85", +18° 55' 25.84"

FELSŐZSOLCA Felsőzsolca külterület, Arnóti út eleje közelében 48.119827, 20.855451 +48° 7' 11.38", +20° 51' 19.62"

GÖD
Göd, Ady Endre út külső része a Munkácsi út 
elejéhez közel

47.690674, 19.161814 +47° 41' 26.43", +19° 9' 42.53"

GÖNYŰ Gönyű, Kossuth Lajos út 2. közelében lak.ter.kiv. 47.734099, 17.806101 +47° 44' 2.76", +17° 48' 21.96"

GYŐR Győr, Tatai út – Hecsei út krf. közelében 47.675184, 17.694102 +47° 40' 30.66", +17° 41' 38.77"

HÉVÍZ Hévíz külterület, Hévíz-Alsópáhoki út közelében 46.790085, 17.170653 +46° 47' 24.31", +17° 10' 14.35"

KISVÁRDA Kisvárda, Ipari út 11. közelében 48.201445, 22.076638 +48° 12' 5.20", +22° 4' 35.90"

LITÉR Litér, Dózsa György út folytatása lak.ter.kiv. 47.107388, 18.015936 +47° 6' 26.60", +18° 0' 57.37"

MARTONVÁSÁR Martonvásár-Tárnok között kb. félúton a 7-es úton 47.338152, 18.832616 +47° 20' 17.35", +18° 49' 57.42"

ÓCSA Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. folytatása lak.ter.kiv. 47.320200, 19.205260 +47° 19' 12.72", +19° 12' 18.94"

OROSZLÁNY
Oroszlány külterület, Bokod Erőmű út, 6-os út 
folytatása

47.502346, 18.267147  +47° 30' 8.45", +18° 16' 1.73"

PAKS Paksi Atomerőmű Déli bejáró 46.573871, 18.847753 +46° 34' 25.94", +18° 50' 51.91"

PÉCS
Pécs kül.ter. , Nagykozár Jókai út folytatása
Bogád felé

46.077272, 18.306431 +46° 4' 38.18", +18° 18' 23.15"

SAJÓIVÁNKA
Sajóivánka külterület, Kazincbarcika-Harnócpuszta 
26.sz út

48.261256, 20.592563 +48° 15' 40.52", +20° 35' 33.23"

SAJÓSZÖGED Sajószöged, Bábai út külterület 47.943825, 20.972481 +47° 56' 37.77", +20° 58' 20.93"

SÁNDORFALVA Szeged, Sándorfalvai út folytatása lak.ter.kiv. 46.306413, 20.130193 +46° 18' 23.09", +20° 7' 48.69"

SZEGED
Szeged, Vértói út 15. Vértói és Nyitrai út 
kereszteződés közelében

46.274430, 20.139935 +46° 16' 27.95", +20° 8' 23.77"

SZOLNOK
Szolnok, Thököly út folytatása lak.ter.kiv. 
(32 sz. főút)

47.204890, 20.151002 +47° 12' 17.60", +20° 9' 3.61"

SZOMBATHELY Szombathely-Vép közötti út, kb. félúton 47.229732, 16.679100 +47° 13' 47.04", +16° 40' 44.76"

TISZALÖK
Tiszalök külter., Tiszadada-T.lök Erőmű-üdülőtelep 
között.

48.023782, 21.304569 +48° 1' 25.62", +21° 18' 16.45"

TOPONÁR Toponár külter., Toponári út folytatása 46.413585, 17.835289 +46° 24' 48.91", +17° 50' 7.04"

ZUGLÓ Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 106. 47.530599, 19.131510 +47° 31' 50.16", +19° 7' 53.44"

MAVIR 
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: H-1031 Budapest, Anikó utca 4.  |  Levelezési cím: 1311 Budapest, Pf. 52.
Telefon: +36 (1) 304 1000  |  Fax: + 36 (1) 304 1719  |  www.mavir.hu
Felelős kiadó: Bertalan Zsolt vezérigazgató

A kiadvány újrahasznosított papírból készült.

A MAVIR ZRt. 
átviteli hálózati 
távvezetékei
 



(ZapadnoukrainsZkaja-) 
orsZághatár-albertirsa 
750 kV-os táVVezeték

Mérföldkövek

A 

z 1970-es évek végén A közép-kelet-európAi országok meg- 

 növekedett villAmosenergiA-igényének kielégítésére BulgáriA, 

CsehszlovákiA, lengyelország, mAgyArország, ndk és A szovjetunió 

1974. feBruár 24-én egyezményt írt Alá A vinnyiCA-zApAdnoukrAinsz-

kAjA-AlBertirsA 750 kv-os összeköttetés megvAlósításárA. A minisz-

tertAnáCs 3297/1975 számú hAtározAtávAl állAmi nAgyBeruházássá 

nyilvánítottA A 750 kv-os összeköttetés létesítését.

A 750 kv-os távvezeték építésnek CéljA A szovjetunióBAn megter-

melt villAmos energiA kelet-európáBA szállításA volt, AmelyBen 

mAgyArország földrAjzilAg központi elhelyezkedésének fontos 

szerepe volt. A 750 kv-os távvezeték megépítésével együtt jelentős 

400 kv-os hálózAtfejlesztés is megvAlósult, Amely lehetővé tette  

A szovjetunióBól érkező villAmos energiA elosztását A közép-kelet-

európAi térségBen.

1975 (zapadnoukrainszkaja-) országhatár- 

Albertirsa 750 kV-os távvezeték 

építésének kezdete

1978 (zapadnoukrainszkaja-) országhatár- 

Albertirsa 750 kV-os távvezeték 

üzembe helyezése

2001 védővezető cseréje oPGW-re

2008–2011 oszlopszerkezetek festése



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

(zapadnoukrainszkaja-) 
országhatár-Albertirsa

268 km 750 kv-os 3x4x500/65 ACsr üveg

MŰsZaki adatok

750 osf+Ø (130º – 160º) 750 pt+Ø



Mérföldkövek

AlbertirsA-Göd i-ii.
400 kV-os táVVezeték

Göd-OrszáGhAtár  
(-levice/lévA) 400 kV-os táVVezeték

A 

rendszerek közötti összeköttetések fejlesztése miAtt 1972-ben 

  elkezdődött A második mAgyAr 400 kV-os táVVezeték építése, 

A göd-országhAtár (-léVA) mAgyAr-csehszloVák összeköttetés, 

Amely gödön A 400 kV-os kApcsolóberendezés 4. számú mezősorábA 

csAtlAkozott, és 1974-ben került üzembe. 

A nemzetközi együttműködési progrAm AlApján létesített 750 kV-os 

összeköttetéshez kApcsolódóAn 1978. éV őszére kiépült egy új két-

rendszerű 400 kV-os táVVezetéki összeköttetés AlbertirsA és göd 

Alállomások között, ezzel biztosítVA A 750 kV-os táVVezetéken be-

érkező VillAmos energiA csehszloVákiA irányú kiszállítását.

Az AlbertirsA-göd i-ii. 400 kV-os táVVezeték csehszloVák terVek 

AlApján, csehszloVák AnyAgokból épült meg. A kiVitelezést A prá-

gAi energoVod és A pozsonyi elektroVod Végezte.

1972 Göd-országhatár (-Léva) távvezeték 

építés kezdete

1974 Göd-országhatár (-Léva) 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezés

1976 Albertirsa-Göd I-II. 400 kV-os táv-

vezetékek építésének kezdete

1978 Albertirsa-Göd és az Albertirsa-Léva 

400 kV-os távvezetékek üzembe he-

lyezése

1981 ideiglenes Albertirsa-Léva 400 kV-os 

távvezeték megszűntetése és az 

Albertirsa-Göd I-II. és a Göd-Léva 

400 kV-os távvezetékek üzembe he-

lyezése

1994 Göd-Léva távvezeték alapjainak fel-

újítása



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

Albertirsa-göd i-ii. 2x65,4 km cseh-duna 2x3x3x450 Alfe8 üveg, kompozit

göd-országhatár (-léva) 51 km ipoly 3x2x500/65 Acsr üveg

MŰszAki AdAtOk

cseh-dUnA ot+Ø ipoly ot+Ø

1998 Göd-Léva oszlopszerkezetek kor-

rózióvédelmi festése és szigetelő-

csere

2005 Albertirsa-Göd I-II. távvezeték 

részleges szigetelőcsere

2007 Albertirsa-Göd I-II. távvezeték osz-

lopszerkezetek festése, szigetelő-

csere



Mérföldkövek

AlbertirsA-szolnok ovit  
400 kV-os táVVezeték

szolnok ovit 
-békéscsAbA ovit  
400 kV-os táVVezeték

A  dél-Alföldi térség villAmosenergiA-ellátásánAk jAvításárA  

 1985-ben kezdődött A szolnok-békéscsAbA távvezeték 112,9 km 

nyomvonAl hosszánAk kiépítésével. ennek A távvezeték szAkAsznAk 

Az építési munkálAtAi 1988-bAn fejeződtek be. még ebben Az évben 

megépült Az AlbertirsA–szolnok távvezeték szAkAsz. szolnoknál  

A két szAkAsz összekötésével 1989-ben üzembe került Az AlbertirsA-

békéscsAbA ovit 400 kv-os távvezeték A békéscsAbA ovit 400/120 kv-os 

AlállomássAl együtt. 

 

Az AlbertirsA-békéscsAbA távvezeték megépítésével egy időben Az átviteli  

és Az elosztóhálózAt közötti kApcsolAt kiépítésére megépült A békés-

csAbA ovit–békéscsAbA nyugAt i-ii. 120 kv-os távvezeték. 

A mAgyAr villAmosenergiA-rendszer átviteli hálózAtánAk fejlesztési 

terveiben megfogAlmAzott elképzeléseinek megfelelően 2009-ben A 

mAvir zrt. A szolnok ovit 220/120/20 kv-os Alállomás 400 kv-os bővítését 

hAtároztA el. A 400 kv-os berendezések átviteli hálózAthoz történő  

csAtlAkozásA érdekében Az Alállomás mellett elhAlAdó AlbertirsA– 

békéscsAbA ovit 400 kv-os távvezeték felhAsításávAl létrejön egy 

AlbertirsA–szolnok ovit 400 kv-os és egy szolnok ovit-békéscsAbA 

ovit 400 kv-os távvezeték. Az új hálózAti elemek üzembe helyezése  

2011. szeptember 11-én történt meg. 

1985 elkezdődik a szolnok ovit–Békéscsa-

ba ovit 400 kV-os távvezeték építése 

1988 Albertirsa–szolnok ovit 400 kV-os 

távvezeték építési munkálatainak 

befejezése

1989 Albertirsa-Békéscsaba ovit 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1989 Békéscsaba ovit–Békéscsaba Nyu-

gat I-II. 120 kV-os távvezeték üzem-

be helyezése

2002 Békéscsaba ovit–Békéscsaba Nyu-

gat I-II. 120 kV-os távvezeték védő-

vezető cseréje oPGW-re

békéscsAbA ovit 
-békéscsAbA nyugAt i-ii. 
120 kV-os táVVezeték



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

Albertirsa-szolnok ovit 45,6 km
ipoly, kaposvár, 

hévíz-s
3x2x500/65 Acsr kompozit

szolnok ovit-békéscsaba ovit 114 km
ipoly, kaposvár, 

hévíz-s 
3x2x500/65 Acsr kompozit

békéscsaba ovit-békéscsaba 
nyugat i-ii.

2x3,75 km keszthely 2x3x500/65 Acsr kompozit

MŰszAki AdAtok

ipoly of+Ø kAposvár ptk+Ø

2002–2006

 Albertirsa -Békéscsaba ovit 400 kV-os 

távvezetéken porcelán hosszúrúd 

szigetelők cseréje kompozit szigete-

lőkből összeállított szigetelőláncokra 

a fontosabb keresztezésekben

2008 Albertirsa-Békéscsaba ovit 400 kV-os 

távvezetéken porcelán hosszúrúd  

szigetelők cseréje kompozit szige-

telőkből összeállított szigetelőlán-

cokra

2008 Békéscsaba ovit–Békéscsaba Nyu-

gat I.-II. 120 kV-os távvezeték teljes 

rekonstrukció (korrózióvédelem, szi-

getelő csere, alap felújítás)

2008-2009

 Albertirsa-Békéscsaba ovit 400 kV-os 

távvezeték korrózióvédelmi festése

2011 Albertirsa-Békéscsaba ovit 400 kV-os 

távvezeték felhasítása szolnok ovit 

Alállomásban, az Albertirsa– szolnok 

ovit 400 kV-os és a szolnok ovit–Bé-

késcsaba ovit 400 kV-os távvezeték 

üzembe helyezése



Mérföldkövek

A 

z AlbertirsA 750/400 kV-os Alállomás, VAlAmint A zApAd- 

 AlbertirsA 750 kV-os táVVezeték építéséhez kApcsolódó 

progrAm keretében ki kellett építeni Az AlbertirsA-mArtonVásár-

pAks kApcsolAtot. 1977-ben megépült és 1978-bAn üzembe helyezett 

67,47 km nyomVonAl hosszúságú AlbertirsA-mArtonVásár 400 kV-os 

táVVezeték 1/3 részt kétrendszerű „irsA” típusú, VAlAmint 2/3 részt 

„pAks” típusú egyrendszerű oszlopokrA szerelt szAkAszokból állt. 

 

miVel A táVVezeték igen fontos szerepet játszik A budApesti térség 

energiAellátásábAn, VAlAmint A kelet-nyugAt irányú trAnzitbAn, 

ezért Az üzembiztonság jAVításA érdekében A mAVir zrt. úgy döntött, 

hogy Az egyrendszerű szAkAszokAt új „fenyő” típusú oszlopokkAl 

kétrendszerűre építi át. 2010-ben megtörtént A táVVezeték fejér 

megyei szAkAszánAk átépítése, VAlAmint A kétrendszerű szAkAszo-

kon A kötegtáVolság-tArtók cseréje. A táVVezeték toVábbi szAkA-

szAinAk átépítése 2011-ben fejeződött be. 

1977 Albertirsa-Martonvásár 400 kV-os 

távvezeték építése

1978 Albertirsa-Martonvásár 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1997 KORELL típusú oszlopok korrózió-

védelme

2001 bal oldali 95/55 ACSR védővezető 

sodrony cseréje OPGW-re

2004 porcelán hosszúrúd szigetelők cse-

réje egysapkás üvegszigetelőkből 

összeállított szigetelőláncokra a fon-

tosabb keresztezésekben

2007 kétrendszerű szakaszon szigete-

lőcsere

AlbertirsA-MArtonvásár i-ii.  
400 KV-OS táVVEzEtéK



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

Albertirsa-martonvásár i-ii. 2x67,47 km
irsa,

fenyő
2x3x3x500/65 Acsr, 
2x3x2x500/65 Acsr

üveg,
kompozit

MŰsZAki AdAtok

2010-2011

 Albertirsa-Martonvásár 400 kV-os 

távvezeték II. rendszerének kiépítése

2011 Albertirsa-Martonvásár I-II. 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

fenyő ot+Ø irsA ot+Ø



Mérföldkövek

A  Dél-AlfölD térségének biztonságosAbb villAmos energiA ellátásA  

 miAtt szükségessé vált A 400 kv-os távvezetéki hurok zárásA 

A sánDorfAlvA és békéscsAbA ovit Alállomások között, Amely egyben  

A PAksi Atomerőműben termelt villAmos energiA kiszállításánAk A bizton-

ságát is növeli. A hurokzárás Az új sánDorfAlvA-békéscsAbA ovit 400 kv-os 

távvezeték megéPítésével vAlósult meg Az mvm rt. beruházásábAn. 

 

A távvezeték kétrenDszerű fenyő sb tíPusú oszloPokkAl éPült, De jelen-

leg csAk A jobb olDAli renDszer került kiéPítésre fázisonként 2x500/65 

Acsr soDronnyAl, és egy oPtikAi szálAs véDővezető (oPgW) soDronnyAl. 

 

A hálózAtvizsgálAtok, vAlAmint A mAvir zrt. elfogADott hálózAtfej-

lesztési strAtégiájA AlAPján békéscsAbA térségében Az ellátásbiz-

tonság euróPAi szintjének hosszú távú fenntArtásA érDekében egy 

további 400 kv-os távvezetéki kAPcsolAt kiAlAkításA vált szükségessé 

romániávAl. 2005-ben A román féllel Aláírt szerzőDésben megállAPoDás 

született egy békéscsAbA ovit-nADAb 400 kv-os távvezetéki összeköt-

tetés létesítésére. A távvezeték mAgyAr szAkAszánAk üzembe helyezése 

2008. május 20-án, A teljes távvezeték üzembe helyezése 2008. December 

10-én történt meg.

2000 elkészülnek a Sándorfalva–Békés-

csaba Ovit 400 kV-os távvezeték 

alapozási munkálatai

2003 Sándorfalva–Békéscsaba Ovit 400 kV-os 

távvezeték oszlop- és vezetékszerelési 

munkálatainak befejezése és a távve-

zeték feszültség alá helyezése

2006 Békéscsaba Ovit–Országhatár 

(-Nadab) 400 kV-os távvezeték kivite-

lezési munkálatainak megkezdése

2008 Békéscsaba Ovit–Országhatár  

(-Nadab) 400 kV-os távvezeték üzem-

be helyezése 

Sándorfalva-BékéScSaBa ovit  
400 kV-OS táVVezeték

BékéScSaBa ovit-orSzághatár 
(-nadaB)  
400 kV-OS táVVezeték



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

sándorfalva-békéscsaba ovit 92,1 km fenyő sb 3x2x500/65 Acsr kompozit

békéscsaba ovit-országhatár 
(-nadab) 

38,81 km
fenyő sb és fenyő 

PP
3x2x500/65 Acsr kompozit

MŰSzaki adatok

fenyő ot+Ø fenyő of+Ø



SajóSzöged-FelSőzSolca I. 
400 kV-os táVVezeték

SajóSzöged-FelSőzSolca II. 
400 kV-os táVVezeték

L 

átványos 400 kv-os háLózatfejLesztés foLyt az 1970-es évek második feLében a sajószögedi 220/120 kv-os 

 aLáLLomás térségében. a 860 mW-os tiszai erőmű teLjesítményének fogadásávaL és szétosztásávaL 

összefüggésben a sajószögedi aLáLLomás az erőmű i. és ii. sz. bLokkját fogadó 2 db 220 kv-os mezőveL, egy 

400/220 kv-os 500 mva-es transzformátorraL és egy négy mezősoros 400 kv-os másféLmegszakítós 

kapcsoLóberendezésseL bővüLt. 1976-ban megépüLt a sajószöged-feLsőzsoLca i. 400 kv-os egyrendszerű 

távvezeték, meLyet 1979-ben a feLsőzsoLca-sajóivánka, és a sajószöged-feLsőzsoLca ii. 400 kv-os egyrend-

szerű távvezetékek követtek. a feLsőzsoLca-sajóivánka és a sajószöged-feLsőzsoLca ii. távvezetékek  

feLsőzsoLcán a 400 kv-os 2. számú mezősorba Lettek bekötve, de miveL a mezősor készüLékekkeL nem voLt 

feLszereLve, a portáLok feLső átfeszítésein keresztüL a két távvezeték össze Lett kötve, így kiaLakítva 

egy sajószöged-sajóivánka 400 kv-os távvezetéket.

feLsőzsoLcai aLáLLomás 400 kv-os fejLesztési munkáLatai keretében 1999. ápriLis 23-án üzembe kerüLt  

a 400 kv-os 2. számú mezősor, így a sajószöged-sajóivánka 400 kv-os távvezeték feLhasításávaL Létrejött 

a sajószöged-feLsőzsoLca ii. és a feLsőzsoLca-sajóivánka 400 kv-os távvezeték.

FelSőzSolca-SajóIvánka 
400 kV-os táVVezeték



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

sajószöged-felsőzsolca i. 25 km ipoly 3x2x500/65 acsr kompozit, üveg

felsőzsolca-sajóivánka 29 km
ipoly, kaposvár, 

generátor
3x2x500/65 acsr kompozit, üveg

sajószöged-felsőzsolca ii. 25 km ipoly, kaposvár 3x2x500/65 acsr kompozit, üveg

MŰSzakI adaTok

ipoLy of+Ø kaposvár ptk+Ø

1976 sajószöged-Felsőzsolca 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1979 sajószöged-sajóivánka 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1999 sajószöged-sajóivánka 400 kV-os 

távvezeték felhasítása, sajószöged-

Felsőzsolca I. és Felsőzsolca-sajó-

ivánka 400 kV-os távvezeték üzembe 

helyezése

2000  sajószöged-Felsőzsolca I. távve-

zeték koReLL oszlopok festése

2003 sajószöged-Felsőzsolca I. és II. táv-

vezeték részleges szigetelőcsere

2006 sajószöged-Felsőzsolca I. távve-

zeték védővezető cseréje oPGW-re 

2007 sajószöged-Felsőzsolca I. távve-

zeték oszlopszerkezetek festése

2009 sajószöged-Felsőzsolca I. és II. táv-

vezeték szigetelőcsere

2010  sajószöged-Felsőzsolca I. és II. táv-

vezeték oszlopszerkezetek korrózió-

védelmi festése

MérFöldkövek



SajóSzöged-göd
400 kV-os táVVezeték

(MunkácS-) OrSzághatár-
SajóSzöged
400 kV-os táVVezeték

A 

z 1960-As évek közepén kiAlAkult hálózAtfejlesztési koncepció, mely szerint Az AlAphálózAt további fej- 

 lesztésében célszerűbb A 400 kv-os feszültségszintet válAsztAni, több oldAlról is megerősítést nyert. 

egyrészt Az erőművek termelési kApAcitásAi és A terhelési csomópontok közötti energiAátvitel gAzdAságosságA, 

másrészt A további importlehetőségek A nemzetközi kApcsolAtokbAn. 400-500 mW-os importvételezés lehetősége 

csAk A nyugAt-ukrAjnAi erőművekből állt fent, erre viszont csAk A 400 kv-os energiAátvitel volt AlkAlmAs. 

Az import energiA fogAdásárA A budApesti terhelési csomóponthoz közel, de A várostól mégis távolAbb eső  

telepítési helyet kellett keresni, így esett A válAsztás göd településre. A gödi Alállomást 400, 220, és 120 kv-os 

feszültségszintre tervezték. Az Alállomás építése és A 400 kv-os távvezeték építése 1965-ben kezdődött.  

A távvezeték két részletben épült meg. Az első (munkács-) országhAtár-sAjószöged 1967. év végére készült el,  

A második sAjószöged-göd közötti szAkAsz egy év múlvA fejeződött be. Az első szAkAsz munkács felől 220 kv-

on sAjószögedig került üzembe, mAjd A második szAkAsz elkészültével, A két szAkAszt A 313. számú oszlopnál  

összekötötték és A sAjószögedi segédsínre vAló bekötést lebontották. így létrejött A munkács-sAjószöged 

400 kv-os távvezeték.

A 400 kv-os sAjószögedi kApcsolóberendezés üzembe helyezésére 1977. decemberében került sor A munkács-

göd távvezeték felhAsításávAl és így jöttek létre A 400 kv-os (munkács-) országhAtár-sAjószöged 315 osz-

lopból álló, és A sAjószöged-göd 401 oszlopból álló távvezeték. A távvezetéki rekonstrukciós progrAm 

keretében 2004-ben mindkét távvezetéken megtörtént A szigetelőcsere, A kötegtávtArtó csere, A festés és Az 

AlApfelújítás. A sAjószöged-göd szAkAszrA optikAi védővezető került felszerelésre.



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

(munkács-) országhatár-sajószöged 116,8 km mátra ii. 3x3x400/55 Acsr üveg

sajószöged-göd 145,5 km mátra ii. 3x3x400/55 Acsr üveg

MŰSzakI adatOk

mátrA 160º-180º ovsf+Ø mátrA ot+Ø

1965 (Munkács-) országhatár-sajószöged 

és sajószöged-Göd távvezetékek 

építésének kezdete

1967 befejeződik a (Munkács-) országha-

tár-sajószöged távvezeték építése

1968 befejeződik a sajószöged-Göd táv-

vezeték építése

1968 a két szakasz összekötésre kerül

1977 (Munkács-) országhatár-Göd 400 kV-os  

távvezeték felhasítása, (Munkács-) 

országhatár-sajószöged és sajó-

szöged-Göd 400 kV-os távvezeték 

üzembe helyezése

2004 szigetelőcsere, védővezető cseréje 

(Munkács-) országhatár-sajószöged 

és sajószöged-Göd távvezetéken

Mérföldkövek



Martonvásár-Paks 
400 kV-os táVVezeték

Paks-toPonár
400 kV táVVezeték

toPonár-kaPosvár I-II.
120 kV táVVezeték

A 

z 1970-es évek hálózAtfejlesztése keretében, készülve A már épülő pAksi Atomerőmű termelte energiA 

  elszállításárA, 1976-bAn megépült A 84,6 km hosszú mArtonvásár-pAks, mAjd 1977-ben A 82 km hosszú 

pAks-toponár 400 kv-os távvezeték, Amely A mArtonvásári és A toponári Alállomás 400 kv-on történő üzem-

be helyezéséig ideiglenesen 120 kv-on üzemelt, A dunAmenti erőmű és A kAposvári 120/35/20 kv-os Alállomás között.  

A 400 kv-os tokozott sf6 gázszigetelésű berendezés üzemi próbái 1978. április 7-re befejeződtek A mArtonvásári 

AlállomásbAn és A 166,4 km hosszú mArtonvásár-toponár távvezeték 400 kv-os üzemi feszültség Alá helyezése 

megtörtént. 1978. áprilisától A pAksi Atomerőmű 400/120 kv-os AlállomásbA vAló beköthetőségéig már 400 kv-on 

működött. tulAjdonképpen ezzel A vezetékkel indult meg A dunántúli 400 kv-os körvezeték építése. 

1980-bAn készült el, A mintegy 10 km-es pAksi kivezető szAkAsz vezetékfolyosójábAn két egyrendszerű 400 kv-os 

távvezeték, egymástól 100 m nyomvonAl távolsággAl. 

Az átviteli hálózAt fejlesztés részeként 1978-bAn készült el A toponári 400/120 kv-os Alállomás, Amelynek 

elosztó hálózAti kApcsolAt biztosításához egy új, kétrendszerű 120 kv-os távvezeték épült A toponári 

400/120 kv-os Alállomás és A kAposvári 120/35/20 kv-os Alállomás között toponár-kAposvár i-ii. 120 kv-os táv-

vezeték néven. 

Az 1990-es évek közepén elkezdődött Az A progrAm, Amely Az ellátásbiztonság fenntArtásA érdekében A teljes 

átviteli hálózAti technológiA 2010-ig történő rekonstrukcióját tűzte ki célul.

ennek keretében megtörtént A távvezetékeken A védővezető cseréje opgW-re, A porcelán hosszúrúd szige-

telők cseréje és Az oszlopszerkezetek festése.



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

martonvásár-paks 95 km paks 3x3x500/65 Acsr kompozit

paks-toponár  93 km kaposvár 3x3x500/65 Acsr kompozit

toponár-kaposvár i-ii. 2x5,3 km göd 2x3x500/65 Acsr üveg

MŰsZakI aDatok

pAks of+Ø pAks ot+Ø

1976  Martonvásár-Paks távvezeték építé-

sének befejezése

1977 Paks-toponár távvezeték építésé-

nek befejezése

1977  Dunamenti-kaposvár távvezeték 

üzembe helyezése 120 kV-on

1978  Martonvásár-toponár távvezeték 

üzembe helyezése 400 kV-on

1978 toponári 400/120 kV-os Alállomás 

üzembe helyezéséhez szükséges 

vezetékrendezés, toponár-kaposvár 

I-II. 120 kV-os távvezeték üzembe 

helyezése

1980  paksi becsatlakozás kiépítése, Mar-

tonvásár-Paks és Paks-toponár 400 

kV-os távvezeték üzembe helyezése

1999 toponár-kaposvár I-II. 120 kV-os táv- 

vezeték védővezető cseréje oPGW-re

2001  Martonvásár-Paks távvezetéken a 

védővezető cseréje oPGW-re

2006  Paks-toponár távvezeték szigetelő-

csere

2008  Martonvásár-Paks távvezetéken szige-

telőcsere, oszlopszerkezetek festése

MérfölDkövek



Győr Ovit-Litér 
400 kV-os táVVezeték

Győr Ovit-OrszáGhatár 
(-GabčikOvO/bős) 
400 kV-os táVVezeték

1975 Győr ovit-Litér 400 kV-os távvezeték 

üzembe helyezése 220 kV-on

1978 Győr ovit-Litér távvezeték üzembe 

helyezése 400 kV-on

1978 Győr ovit-országhatár (-Podunajské 

Biskupice/Pozsonypüspöki) 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1992 Győr ovit-országhatár (-Podunajské 

Biskupice/Pozsonypüspöki) 400 kV-os 

távvezeték felhasítása Gabčikovonál, 

a Győr ovit-országhatár (Gabčikovo) 

400 kV-os távvezeték kialakítása

1993 Győr ovit-Litér távvezetéken a por-

celán hosszúrúd szigetelők cseréje 

egysapkás üvegszigetelőkből ösz-

szeállított szigetelőláncokra

A 

z 1970-es évek dunántúli hálózAtfejlesztéseinek részeként 

 épültek meg győr Ovit-litér és A győr Ovit-OrszághAtár 

(-pOdunAjské Biskupice/pOzsOnypüspöki) egyrendszerű 400 kv-Os 

távvezetékek, Amelyeknek fOntOs szerepük nemzetközi észAk-déli 

villAmOsenergiA-szállításBAn. 

A győr Ovit-OrszághAtár (-pOdu-nAjské Biskupice/pOzsOnypüspöki) 

távvezetéket A gABčikOvOi (Bős) vízerőmű megépítésekOr A szlOvák 

OldAlOn felhAsítOtták gABčikOvOnál, így kiAlAkítvA A jelenleg is 

üzemelő győr Ovit-OrszághAtár (-gABčikOvO) 400 kv-Os távvezetéket. 

A győr Ovit-litér távvezetéket 2010 és 2012 között felhAsználták  

A gönyűi erőmű átviteli hálózAtrA csAtlAkOztAtásáhOz.

MérföLdkövek



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

győr Ovit-litér 400 kv 74,1 km ipoly 3x2x500/65 Acsr üveg

győr Ovit-Országhatár 
(-gabčikovo) 

28,5 km ipoly, győr kaposvár
3x2x500/65 Acsr, 
3x2x570/120 Acsr 

üveg, kompozit

MŰszaki adatOk

győr Ot+Ø kApOsvár ptk+Ø

2000 Győr ovit-Litér távvezetéken a koReLL 

oszlopok festése

2000  Győr ovit-Gabčikovo távvezetéken  

a védővezető csere oPGW-re

2001 Győr ovit-Litér távvezetéken az egyik 

ACsR védővezető cseréje oPGW-re

2008 Győr ovit-Gabčikovo távvezeték acél 

oszlopszerkezeteinek festése

2009 Győr ovit-Gabčikovo távvezeték  

szigetelőinek csere

2010 Győr ovit-Litér távvezeték alapjainak 

felújítása

2011 A Gönyű kCe erőmű hálózatra csatla- 

kozásához Győr ovit-Litér távvezeték 

felhasítása, Győr ovit-Gönyű és  

Gönyű-Litér 400 kV-os ideiglenes 

távvezetékek üzembe helyezése

2012 Győr-Gönyű és Gönyű-Litér 400 kV-os 

ideiglenes távvezeték alakzat meg-

szűntetése, a Győr ovit-Litér 400 kV-os 

távvezeték visszaállítása



1990 Kétrendszerű távvezeték építésének 

kezdete Győr Ovit 400 kV-os Alál-

lomás és az osztrák Wien Südost 

Alállomás között.

1992 Győr Ovit-Országhatár (-Wien Südost) 

400 kV-os távvezetéket üzembe he-

lyezése egyrendszerű távvezetékként, 

a magyar szakaszon a két rendszert 

összefogva, mivel az osztrák oldalon 

csak az egyik rendszerre szerelték fel. 

A magyar villamosenergia-rendszer 

távvezeték a Wien Südosti végpontjá-

ba telepített egyenáramú betéten ke-

resztülkapcsolódott a nyugat európai 

villamosenergia-rendszerhez.

1995 Magyar villamosenergia-rendszer 

csatlakozása a nyugat-európai villa-

mosenergia-rendszerhez (UCPTE).

2004 Szombathely térségének villamosener-

gia-ellátásának javítására új 400 kV-os  

Győr-Szombathely távvezeték össze-

köttetés kiépítése kezdődött. A Győr 

Ovit-Szombathely és a Szombathely-

Országhatár 400 kV-os távvezetéki ösz-

szeköttetéshez a Győr Ovit-Országhatár 

(-Wien Südost) 400 kV-os távvezeték II. 

rendszere került felhasználásával, ame-

lyet az 55. és 56. számú oszlopközben 

hasítottak fel.

2006 Győr Ovit-Szombathely és a Szom-

bathely-Országhatár 400 kV-os táv-

vezetékek üzembe helyezése. Az 

átviteli és az elosztóhálózat közötti 

kapcsolat kialakítását biztosító új 

kétrendszerű Szombathely-Szom-

bathely Vépi út I-II. 120 kV-os táv-

vezeték üzembe helyezése.

AmAgyAr villAmosenergiA- 

 rendszer győr ovit 

400/220/120 kv-os AlállomásA 

és A szombAthely 400/120 kv-os 

AlállomásA fontos szerepet 

tölt be Az észAk-dunántúl 

villAmosenergiA-ellátásá-

bAn és Az osztrák és mAgyAr 

rendszerek közötti kApcsolAt 

biztosításábAn. Az Alállo-

mások közötti és A nem-

zetközi összeköttetéseket 

több távvezeték biztosítjA.

Győr Ovit-OrszáGhatár 
(-zurndOrf)  
400 KV-OS TáVVEzETéK

Győr Ovit-szOmbathely 
400 KV-OS TáVVEzETéK

szOmbathely-OrszáGhatár  
(-zurndOrf)  
400 KV-OS TáVVEzETéK

szOmbathely-szOmbathely
vépi út i-ii.  
120 KV-OS TáVVEzETéK

mérföldkövek



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

győr ovit-országhatár 
(-zurndorf)

 59,1 km bicske 3x2x680/85 Acsr üveg

győr ovit-szombathely 112,7 km
bicske, 
fenyő

3x2x680/85 Acsr
3x2x500/65 Acsr

egysapkás üveg, 
kompozit

szombathely-zurndorf
190,4 km 
(126,2 km)

fenyő, 
bicske

3x2x500/65 Acsr
3x2x680/85 Acsr

kompozit,  
egysapkás üveg

szombathely-szombathely  
vépi út i-ii.

2x0,2 km szigetvár-s 2x3x1x500/65 Acsr kompozit

mŰszaki adatOk

fenyő ot+Ø bicske ot+Ø

2011 Győr Ovit-Országhatár (-Wien Südost) 

távvezetéket felhasítása és beforga-

tása a Sarasdorfi Alállomásba.

2012 Győr Ovit-Országhatár (-Sarasdorf) 

távvezeték felhasítása zurndorfnál, 

Győr Ovit-Országhatár (-zurndorf) táv-

vezeték üzembe helyezése.

2013 Szombathely-Országhatár (-Wien Sü- 

dost) távvezeték felhasítása zurn-

dorfnál, Szombathely (-zurndorf) 

távvezeték üzembe helyezése



1975 Szeged-Országhatár (-Arad) 220 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1982 Paks-Sándorfalva távvezeték üzembe 

helyezése

1988 Sándorfalva-Országhatár (-Szabadka) 

400 kV-os távvezeték üzembe helyezése

1997 Szeged-Országhatár (-Arad) 220 kV-os 

távvezeték szigetelők cseréje, oszlop-

szerkezetek korrózióvédelmi festése

1998 Ideiglenesen 220 kV-on üzemelő 

Szeged-Országhatár (-Arad) távveze-

ték beforgatása Sándorfalva és Mintia 

(Románia) Alállomásba, Sándorfalva-

Országhatár (-Mintia) 400 kV-os táv-

vezeték üzembe helyezése.

2000 Paks-Sándorfalva távvezeték védő-

vezetőjének cseréje OPGW-re

2003 Paks-Sándorfalva távvezeték rész-

leges szigetelőcseréje

2003 Sándorfalva-Mintia távvezeték védő-

vezetőjének cseréje OPGW-re

2003 Sándorfalva-Szabadka 400 kV-os 

távvezeték védővezetőjének cseréje 

OPGW-re

2004 Sándorfalva-Szabadka 400 kV-os 

távvezeték acél oszlopszerkeze-

teinek korrózióvédelmi festése

2006 Sándorfalva-Országhatár (-Mintia) 

400 kV-os távvezeték felhasítása 

Aradon, a Sándorfalva-Országhatár 

(-Arad) 400 kV-os távvezeték üzembe 

helyezése

2007 Paks-Sándorfalva távvezeték szige-

telőcseréje

A  SándorfAlvAi AlállomáS- 

 nAk fontoS Szerepe vAn  

A dél-Alföldi térSég villAmoS-

energiA-ellátáSábAn éS A déli 

irányú nemzetközi kApcSolA-

tokbAn. A pAkS-SándorfAlvA 

400 kv-oS távvezeték A pAkS 

Atomerőmű éS A dél-Alföldi 

térSég közötti öSSzeköttetéSt 

biztoSítjA, egyben fontoS Sze-

repet tölt be A mAgyAr villA-

moSenergiA-rendSzer keleti éS  

nyugAti fele közötti kApcSo-

lAtbAn. A SándorfAlvA-orSzág-

hAtár (-ArAd) 400 kv-oS távvezeték  

A mAgyAr-román, míg A Sán- 

dorfAlvA-orSzághAtár (-SzA-

bAdkA) 400 kv-oS távvezeték 

A mAgyAr-Szerb öSSzekötte-

téSt biztoSítjA.

Paks-sándorfalva  
400 kV-OS táVVezeték

sándorfalva-országhatár  
(-arad)  
400 kV-OS táVVezeték

sándorfalva-országhatár  
(-szabadka) 
400 kV-OS táVVezeték

Mérföldkövek



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

paks-Sándorfalva 112,3 km kaposvár
3x2x500/65 és 

3x2x570/120 AcSr
üveg, kompozit

Sándorfalva-országhatár 
(-Arad)

53,1 km ipoly 3x2x500/65 AcSr kompozit

Sándorfalva-országhatár 
(-Szabadka)

20,4 km
jugoszláv nj, np, 

ns, uz
3x2x500/65 AcSr üveg

MŰszakI adatok

jugoSzláv nj kApoSvár ptk Ø



1983 Hévíz-Toponár 400 kV-os távvezeték 

megépítése

1985 Litér-Hévíz 400 kV-os távvezeték 

megépítése, Litér-Toponár (Hévíz T) 

400 kV-os távvezeték üzembe he-

lyezése

1987 Hévíz-Keszthely I-II. 120 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1999 Litér-Toponár 400 kV-os távvezeték 

felhasítása, a Litér-Hévíz és a Hévíz-

Toponár 400 kV-os távvezetékek 

üzembe helyezése, védővezető 

csere OPGW-re

1999 Hévíz-Keszthely I-II. 120 kV-os táv-

vezeték védővezetőjének cseréje 

OPGW-re

2004 Litér-Hévíz 400 kV-os távvezetéken 

részleges szigetelőcsere

Litér-Hévíz  
400 KV-Os TáVVezeTéK 

Hévíz-toponár  
400 KV-Os TáVVezeTéK

Hévíz-KesztHeLy i-ii.  
120 KV-Os TáVVezeTéK

MérföLdKöveK

A 

z 1970-es évek hálózAtfejlesztéseit követően új 400 kv-os  

 csomópontok jöttek létre. A közép-dunántúli hurok meglévő 

elemeinek A mArtonvásár-pAks, A pAks-toponár és A mArtonvásár- 

litér távvezetékek kiegészítésként 1983-bAn megépült A 104 km hosz-

szú hévíz-toponár távvezeték, mAjd 1985-ben elkészült A 90 km 

hosszú litér-hévíz 400 kv-os távvezeték, kiAlAkítvA A litér-toponár 

400 kv-os távvezetéket, zárvA A dunántúli 400 kv-os hurkot. két év 

múlvA befejeződött A hévíz 400/120 kv-os Alállomás építése, Amely 

„t” AlAkzAtbAn csAtlAkozott A litér-toponár 400 kv-os távvezetékre. 

Az átviteli és Az elosztó hálózAt közötti kApcsolAt biztosításárA 

1987-ben készült el A hévízi 400/120 kv-os Alállomást A keszthelyi 

120/120 kv-os AlállomássAl összekötő hévíz-keszthely i-ii. 120 kv-os, 

kétrendszerű távvezeték.

1999. júliusábAn befejeződött A hévízi 400/120 kv-os Alállomás bő-

vítése és teljes felújításA, Amely lehetővé tette A litér-toponár  

400 kv-os távvezeték hévízi felhAsítását és jelenleg is üzemelő litér-

hévíz és hévíz-toponár 400 kv-os távvezeték AlAkzAt kiAlAkítását. 



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

litér-hévíz 90 km ipoly 3x2x500/65 Acsr kompozit

hévíz-toponár 104 km kaposvár, ipoly 3x2x500/65 Acsr kompozit

hévíz-keszthely i-ii. 2x5 km keszthely-s 3x1x500/65 Acsr kompozit

MŰszAKi AdAtoK

ipoly of+Ø ipoly ot+Ø

2006 Hévíz-Toponár 400 kV-os távvezeték 

részleges szigetelőcsere

2006  Hévíz-Keszthely I-II. 120 kV-os táv-

vezeték szigetelőinekcsere

2007 Litér-Hévíz 400 kV-os távvezetéken 

szigetelőcsere

2007 Hévíz-Toponár 400 kV-os távvezeték 

vasbeton alapjainak felújítása

2008  Litér-Hévíz 400 kV-os távvezetéken 

vasbeton alapjainak felújítása, 

oszlopszerkezeteinek festése

2010 Hévíz-Toponár 400 kV-os távvezeték 

szigetelőinek csere



2002  Paks-Pécs I-II. 400 kV-os távvezeték 

építésnek kezdete

2004 Paks-Pécs I-II. 400 kV-os távvezeték 

üzembe helyezése

2004 Pécs-Pécs Erőmű I-II. 120 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

2007 HEP-OPS és MAVIR ZRt. létesítési 

szerződést írt alá a Pécs-Országhatár 

(-Ernestinovo) 400 kV-os távvezeték 

megépítésére

2008 Pécs-Országhatár (-Ernestinovo) 400 

kV-os távvezeték építésnek kezdete

2010 Pécs-Országhatár (-Ernestinovo) I-II. 

400 kV-os távvezeték üzembe he-

lyezése

Paks-Pécs I-II.
400 kV-OS táVVEZEték

Pécs-Országhatár 
(-ErnEstInOvO)  
I-II. 400 kV-OS táVVEZEték

Pécs-Pécs Erőmű I-II. 
120 kV-OS táVVEZEték

mérföldkövEk

A 

2000-es években Pécs térsége villAmosenergiA-ellátá- 

 sánAk jAvításárA egy új átviteli hálózAti Alállomás és egy 

kétrendszerű 400 kv-os távvezeték létesítése vált szükségessé.  

A megéPült PAks-Pécs i-ii. távvezeték biztosítjA Az átviteli hálózAti 

kAPcsolAtát A Pécsi 400/120 kv-os AlállomásnAk.

A bogád külterületén feléPült új Pécsi 400/120 kv-os Alállomás  

elosztó hálózAti kAPcsolAtánAk biztosításárA egy új kétrendszerű 

120 kv-os távvezeték éPült meg A Pécsi 400/120 kv-os Alállomás és 

A Pécsi erőmű között. 

A Pécsi 400/120 kv-os Alállomás földrAjzi elhelyezkedése jó lehe-

tőséget biztosított A további horvát-mAgyAr hálózAti kAPcsolAtok 

erősítéséhez. A horvát heP-oPs és A mAgyAr mAvir zrt. megállAPodásA 

AlAPján készült el A Pécs-országhAtár (-ernestinovo) i-ii. 400 kv-os 

távvezeték, Amelynek üzembe helyezése 2010. május 25-én történt meg.



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

Paks-Pécs i-ii. 2x82 km fenyő 2x3x2x500/65 Acsr kompozit

Pécs-országhatár 
(-ernestinovo) i-ii. 

2x43 km fenyő 2x3x2x500/65 Acsr kompozit

Pécs-Pécs erőmű i-ii. 2x4,3 km keszthely 2x3x500/65 Acsr kompozit

műszakI adatOk

keszthely of+Ø fenyő of+Ø



Hévíz-OrszágHatár 
(-Žerjavinec) i-ii. 
 400 kV-os táVVezeték

szOmbatHely-Hévíz i-ii.  
400 kV-os táVVezeték

A  mAgyAr villAmos energiA-rendszer UCTe CsATlAkozásávAl még fonTosAbbá válT, hogy A szomszéd országok 

  mindegyikével legyen nAgy áTviTeli képességű TávvezeTéki kApCsolATUnk. Az AlAphálózAT fejleszTési elvei 

közül Az (n-1) elv bizTosíTásA melleTT nemzeTközi kApCsolATAink erősíTése és A kedvező földrAjzi helyzeTből 

Adódó villAmosenergiA-TrAnziTleheTőség kiAknázásA miATT A hévízi Alállomás felújíTásA és bővíTése 1999-ben 

megTörTénT. ezT megelőzően A mAgyAr villAmos művek rT. és A hrvATskA elekTroprivredA (hep) közöTT 1996. 

AUgUszTUs 29-én, bUdApesTen léTrejöTT léTesíTési szerződés AlApján, A horváT és A mAgyAr villAmosenergiA-

rendszerek összeköTTeTésének jAvíTásA végeTT A hévíz-országhATár-ŽerjAvineC nyomvonAlon 400 kv-os Távve-

zeTék épíTéséT hATározTák el. A felek A horváT fél kezdeményezésére A TávvezeTék horváTországi végponTjáT 

A ŽerjAvineCi Alállomás helyeTT áTmeneTileg TUmbri AlállomásrA módosíToTTák, mAjd 1999. november 18-án sor 

kerülT A hévíz-TUmbri egyrendszerű TávvezeTék üzembe helyezésére. 2003-bAn A hep, Az mvm rT. és A mAvir rT. 

megállApodTAk, hogy A ŽerjAvineCi 400/220/110 kv-os Alállomás elkészülTével A hévízről indUló kéTrendszeres 

TávvezeTék horváT végponTjA A zágráb melleT TAlálhATó ŽerjAvineCi Alállomás legyen. A kéTrendszeres hévíz-

ŽerjAvineC TávvezeTék i. rendszere A felek megállApodásA AlApján A hévíz-CirkovCe (sl) új TávvezeTéki összeköT-

TeTés kiépíTéséig fog üzemben mArAdni.

szombAThely Térsége villAmosenergiA-elláTásánAk jAvíTásárA 2006-bAn kerülT megépíTésre szombAThelyen 

egy új Alállomás, melybe Az első beCsATlAkozó vezeTék A győr-szombAThely kéTrendszerű, 400 kv-os TávvezeTék 

volT. A mAvir zrT. sTrATégiAi Tervei AlApján A nyUgAT-mAgyArország energiAelláTásábAn fonTos szereppel bíró 

Alállomás (n-1) bizTonságáT egy második TávvezeTék CsATlAkozásávAl kelleTT bizTosíTAni. opTimális megoldásnAk 

A szombAThely-hévíz összeköTTeTés kiAlAkíTásA AdódoTT, mely megAdTA A szombAThely Alállomás második Alá-

TámAszTásáT és egyben megnövelTe A kriTikUs észAk–délnyUgAT irányú áTviTeli kApACiTásT.



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

hévíz-országhatár (-Žerjavinec) i. 75,1 km fenyő
3x2x485/63 ACsr 

Cardinal
kompozit

hévíz-országhatár (-Žerjavinec) ii. 69,9 km fenyő
3x2x485/63 ACsr 

Cardinal
kompozit

szombathely-hévíz i-ii. 2x78 km fenyő 3x2x500/65 ACsr kompozit

mŰszaKi aDatOK

fenyő oT+Ø fenyő of+Ø

1997 Hévíz-országhatár I.-II. 400 kV-os távvezeték építésének kezdete

1999 Hévíz-országhatár (-tumbri) 400 kV-os távvezeték üzembe helyezése

2004 Hévíz-országhatár (-Žerjavinec) I.-II. 400 kV-os távvezeték üzembe helyezése

2008 szombathely-Hévíz I-II. 400kV-os távvezeték építés kezdete

2009 szombathely-Hévíz I-II. 400kV-os távvezeték üzembe helyezése

mérfölDKöveK



Martonvásár-Litér  
400 kV-os táVVezeték

Paks-Litér 
400 kV-os táVVezeték

A 

z 1970-es években folyt 400 kv-os hálózAtfejlesztés részeként  

 épült meg 1972-ben A Dunementi erőmű-litér 400 kv-os távvezeték, 

mivel sem 220 kv-os, sem 400 kv-os csAtlAkozási  lehetőség nem volt, így 

litéren 120 kv-on került üzembe. A távvezeték érDekessége, hogy két szA-

kAszból tevőDött össze, A DunAmenti erőműtől A mArtonvásárig tArtó 

szAkAsz kétrenDszerű 220 kv-os, A mArtonvásártól litérig tArtó szAkAsz 

egyrenDszerű 400 kv-os távvezetékként épült meg. A távvezetéket 1974-ben 

tuDtA 220 kv-on fogADni litéri Alállomás. A 750 kv-os progrAmhoz illeszkeDve 

A mArtonvásári AlállomásbAn 1978 közepére, míg A litéri AlállomásbAn 

1978 végére teremtőDött meg A feltétele A 400 kv-on vAló üzemelésnek, 

így 1978-bAn négy új oszlop beépítésével A távvezeték áttérhetett Az üzemi 

feszültségszintjére, kiAlAkítvA A mArtonvásár-litér 400 kv-os és A DunA-

menti-mArtonvásár i-ii. 220 kv-os távvezeték AlAkzAtot. 

A pAksi Atomerőmű vállAlAt hármAs blokkjA 1986-bAn, A négyes blokkjA 

1987-ben lépett üzembe. A megtermelt energiA elszállításárA A pAksi 

Alállomás 400 kv-os kivezetéseit meg kellett erősíteni. A pAks-litér táv-

vezeték 1986-ben készült el, és 1987-ben került üzembe. A távvezeték eleje 

közös oszlopsoron hAlAD A mArtonvásár-pAks 400 kv-os távvezetékkel, 

mAjD A pAksi vezetékfolyosóbAn A pAks-toponár 400 kv-os távvezetékkel. 

MérföLdkövek

1972 Dunamenti erőmű-Litér távvezeték 

üzembe helyezése 120 kV-on

1974 Dunamenti erőmű-Litér távvezeték 

áttérése 220 kV-ra

1978 Martonvásár-Litér távvezeték átté-

rése 400 kV-ra

1987 Paks-Litér 400 kV-os távvezeték 

üzembe helyezése

1998 Martonvásár-Litér 400 kV-os táv-

vezeték védővezetőjének cseréje 

oPGW-re

2003 Martonvásár-Litér 400 kV-os távve-

zeték részleges szigetelőcsere

2003-2006

 Martonvásár-Litér 400 kV-os távve-

zeték acél oszlopszerkezetek kor-

rózióvédelmi festése 



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

martonvásár-litér 71 km ipoly, litér 3x2x500/65 Acsr üveg, kompozit

paks-litér  96,6 km kaposvár 3x3x500/65 Acsr kompozit

MŰsZaki adatok

ipoly ot+Ø litér ot+Ø

2004 Paks-Litér 400 kV-os távvezeték rész-

leges szigetelőcsere

2007 Paks-Litér 400 kV-os távvezeték szi-

getelőcsere

2008 Paks-Litér 400 kV-os távvezeték vé-

dővezetőjének csere oPGW-re

2008 Paks-Litér 400 kV-os távvezeték acél 

oszlopszerkezetek korrózióvédelmi 

festése

2010 Paks-Litér 400 kV-os távvezeték alap-

felújítás

2011 Martonvásár-Litér 400 kV-os távve-

zeték alapfelújítás



Győr Ovit-Gönyű 
400 kV-os táVVezeték

OrOszlány-Győr Ovit
220 kV-os táVVezeték

OrOszlány-Dunamenti 
220 kV-os táVVezeték

Bicske Dél-Gönyű 
400 kV-os táVVezeték

martOnvásár-Bicske Dél 
400 kV-os táVVezeték

A 

z OrOszlány-DunAmenti 220 kV táVVezeték 1961-ben került üzembe, összeköttetést biztOsítVA Az OrOszlányi  

 Hőerőmű és Az AkkOr már épülő DunAmenti Hőerőmű AlállOmásAi között. Győr térséGében Az 1960-As 

éVek VéGére biztOsítAni kellett AusztriA felé A 220 kV-Os kApcsOlAtOt, uGyAnis mAGyArOrszáGnAk és rOmániánAk 

is kOOperációs meGállApODásA VOlt AusztriáVAl. Az OrOszlány–Győr 220 kV-Os AlApHálózAti táVVezeték 1968-bAn 

épült meG és 1973-iG 120 kV-On üzemelt. 1973-rA teljesen befejezőDött A Győri 220/120 kV-Os OVit AlállOmás építése 

(A mAi, mAVir zrt. tulAjDOnú AlállOmás előDje), ezután lett átfOrGAtVA, és üzemi feszültséGszintjére áttérítVe 

Az OrOszlány-Győr 220 kV táVVezeték. 

A Dunántúli 400 kV-Os átViteli HálózAt fejlesztése és Az üzembiztOnsáG nöVelésének iGénye szükséGessé tette 

A mArtOnVásár-Győr prOjekt meGVAlósítását. A prOjekt A kOrábbi OrOszlány-DunAmenti és OrOszlány-Győr 

220 kV-Os táVVezetékek nyOmVOnAlán meGépített kétrenDszerű 400 kV-Os táVVezeték, Amely eGyben biztOsítjA  

A bicske Dél 400/120 kV-Os és A Gőnyű 400 kV-Os AlállOmás HálózAti kApcsOlAtát. A táVVezeték első szAkAszA 

2010-ben kétrenDszerű, mArtOnVásár-bicske Dél i-ii. 400 kV-Os táVVezetékként került üzembe Az  új bicske Dél 

400/120 kV-Os AlállOmássAl eGyütt. Az AlállOmás 120 kV-Os HálózAti csAtlAkOzásA A meGléVő e-On zrt. tulAj-

DOnú nAGyeGyHázA-bicske észAk-sOlymár 120 kV-Os táVVezetékrenDszer felHAsításáVAl VAlósult meG.

2012-ben A mArtOnVásár-Győr prOjekt fOlytAtásAként elkészült új kétrenDszerű táVVezeték észAki OlDAlát fel-

HAsználVA biztOsítjA A Gönyűi erőmű HálózAtrA csAtlAkOzását A bicske Dél-Gönyű és A Győr OVit-Gönyű 400 kV-Os 

táVVezetékekkel. A táVVezeték Déli OlDAlA biztOsítjA Az OrOszlány-DunAmenti és Az OrOszlány 220 kV-Os összeköt-

tetést.



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

Győr Ovit-Gönyű 15,4 km
fenyő pp, fenyő sb 

és fenyő Ak
3x2x500/65 Acsr kompozit

martonvásár-bicske Dél  24,5 km
fenyő sb és fenyő 

pp
3x2x500/65 Acsr kompozit

bicske Dél-Gönyű 107,8 km
fenyő sb, fenyő pp 

és fenyő Ak
3x2x500/65 Acsr kompozit

Oroszlány-Dunamenti 60,4 km
szolnok, Gyöngyös, 

fenyő
3x1x350/50 Acsr
3x2x500/65 Acsr

kompozit

Oroszlány-Győr Ovit 48,2 km
szolnok, Gyöngyös, 

fenyő
3x1x350/50 Acsr
3x2x500/65 Acsr

kompozit, üveg

műszaki aDatOk

szOlnOk Ot+Ø fenyő Of+Ø

1961 oroszlány-Dunamenti 220 kV-os táv-

vezeték üzembe helyezése

1968 oroszlány-Győr távvezeték üzembe 

helyezése 120 kV-on

1973 oroszlány-Győr távvezeték áttérítése 

220 kV-ra

2010 Gönyűi becsatlakozó távvezeték-

szakasz megépítése, a Győr ovit-

Litér 400 kV-os távvezeték felhasítá-

sával a Győr ovit-Gönyű 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

2010 Martonvásár-Bicske Dél I-II. 400 kV-os 

távvezetékek üzembe helyezése.

2012 Bicske Dél-Gönyű 400 kV-os távve-

zeték üzembe helyezése

2012 Martonvásár-Bicske Dél I. távveze-

ték megszűnése, a jelenlegi Marton-

vásár-Bicske Dél 400 kV-os távveze-

téki alakzat üzembe helyezése

2012 Martonvásár-Győr projekt befeje-

zésével a Győr ovit-Litér 400 kV-os 

távvezeték helyreállítása és az új 

Győr ovit-Gönyű 400 kV-os távveze-

ték üzembe helyezése

mérfölDkövek



Detk-Mátrai erőMű  
Blokk i-ii. 
120 kV-os táVVezeték

Detk-erőMű  
SegéDüzeM i-ii.
 120 kV-os táVVezeték

Detk-Mátrai erőMű 
Vi-Vii. Blokk 
120 kV-os táVVezeték 

Detk-Mátrai erőMű  
Blokk V.
220 kV-os táVVezeték

Detk-Mátrai erőMű  
Blokk iii-iV. 
220 kV-os táVVezeték

A 

z 1960-As években A visontAi lignitbázisrA épülő MátrAi erőMű 

 (Akkori nevén gAgArin erőMű) hálózAti csAtlAkozásánAk 

biztosításárA 1968-bAn került üzeMbe A Detki 220/120 kv-os Alál-

loMás. Az erőMű blokkjAi közvetlenül blokk kApcsolású távveze-

tékekkel csAtlAkoztAk A Detki AlálloMás 220 és 120 kv-os kApcsoló-

berenDezéseihez. 

Az erőMű MűköDésének biztosításához A segéDüzeMi villAMosenergiA-

biztosításárA 1968-bAn építették A Detk-erőMű segéDüzeM i-ii. két-

renDszerű 120 kv-os távvezetéket. 

2006-bAn A MátrAi erőMűben Megépült A 120 kv-os vi. és vii. blokk két, 

egyenként 32 MW teljesítMényű gázturbinávAl. Az új gázturbinás blok-

kok átviteli hálózAti csAtlAkozásánAk biztosításárA elkészült Az 

egyrenDszerű Detk-MátrAi erőMű vi-vii. blokk 120 kv-os távvezeték. 

MérfölDköVek

1970 Detk-Mátrai erőmű Blokk I-II. 120 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1970 Detk-Mátrai erőmű Blokk III-IV. 220 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1970 Detk-Mátrai erőmű Blokk V. 220 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1970 Detk-erőmű segédüzem I-II. távve-

zeték üzembe helyezése

1997 Detk-Mátrai erőmű Blokk I-II. 120 kV-os 

távvezeték szigetelőcsere

1997 Detk-Mátrai erőmű Blokk III-IV. 220 kV-os 

távvezeték szigetelők cseréje

1997 Detk-Mátrai erőmű Blokk V. 220 kV-os 

távvezeték szigetelőcsere



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

Detk-Mátrai erőmű blokk i-ii. 2x3,9 km csepel, Fót 2x3x2x250/40 Acsr üveg

Detk-Mátrai erőmű vi-vii. blokk 3,7 km baja, AkF, lenti 3x350/50 Acsr üveg

Detk-Mátrai erőmű blokk iii-iv. 2x3,6 km gyöngyös 2x3x1x500/65 Acsr üveg

Detk-Mátrai erőmű blokk v. 3,4 km szentes 3x1x500/65 Acsr üveg

Detk-erőmű segédüzem i-ii. 2x4 km Fehérvár, vác 2x3x1x125/25 Acsr üveg

MűSzaki aDatok

Fenyő oF+Ø

1997 Detk-erőmű segédüzem I-II. távve-

zeték szigetelőcsere

2000 Detk-Mátrai erőmű Blokk V. 220 kV-os 

távvezeték védővezető cseréje 

oPGW-re

2002 Detk-Mátrai erőmű Blokk I-II. 120 kV-os 

távvezeték acél oszlopszerkezetek 

korrózióvédelmi festése, vasbeton 

alapok felújítása

2002 Detk-Mátrai erőmű Blokk III-IV. és 

Detk-Mátrai erőmű Blokk V. 220 kV-os 

távvezetékek acél oszlopszerkezetek 

korrózióvédelmi festése

2002 Detk-erőmű segédüzem I-II. távve-

zeték acél oszlopszerkezetek korró-

zióvédelmi festése, vasbeton alapok 

felújítása

2003 Detk-erőmű segédüzem I-II. távve-

zeték védővezető cseréje oPGW-re

2006 Detk-Mátrai erőmű VI-VII. Blokk 120 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

csepel ot+Ø Fehérvár ot+Ø

gyöngyös ot+Ø szentes ot+Ø



1976 THE Blokk-Sajószöged I-II. 220 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1978 Sajószöged-THE III-IV. Blokk 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1997 THE Blokk-Sajószöged I-II. 220 kV-os 

és Sajószöged-THE III-IV. Blokk 

400 kV-os távvezeték szigetelő-

inek cseréje

2004 THE Blokk-Sajószöged I-II. 220 kV-os 

távvezeték védővezető csere OPGW-re

2007 THE Blokk-Sajószöged I-II. 220 kV-os 

távvezeték oszlopszerkezeteinek festése

N 

agyszabású hálózatfej- 

lesztés zajlott észak- 

kelet MagyarországoN az 1970-es 

évek Második felébeN. eNNek 

részekéNt épült Meg the blokk- 

sajószöged i-ii. kétreNdszerű 

220 kv-os távvezeték 1976-baN, 

aMi az erőMű 220 kv-os i-es és 

ii-es blokkjáNak a villaMos-

eNergia-reNdszer törtéNő kap- 

csolódását biztosítja, valaMiNt 

az erőMű 400 kv-os iii-as és iv-es 

blokkjáNak hálózati csatla-

kozását biztosító, 1978-baN 

üzeMbe helyezett sajószöged- 

tiszai hőerőMű iii-iv. blokk egy-

reNdszerű távvezeték.

Tiszai Hőerőmű- 
sajószöged i-ii.
220 kV-OS TáVVEzETék

sajószöged-Tiszai 
Hőerőmű iii-iV. Blokk
400 kV-OS TáVVEzETék

mérföldköVek



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

the blokk-sajószöged i-ii. 2x11,5 km generátor 3x2x500/65 acsr üveg

sajószöged-the iii-iv. blokk 11 km generátor 3x2x500/65 acsr üveg

műszaki adaTok

220 geNerátor ot+Ø 400 geNerátor ot+Ø



Detk-Zugló I.
220 kV-os táVVezeték 

göD-Zugló
220 kV-os táVVezeték

Detk-SajóSZögeD II.
220 kV-os táVVezeték

Detk-SajóSZögeD I.
220 kV-os táVVezeték 

Detk-Zugló II.
220 kV-os táVVezeték 

A 

z országok közötti együttműködés keretében építették meg A zugló- 

 bystričAny 220 kV-os táVVezetéket, Amelyet A gödi Alállomás 220 kV-os 

kApcsoló-berendezésének 1968-As üzembe helyezéséhez felhAsították 

A zugló-bystričAny 220 kV-os táVVezetéket, így AlAkítVA ki A göd-zugló és 

göd-bystričAny 220 kV-os táVVezetékeket. 1983-bAn Az Akkori terVekkel 

összhAngbAn megszűnt A göd-bystričAny 220 kV-os összeköttetés.

A csehszloVák VillAmosenergiA-importról kötött megállApodás értel-

mében mAgyAr oldAlon ki kellett építeni egy nyugAt-kelet irányú táVVe-

zetéket, így 1962-ben megépült A zugló-sAjószöged 220 kV-os kApcsolAt.  

A munkács-sAjószöged i-ii. 220 kV-os táVVezeték és A sAjószögedi 

Alállomás 220 kV-os kApcsolóberendezésének elkészültéVel szüksé-

gessé Vált A sAjószöged és zugló Alállomások közötti átViteli kApAci-

tás bőVítése, Amely sAjószöged-zugló ii. 220 kV-os táVVezeték megépíté-

séVel VAlósult meg és 1962 májusábAn helyezték üzembe.

1966-tól elkezdődött Az új mátrAi erőmű építése. Az országos hálózAthoz 

VAló csAtlAkoztAtásárA 1969-ig megépült A detk 220/120/35 kV-os Alállomás 

és felhAsításrA kerültek A sAjószöged-zugló i. és ii. táVVezetékek és így 

létrejöttek A mAi nApig fennálló detk-sAjószöged i. 220 kV-os, detk–sAjó-

szöged ii. 220 kV-os, detk-zugló i. 220 kV-os és detk-zugló ii. 220 kV-os táVVe-

zetéki összeköttetések. 

1960 zugló-Bystričany 220 kV-os távve-

zeték üzembe helyezése

1962 Mátra-kesznyéten és Hatvan-zugló 

kétrendszerű 120 kV-os távvezeték 

átépítése 220 kV-ra és sajószöged-

zugló I. 220 kV-os távvezeték üzembe 

helyezése

1962 sajószöged-zugló II. 220 kV-os táv-

vezeték üzembe helyezése

1968 zugló-Bystričany 220 kV-os táv-

vezeték felhasítása, Göd-zugló és 

Göd-Bystričany 220 kV-os távveze-

ték kialakítása

1969 Detk-zugló I., Detk-zugló II., Detk-

sajószöged I. és Detk-sajószöged 

II. 220 kV 220 kV-os távvezetékek 

üzembe helyezése

MérfölDkövek



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

detk-zugló i. 92,61 borsod gödöllő
3x500/65 Acsr és 

3x350/50 Acsr
kompozit

detk-zugló ii. 85,34 szolnok
3x350/50 Acsr és 
3x(2x185/60) Acsr

üveg, kompozit

detk-sajószöged i. 79,84 borsod
3x500/65 Acsr és 

3x350/50 Acsr
üveg

detk-sajószöged ii. 70,73 szolnok
3x350/50 Acsr és 
3x(2x185/60) Acsr

üveg, kompozit

göd-zugló 20,95 km fót 3x2x185/60 Acsr üveg

MŰSZakI aDatOk

fót ot+Ø szolnok ot+Ø

1983 Göd-Bystričany 220 kV-os távveze-

ték üzemen kívül helyezése

1993–1994

 Detk-sajószöged I. 220 kV-os távve-

zeték áramvezető és védővezető sod-

rony cseréje, szigetelőinek cseréje

1995–1997

 Detk-zugló I. 220 kV-os távvezeték 

áramvezető és védővezető sodrony 

cseréje, oszlopszerkezetek korrózió-

védelmi festése

1999 sajószöged-zugló II. 220 kV-os táv-

vezeték áramvezető és védővezető 

sodrony cseréje

2001 Detk-sajószöged I. 220 kV-os távve-

zeték védővezető cseréje oPGW-re

2005 Detk-zugló II. 220 kV-os távvezeték 

szigetelőcsere, acél oszlopszerke-

zetek korrózióvédelme, alapfelújítás

2005 Detk-sajószöged II. 220 kV-os táv-

vezeték szigetelőinek cseréje, acél 

oszlopszerkezetek korrózióvédel-

me, alapfelújítás védővezető cse-

réje oPGW-re

2006 Detk-sajószöged I. 220 kV-os táv-

vezeték oszlopok korrózióvédelmi 

festése



Detk-Szolnok ovit 
220 kV-os táVVezeték

Szolnok ovit-SzegeD ovit
220 kV-os táVVezeték

A 

z 1960-As és 70-es években Az Alföldi térség villAmosenergiA- 

 igényének növekedése további hálózAtbővítéseket igényelt, 

Amelyet A 220 kv-os hálózAt fejlesztésével oldották meg. A bor-

sodi és A tiszApAlkonyAi erőművek teljesítmény-kihozAtAlánAk 

biztosításárA és Az Alföldi térségek ellátásárA létesült A 220 kv-rA 

épített, de 1959-ben 120 kv-on üzembe helyezett (tiszApAlkonyA-) 

sAjószöged-szolnok ovit távvezeték, Amely szolnoki Alállomás 

220 kv-os kApcsolóberendezésének megépítésével 1968-bAn került 

220 kv-on üzembe. 

1969-ben elkészült A 66,2 km hosszú detk-szolnok 220 kv-os távve-

zeték, Ami A gAgArin, mAi nevén mátrAi erőműben termelt villAmos-

energiA-kiszállítását biztosítottA. 

A közép- és dél-Alföldi térségek közötti kApcsolAt kiépítésére 

1971-ben készült el szolnok ovit-szeged ovit 220 kv-os távvezeték.

MérfölDkövek

1959 sajószöged-szolnok ovit távvezeték 

üzembe helyezése 120 kV-on

1968 sajószöged-szolnok ovit távvezeték 

üzembe helyezése 220 kV-on

1969 Detk-szolnok ovit 220 kV-os távve-

zeték üzembe helyezése

1971 szolnok ovit-szeged ovit 220 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1988 sajószöged-szolnok ovit 220 kV-os 

távvezeték szigetelőinek csere

1997 Detk-szolnok ovit 220 kV-os távve-

zeték szigetelőinek csere

2001 sajószöged-szolnok ovit 220 kV-os 

távvezeték védővezető cseréje 

oPGW-re

SajóSzögeD-Szolnok ovit 
220 kV-os táVVezeték



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

detk-szolnok ovit 66,2 km gyöngyös, szentes 3x1x500/65 Acsr üveg

szolnok ovit-szeged ovit 113,9 km szentes 3x1x500/65 Acsr kompozit

sajószöged-szolnok ovit 114,9 km sajószöged 3x1x500/65 Acsr üveg

MŰSzaki aDatok

gyöngyös ot+Ø szentes ot+Ø

2002 Detk-szolnok ovit 220 kV-os távve-

zeték részleges védővezető csere 

oPGW-re 

2004 Detk-szolnok ovit 220 kV-os távve-

zeték szigetelőinek cseréje

2004 sajószöged-szolnok ovit 220 kV-os 

távvezeték oszlopszerkezetek korró- 

zióvédelmi festése

2005 Detk-szolnok ovit 220 kV-os távve-

zeték acél oszlopszerkezetek korró-

zióvédelmi festése

2006 szolnok ovit-szeged ovit 220 kV-os 

távvezeték szigetelők cseréje

2007 szolnok ovit-szeged ovit 220 kV-os 

távvezeték acél oszlopszerkezetek 

korrózióvédelmi festése

2009 Detk-szolnok ovit 220 kV-os távve-

zeték védővezető cseréje oPGW-re

2011 Detk-szolnok ovit 220 kV-os távve-

zeték alapfelújítás

sAjószöged ot+Ø



Dunamenti-albertfalva i-ii. 
220 kV-os táVVezeték

Dunamenti-Dunaújváros i-ii.
220 kV-os táVVezeték

Dunamenti-martonvásár i-ii.
220 kV-os táVVezeték

A 

z 1961-65 közötti időszAkrA vonAtkozó második ötéves népgAzdAság-fejlesztési terv írtA elő, hogy 1963-bAn 

 üzembe kell helyezni A dunAmenti erőmű első gépegységét, és Az erőmű építését úgy kell folytAtni, hogy 

1965-ben üzembe állíthAtó legyen hAzánk első 150 mW teljesítményű gépegysége. A dunAmenti-dunAújváros i-ii.  

kétrendszerű 220 kv-os távvezeték tervezése 1966-bAn kezdődött, mAjd Az első rendszer kiépítése 1969-bAn  

fejeződött be. 1970-ben 120 kv-on került üzembe, mAjd 1971 jAnuárjábAn 220 kv-os feszültségszintre kApcsolták.  

A második rendszer felszerelése több szAkAszbAn történt, mivel szükség volt hozzá Az egyes rendszer  

feszültség-mentesítésére is. A második rendszer üzembe helyezésére 1975-ben került sor.

Az 1970-es évek dunántúli hálózAtfejlesztése részeként 1972-ben megépült A 62,3 km hosszú dunAmenti-litér táv- 

vezetéki összeköttetés, Amely 120 kv-on lett üzembe helyezve. A távvezeték lényegében két szAkAszból állt, egy  

A dunAmenti erőmű és mArtonvásár Alállomás közötti kétrendszerű 220 kv-os és egy mArtonvásár Alállomás 

és litér Alállomás közötti egyrendszerű 400 kv-os szAkAszból. A kétrendszerű 220 kv-os távvezeték i. rendsze-

rét hAsználták fel A dunAmenti-litér 120 kv-os távvezetékhez, míg A ii. rendszerét A dunAmenti-kAposvár 120 kv-os 

távvezetékhez (dunAmenti-mArtonvásár-pAks-toponár-kAposvár AlAkzAt).

A mArtonvásári 400/220 kv-os Alállomás üzembe helyezésével 1978-bAn megtörtént A vezetékrendezés, Amely 

eredményeképpen A kétrendszerű távvezeték A végleges kiAlAkításnAk megfelelően dunAmenti-mArtonvásár 

i-ii. 220 kv-os távvezetékként került üzembe.

A főváros növekvő villAmosenergiA-igényének kielégítésére került üzembe A dunAmenti-AlbertfAlvA i-ii. két-

rendszerű 220 kv-os távvezeték 1977-ben. A távvezeték budApest ellátásábAn rendkívül fontos szerepet játszik 

A mAi nApig is. 



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

dunamenti-Albertfalva i-ii. 2x17,6 km generátor 2x3x2x500/65 Acsr kompozit

dunamenti-dunaújváros i-ii. 2x49 km gyöngyös 3x500/65 Acsr kompozit

dunamenti-martonvásár i-ii. 2x7,3 km gyöngyös 2x3x1x500/65 Acsr üveg

mŰsZaKi aDatoK

220 gyöngyös ot+Ø 220 generátor ot+Ø

1969 megépült a Dunamenti-Dunaújváros I. 

220 kV-os távvezeték

1970 Dunamenti-Dunaújváros I. távvezeték 

üzembe helyezése 120 kV-on 

1971 Dunamenti-Dunaújváros I. távvezeték 

üzembe helyezése 220 kV-on

1972  Dunamenti-Martonvásár távvezeték 

megépítése és üzembe helyezése 

120 kV-on

1974  Megépül a Dunamenti-Dunaújváros II. 

220 kV-os távvezeték kialakul  

a kétrendszeres 220 kV-os Dunamenti- 

Dunaújváros I-II. távvezeték

1977 Dunamenti-Albertfalva I-II. 220 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1978 Martonvásári Alállomás üzembe he-

lyezésével a Dunamenti-Martonvásár 

I-II. 220 kV-os távvezeték üzembe he-

lyezése

1999 Dunamenti-Martonvásár I-II. 220 kV-os 

távvezeték védővezető cseréje oPGW-re

2001 Dunamenti-Albertfalva I-II. 220 kV-os 

távvezeték koReLL oszlopszerke-

zetek festése

2002 Dunamenti-Albertfalva I-II. 220 kV-os 

távvezeték szigetelőinek cseréje

2003 Dunamenti-Albertfalva I-II. távvezeték 

védővezetőjének cseréje oPGW-re

2004  Dunamenti-Martonvásár I-II. 220 kV-os 

távvezeték oszlopszerkezetek festése

2004 Dunamenti-Dunaújváros I-II. távve-

zeték szigetelőcsere, védővezető 

cseréje oPGW-re, oszlopszerkeze-

tek festése

mérfölDKöveK



Dunamenti-Ócsa i. 
220 kV-os táVVezeték

Ócsa-soroksár i-ii.  
120 kV-os táVVezeték

ZuglÓ-Veiki 
220 kV-os táVVezeték

Ócsa-ZuglÓ 
220 kV-os táVVezeték

Dunamenti-Ócsa ii. 
220 kV-os táVVezeték

A 

 60-As évek közepére világossá vált, hogy A villAmos energiánAk A budApesti fogyAsztókhoz szállításA 

 már csAk A várost megkerülő nAgyfeszültségű távvezetékekkel lehetséges. A dunAmenti hőerőmű 

vállAlAt AlállomásA (mA: mAvir zrt. dunAmenti Alállomás) és A zuglói ovit Alállomás, (mA: mAvir zrt. zuglói 

Alállomás), illetve A soroksári Alállomás (mA: elmü nyrt Alállomás) között 1967-ben kerültek üzembe A 220 kv-os 

összeköttetések dunAmenti-zugló 220 kv-os távvezeték és dunAmenti-ócsA 220 kv-os távvezeték néven. 

A 90-es évekre körvonAlAzódott, hogy dél-pest, illetve soroksár térségének energiA ellátásán jAvítAni kell, 

de nem célszerű A soroksári Alállomást továbbrA is 220 kv-on fenntArtAni, illetve bővíteni. ezért A 90-es évek 

közepén ócsA térségében egy új, zöldmezős Alállomás kiAlAkításA kezdődött meg. Az új Alállomás 220 kv-os 

kApcsolAtánAk kiAlAkításárA A meglévő és üzemelő távvezetékek felhAsználásA látszott célszerűnek. A fel-

hAsításrA, oszlop beépítésre és beforgAtásrA 1999-ben és 2000-ben került sor. A dunAmenti-soroksár 220 kv-os 

távvezeték felhAsításából AlAkult ki A dunAmenti-ócsA i. 220 kv-os és A ócsA-soroksár i-ii. 120 kv-os távvezeték.

A veiki-vnl kft. jelenleg Akkreditált lAborokbAn végzi A villAmos energiAátviteli hálózAtokon AlkAlmAzott be-

rendezések zárlAti, illetve kApcsolóképességi, ívállósági próbáit, vAlAmint melegedési, működési, öregítési, 

rezgési, kúszási, sodronykorróziós, mechAnikAi és egyéb vizsgálAtAit. A vizsgálAtokhoz szükséges energiA-

mennyiséget A mAvir zrt. biztosítjA A zuglói Alállomásából, mely jelenleg budApesten A legnAgyobb zárlAti 

teljesítménnyel bíró Alállomás. A távvezeték építésekor Az egykori dunAmenti-zugló 220 kv távvezeték meglévő 

„dunA” oszlopAit, és egy új „szentes” oszlopot hAsznált fel A kivitelező. 



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

dunamenti-ócsa i. 28,1 km zugló, duna
3x2x250/40 Acsr és 
3x2x263/110 Acsr

üveg

dunamenti-ócsa ii. 220 kv 28,3 km zugló
250/40 Acsr és 263/110 

Acsr
üveg

ócsa-zugló 220 kv 50,9 km zugló 250/40 Acsr üveg

zugló-veiki 220 kv 0,42 km szentes, duna 3x2x250/40 Acsr hr, kompozit

ócsa-soroksár i-ii. 2x7,4 km gyöngyös 2x3x2x250/40 Acsr üveg

mŰsZaki aDatok

220 gyöngyös  
ot+Ø

1965 Dunamenti-soroksár és Dunamenti-

zugló 220 kV-os távvezeték építése

1967 Dunamenti-soroksár és Dunamenti-

zugló 220 kV-os 220 kV-os távveze-

ték üzembe helyezése 

1976 zugló-VeIkI 220 kV-os távvezeték  

üzembe helyezése

1997 Dunamenti-soroksár és Dunamenti-

zugló 220 kV-os távvezeték részle-

ges oszlopmázolás 

1998 Dunamenti-soroksár és Dunamenti-

zugló 220 kV-os távvezetékek szige-

telőcsere 

1999  Dunamenti-zugló 220 kV-os távve-

zeték védővezető csere

1999 Dunamenti-soroksár 220 kV-os táv-

vezeték felhasítása, Dunamenti-Ócsa I. 

és Ócsa-soroksár I. távvezeték üzem-

be helyezése

2000 Dunamenti-zugló 220 kV-os távve-

zeték felhasítása, Dunamenti-Ócsa II. 

220 kV-os és Ócsa-soroksár II.  

120 kV-os távvezeték üzembe he-

lyezése

mérfölDköVek

220 szentes  
ot+Ø

220 dunA 
ot+Ø

220 zugló  
ot+Ø



(Munkács-) Országhatár-
kisvárda 
220 kV-os táVVezeték

tiszalök-tiszalök 
Csatoló I-II. 120kV-os táVVezeték

tiszalök-sajószöged 
220 kV-os táVVezeték

kisvárda-sajószöged 
220 kV-os táVVezeték

(Munkács-) Országhatár-
tiszalök 
220 kV-os táVVezeték

A  második 220 kV-os üzemi feszültségű kooperációs kApcsolAt 1962. Augusztus 18-án került üzembe,  

 Amikor megépült A sAjószöged 220/120 kV-os Alállomás és létrejött A szoVjet-mAgyAr VillAmos-

energiA-kooperáció, A munkács-országhAtár-sAjószöged kétrendszerű táVVezetéki kApcsolAt. ekkor  

indult meg Az energiAszállítás munkácsról sAjószögeden keresztül zuglóig. A munkács-sAjószöged két-

rendszeres és A sAjószöged-zugló két egyrendszeres összeköttetés Volt Az első, Amelyen keresztül 

jelentős terVszerű importot bonyolítottunk le Az Akkori szoVjetunió déli egyesített energiArendszer 

(odu jugA) nyugAt-ukrAjnAi körzetéből.

A 220 kV-os AlAphálózAt táVVezetékeinek kiépítése lényegében befejeződött A hetVenes éVek közepére, de 

Az Alállomás bőVítések A hálózAt AdtA lehetőségek kihAsználásáVAl folytAtódtAk. Az egyik ilyen példA 

Volt 1975-ben Az országhAtár-sAjószöged táVVezeték egyes rendszerének felhAsításA és beforgAtásA  

A kisVárdAi 220/120 kV AlállomásbA, ez egy 10 oszlopos szAkAsszAl VAlósult meg.

Az észAk-keleti térség nöVekVő VillAmosenergiA-igényének ellátásA miAtt 1981-ben megtörtént tiszAlöki 

Alállomás 220 kV-os bőVítése. A tiszAlöki Alállomás 220 kV-os hálózAti kApcsolAtát A (munkács-) ország-

hAtár-sAjószöged 220 kV-os táVVezeték (második rendszerének felhAsításáVAl AlAkították ki, létrehozVA 

A (munkács-) országhAtár-tiszAlök és tiszAlök-sAjószöged 220 kV-os táVVezetékeket.

A tiszAlöki 220/120 kV-os Alállomás és A tiszAlöki erőmű 120 kV-os kApcsolóberendezésének összekötésére 

megépül tiszAlök-tiszAlök csAtoló kétrendszerű 120 kV-os táVVezeték. 



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

(munkács-) országhatár-kisvárda 29 km soroksár 3x350/50 Acsr üveg, kompozit

(munkács-) országhatár-tiszalök 100 km soroksár 3x350/50 Acsr üveg, kompozit

kisvárda-sajószöged 96 km soroksár 3x350/50 Acsr üveg, kompozit

tiszalök-sajószöged 26 km soroksár 3x350/50 Acsr üveg, kompozit

tiszalök-tiszalök csatoló i-ii. 2x0,2 km földvár 2x3x640 AAsc üveg

MŰszaki adatOk

1962 Megépül a Munkács-országhatár-

sajószöged I-II. 220 kV-os távvezeték

1975 az egyes rendszer felhasításra ke-

rült kisvárda alállomásba és kialakul  

a (Munkács-) országhatár-kisvárda 

és a kisvárda-sajószöged 220 kV-os 

távvezeték

1981 Munkács-sajószöged II. 220 kV-os 

távvezeték felhasítása tiszalök alál-

lomásba és kialakul a (Munkács-) 

országhatár-tiszalök és a tiszalök-

sajószöged 220 kV-os távvezeték

1981 tiszalök-tiszalök Csatoló kétrendsze-

rű 120 kV-os távvezeték megépítése

2001 kisvárda-sajószöged távvezeték védő-

vezető cseréje oPGW-re

2005 (Munkács-) országhatár-kisvárda, 

(Munkács) országhatár-tiszalök, 

kisvárda-sajószöged és tiszalök-

sajószöged távvezeték szigetelő-

csere, oszlopszerkezetek festése

2005 (Munkács-) országhatár-kisvárda  

és tiszalök-sajószöged távvezeték 

védővezető cseréje oPGW-re

Mérföldkövek

220 soroksár ot+Ø 220 soroksár of+Ø



Mérföldkövek

(Wien SüdoSt-) 
orSzághatár-győr ovit
220 kV-os táVVezeték

(neuSiedl-) 
orSzághatár-győr ovit
220 kV-os táVVezeték

A  nemzetközi kooperációs progrAm keretében új távvezetéki  

 összeköttetés épült ki mAgyArország és AusztriA között 

1968-bAn. Az új, mAgyAr szAkAszon 59,4 km hosszú, kétrendszerű táv-

vezeték megépítésével és A pszeudo szinkron AutomAtikA AlkAlmAzá-

sávAl lehetővé vált Az eltérő frekvencián üzemelő rendszerekhez 

csAtlAkozó mAgyAr és osztrák rendszerek közötti villAmosenergiA-

szállítás. A két ország között, mAgyArország 1995-ös ucpte-hez 

csAtlAkozásáig irányüzemes-szigetüzemes, pszeudoszinkron átkAp-

csolásos villAmosenergiA-csere folyt. 

Az 1990-es években elkezdődött Az A progrAm, Amely Az ellátásbiz-

tonság fenntArtásA érdekében A teljes átviteli hálózAti technológiA 

2010-ig történő rekonstrukcióját tűzte ki célul.

ennek keretében 1992-ben megtörtént A szigetelők cseréje A feszí-

tő oszlopokon, 2003-bAn Az AlApok felújításA, 2004-ben tArtóoszlo-

pokon A porcelán hosszúrúd szigetelők cseréje szAkAdásmentes 

szigetelőkre, 2005-ben fejeződött be Az Acél oszlopszerkezetek 

korrózióvédelmi festése. A távközlés fejlesztési projekt keretében 

2004-ben A távvezetékek védővezetőjét optikAi szálAkAt tArtAlmAzó 

védővezetőre, opgW-re cserélték. 

1968 (Wien südost-) országhatár-Győr 

ovit és a (Neusiedl-) országhatár-

Győr ovit 220 kV-os kétrendszerű 

távvezetékek megépítése, és a Wien 

südost-Győr ovit 220 kV-os táv-

vezeték üzembe helyezése

1972 Neusiedl-Győr ovit 220 kV-os távve-

zeték üzembe helyezése

1992 (Wien südost-) országhatár-Győr 

ovit és (Neusiedl-) országhatár- 

Győr ovit távvezeték szigetelőcsere 

feszítő oszlopokon

2003 (Wien südost-) országhatár-Győr  

ovit és (Neusiedl-) országhatár-Győr 

ovit távvezeték oszlopalapok fel-

újítása



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

(Wien südost-) országhatár-
győr ovit 
(neusiedl-) országhatár-győr 
ovit

2x59,4 km soroksár, gyöngyös 2x3x350/50 Acsr üveg, kompozit

MŰSzaki adatok

220 gyöngyös ot+Ø 220 soroksár ot+Ø

2004 (Wien südost-) országhatár-Győr 

ovit és (Neusiedl-) országhatár-

Győr ovit távvezeték védővezető 

cseréje oPGW-re, szigetelőcsere 

tartóoszlopokon

2005 (Wien südost-) országhatár-Győr 

ovit és (Neusiedl-) országhatár-

Győr ovit távvezeték oszlopszer-

kezetek felújítása és festésének 

befejezése



1964 Tiszapalkonya-Debrecen 120 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1971 Sajószöged–Debrecen 220 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése

1990 Sajószöged–Debrecen 220 kV-os 

távvezeték szigetelőcsere

1995 Sajószöged–Debrecen II. 400 kV-os 

távvezeték üzembe helyezése,  

a Sajószöged-Debrecen 220 kV-os 

távvezeték elnevezése Sajószöged-

Debrecen I. 220 kV-os távvezetékre 

változott

1996 Sajószöged–Debrecen II. 400 kV-os 

távvezeték oszlopszerkezetinek kor-

rózióvédelmi festése

SajóSzöged-debrecen I.
220 kV-oS TáVVezeTék

SajóSzöged-debrecen II.
220 kV-oS TáVVezeTék

Mérföldkövek

D 

ebrecen térsége megnövekeDett villamos energia igények 

 kiszolgálására 1971-ben megtörtént a Debrecen 120/35/20 kv-os 

alállomás 220/120 kv-osra történő bővítése. az 1964-ben megépített  

tiszapalkonya-Debrecen 120 kv-os összeköttetés átépítésével 

üzembe került a sajószögeD-Debrecen 220 kv-os távvezeték (jelen-

leg sajószögeD-Debrecen i. 220 kv-os távvezeték). 

a 90-es évek elején mvm Döntés született a Debreceni alállomás 

későbbi 400 kv-ra történő bővítéséről. ezt kiszolgálanDó 1995-ben 

megépült a másoDik sajószögeD–Debrecen összeköttetés. a táv-

vezeték 400 kv-ra szigetelve épült meg, De az alállomási bővítésig 

220 kv-on üzemel sajószögeD-Debrecen ii. 220 kv-os távvezeték néven.  

a sajószögeD-Debrecen ii. 220 kv-os távvezeték üzembe helyezésével, 

az aDDigi sajószögeD-Debrecen 220 kv-os távvezeték elnevezése  

sajószögeD-Debrecen i. 220 kv-os távvezetékre változott. 



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

sajószöged-Debrecen i. 67,67 km szolnok 3x350/50 acsr üveg

sajószöged-Debrecen ii. 66,43 km hévíz-s 3x2x500/65 acsr üveg

MŰSzakI adaTOk

220 szolnok ot+Ø 400 hévíz ot+Ø

2001 Sajószöged-Debrecen II. távvezeték 

védővezetőjének cseréje oPGW-re

2008 Sajószöged–Debrecen I. 220 kV-os 

távvezeték oszlopszerkezeteinek 

korrózióvédelme és az acél védőve-

zető cseréje optikai szálas védőve-

zetőre

2009 Sajószöged–Debrecen I. 220 kV-os 

távvezeték alapjainak felújítása



2000 Csepel-Soroksár I-II. 120 kV-os 

kábel + szabadvezeték üzembe he-

lyezése

2001 Újpest-Angyalföld I-II. 120 kV-os 

kábel üzembe helyezése

2003 Kispest-Kőbánya 120 kV-os kábel 

üzembe helyezése

Csepel-soroksár I-II. 
120 KV-oS Kábel éS táVVezetéK

kIspest-kőbánya
120 KV-oS Kábel

Újpest-angyalföld I-II.
120 KV-oS Kábel

Mérföldkövek

A  2000-es évek elején több 

 kombinált ciklusú gáz- 

turbinás erőmű létesült  

budApesten.

Az erőmű egységek hálózAti 

betáplálásárA Az mvm rt.  

120 kv-os összeköttetést épí-

tett ki Az erőművek és A szom-

szédos elmű Alállomások 

között.

A 120 kv-os összeköttetések 

A sűrűn lAkott városi kör-

nyezetben kábelek, csepel 

és soroksár külterület ré-

szén szAbAdvezeték.



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

csepel-soroksár i-ii. 2x8,5 km háros és AkF 2x3x350/50 Acsr kompozit

MŰsZakI adatok (sZabadveZeték)

120 háros ot+Ø 120 háros pt+Ø

TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ KÁBEL

csepel-soroksár i. 4,2 km
A2Xs(Fl)2y 1x630rm/155

csepel-soroksár ii. 4,4 km

kispest-kőbánya 3,6 km A2Xs(Fl)2y 1x500rm/155

újpest-Angyalföld i. 1,8 km
A2Xs(Fl)2y 1x630rm/155

újpest-Angyalföld ii. 2,3 km

MŰsZakI adatok (kábel)



Szeged Ovit-SándOrfalva i-ii.
120 kV-os táVVezeték

Szeged Ovit-SándOrfalva iii.
120 kV-os táVVezeték

Szeged Ovit-OrSzághatár 
(-szabadka) 120 kV-os táVVezeték

M 

agyarország és Jugoszlávia közötti neMzetközi kooperáció Javítása célJából 1961-ben 

Megépült a szeged ovit-országhatár (-szabadka) 120 kv-os távvezeték. Mivel a Magyar és  

Jugoszláv villaMosenergia-rendszer eltérő frekvencián üzeMelt, a szeged ovit-szabadka 120 kv-os táv-

vezeték úgynevezett szigetüzeMben dolgozott. a sándorfalva-országhatár (-szabadka) 400 kv-os táv-

vezeték 1988-as üzeMbe helyezésével szeged-szabadka 120 kv-os távvezeték elvesztette a fontosságát.  

 

a dél-alföldi térség villaMosenergia-ellátásának Javítása célJából 1982-ben szeged térségében elkészült 

a 400/120 kv-os sándorfalvai alálloMás és ehhez kapcsolódóan elkészültek a szegedi és a sándorfalvai 

alálloMás közti 120 kv-os összeköttetések. a szeged ovit-sándorfalva i. 120 kv-os távvezeték a szeged-

arad 220 kv-os távvezeték szeged ovit és sándorfalva alálloMás közötti 220 kv-os provizórikus összeköt-

tetéssel közös oszlopsoron üzeMelt, Míg szeged ovit-sándorfalva ii. 120 kv-os távvezeték külön nyoMvo-

nalon haladt. a sándorfalva-országhatár (-Mintia) 400 kv-os távvezeték üzeMbe helyezésével a szeged ovit 

és sándorfalva alálloMások közötti 220 kv-os provizóriuM felszabadult és lehetővé vált egy úJ 120 kv-os 

összeköttetés kialakítása a két alálloMás között. 2006-ban Megtörtént az úJ 120 kv-os fogadóMezők  

kiépítése és a szeged ovit sándorfalva 120 kv-os távvezetékek vezetékrendezése, ennek keretében a 

220 kv-os provizóriuMból lett kialakítva az úJ szeged ovit-sándorfalva ii. 120 kv-os távvezeték, Míg a régi  

szeged ovit sándorfalva ii. 120 kv-os távvezeték elnevezése szeged ovit-sándorfalva iii. 120 kv-os távveze-

tékre változott.



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

szeged ovit-sándorfalva i-ii. 2x4,0 km gyöngyös 2x3x500/65 acsr kompozit

szeged ovit-sándorfalva iii. 3,5 km fehérvár 3x2x250/40 acsr kompozit

szeged ovit-országhatár 
(-szabadka)

24,6 km bihar, károlyfalva
3x250/40 acsr 
3x150/25 acsr

porcelán hosszúrúd

MŰSzaKi adatOK (SzaBadvezetÉK)

120 bihar ot+Ø 120 károlyfalva ot+Ø

MÉrföldKöveK

1961 szeged ovit-országhatár (-szabadka) 

120 kV-os távvezeték üzembe helye-

zése

1982 szeged ovit-sándorfalva I. 120 kV-os 

távvezeték és szeged-arad 220 kV-os 

távvezetékhez tartozóan szeged 

és sándorfalva alállomások közötti 

provizórium megépítése

1982 szeged ovit-sándorfalva II. 120 kV-os 

távvezeték megépítése

2006 szeged ovit és sándorfalva alállo-

mások közötti 120 kV-os távvezetékek 

vezetékrendezése, új szeged-sándor-

falva II. és III. távvezeték kialakítása



1958 (Varasd-) Országhatár-Söjtör 120 kV-os 

távvezeték megépítése

1995 Siklós-Országhatár (Donji Miholjac)  

120 kV-os távvezeték üzembe helyezése

1999 (Nedeljanec-) Országhatár-Söjtör 

120 kV-os távvezeték egyik védőve-

zetőjének cseréje OPGW-re

2000 (Nedeljanec-) Országhatár-Söjtör 

120 kV-os távvezeték felhasítása, 

(Nedeljanec-) Országhatár-Lenti és 

Söjtör-Lenti 120 kV-os távvezetékek 

üzembe helyezése.

2002 (Nedeljanec-) Országhatár-Lenti táv-

vezeték szigetelőcsere, oszlopszer-

kezetek festése

2002 Söjtör-Lenti 120 kV-os távvezeték 

1958-ban épült szakaszain szige-

telők cseréje

(NedeljaNec-) 
Országhatár-leNti
120 kV-OS táVVezeték

söjtör-leNti 
120 kV-OS táVVezeték

siklós-Országhatár 
(-dONji MihOljac)  
120 kV-OS táVVezeték

Mérföldkövek

N 

emzetközi kooperációs céllal 1958-baN került kiépítésre  

a 37,6 km hosszú (Varasd-) országhatár-söjtör 120 kV-os táV-

Vezeték, amely Nyugat-európai VillamoseNergia-reNdszerhez tar-

tozó jugoszláV reNdszerrel biztosította a kapcsolatot. 

leNti és térsége NöVekVő VillamoseNergia-igéNyéNek kielégíté- 

sére új korszerű 120/20 kV-os alállomás létesült 2000-beN, amely 

120 kV-os csatlakozásához a (NedeljaNec-) országhatár-söjtör 

120 kV-os táVVezetéket hasították fel, létrehozVa a jeleNleg is üze-

melő (NedeljaNec-) országhatár-leNti 120 kV-os és söjtör-leNti 

120 kV-os táVVezetékeket.

a magyar Villamos műVek és a horVát VillamosműVek (hrVatska 

elektropriVreda – hep) között létrejött megállapodás alapjáN, 

1995-beN Nemzetközi kooperációs VezetékkéNt megépült a siklós-

országhatár (doNji miholjac) 120 kV-os táVVezeték.



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

(Nedeljanec-) országhatár-lenti 28,3 km
1953, siófok, 

szigetvár
3x1x150/25 acsr, 
3x1x250/40 acsr

üveg, kompozit

söjtör-lenti 28,7 km
1953, siófok, 

szigetvár
3x1x150/25 acsr, 
3x1x250/40 acsr

üveg, kompozit

siklós-országhatár  
(-donji miholjac)

13,9 km baja 3x1x250/40 acsr üveg

MŰszaki adatOk

120 1953 pt+Ø 120 siófok ot+Ø



1998 Litér GT-Litér 120 kV-os távvezeték üzembe helyezése

1998 Sajószöged GT-Sajószöged 120 kV-os kábel üzembe helyezése.

Litér Gt-Litér  
120 kV-oS TáVVezeTék

SajóSzöGed Gt-SajóSzöGed  
120 kV-oS kábeL

MérföLdkövek

A 

mAgyAr villAmosenergiA-rendszer UCPTe-hez (nyUgAT- 

 eUróPAi villAmosenergiA-rendszer) CsATlAkozásához szük-

ségessé válT szekUnder szAbályozási TArTAlék egységek éPíTése. 

ennek megfelelően három, nyílTCiklUsú gázTUrbinás erőmű 

éPülT meg A 1990-es évek második felében. egy 170 mW névleges 

TeljesíTményű Az egykori máTrAvidéki erőműben, lőrinCiben és 

kéT, egyenkénT 120 mW névleges TeljesíTményű egység Pedig egy-

egy áTviTeli hálózATi Alállomás mellé kerülT megéPíTésre liTé-

ren és sAjószögeden.

A gázTUrbinás géPegység hálózATrA CsATlAkozásához liTéren 

egy kéT oszloPból álló, 200 m hosszú 120 kv-os TávvezeTék, sAjó-

szögeden egy 430 m hosszú 120 kv-os kábel éPülT 1998-bAn. 



TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ
JELLEMZŐ  

OSZLOPTÍPUS
ÁRAMVEZETŐ 

SODRONY
SZIGETELŐ

litér gT-litér 0,2 km baja-s 3x1x500/65 ACsr üveg

MŰSzaki adatOk (Szabadvezeték)

120 bAjA osf+Ø 120 bAjA oT+Ø

TÁVVEZETÉK RENDSZERHOSSZ KÁBEL

sajószöged gT-sajószöged 0,4 km A2Xs(fl)2y 1X1200rm/145 76/132 kv

MŰSzaki adatOk (kábeL)
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