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TÖRTÉNET ÉS TANULSÁGOK EGY NAPERŐMŰ KÖRÜL 
 

 

A hír tulajdonképpen annyi, hogy 2019. február 19.-én üzembe helyeztünk egy 499,9 kVA 

teljesítményű naperőművet Zalameggyesen (Veszprém megye). 

 

Amíg azonban idáig eljutottunk túlzás nélkül mondhatom, egy tortúra, egy krimi. Leginkább az 

akadályozó tényezők, a bürokrácia, a hivatalok, mondjuk finoman döcögős ügyintézése, 

amelyek megkeseríthetik az erre vállalkozók életét. De örüljünk, az erőmű elkészült és termel. 

 

A tanulságokat és a tapasztalatokat azonban szívesen megosztom a nyájas olvasóval. A leg-

fontosabb, hogy nehogy valaki abban ringassa magát, hogy a nap süt és a befolyó bevételt meg 

lehet kaszálni. 

 

Hogyan is kezdődött? Két évvel ezelőtt egy Kolléganő (Kajtárné Varga Ida okl. építőmérnök, 

reg. szám.: 19-0320) megkeresett, hogy van egy telekingatlana Zalameggyesen, nézzem meg 

alkalmas-e naperőmű telepítésére. Megtekintettem és megállapítottam, hogy másra nemigen 

alkalmas, gazos terület, nagyon alacsony aranykorona értékű földterület, de mintegy 20 éve 

belterületbe vonták és „Gksz” besorolású, azaz megfelelhet. Mivel a mintegy 1,3 ha nagyságú 

területnek még volt egy tulajdonosa ezt is rendezni kellett. Mivel a tulajdonostárs hajlandó volt 

eladni, úgy döntöttem, hogy a cégem megvásárolja. Ezzel máris megkezdődött a kálvária. Az 

történt ugyanis, hogy a belterületbe vonáskor a hivatal „elfelejtette” levenni a „rét” besorolást 

az ingatlanról (átvezetni „beépítetlen terület”-be), így mint mezőgazdasági jellegű területet cég 

nem vásárolhatja meg. Mintegy 5 hónap alatt sikerült rendezni azt, amit korábban a hivatalok 

hibáztak el és „egy kosszal” mindjárt meg is osztattuk az ingatlant, figyelembe véve azt, hogy 

elegendő kb. 1,0 ha a naperőmű elhelyezésére.  

 

Nosza, indulhat a tervezés, a beruházás. Tudni kell, hogy kb. a huszadik hasonló nagyság-rendű 

naperőműves tervezői munkám volt, ezért nagy lelkesedéssel fogtam bele. Osztottam 

szoroztam, hogy mire lehet elég a pénzem, a pénzünk, ahhoz hogy bankhitellel együtt a mint-

egy 190,0 MFt-os beruházásba belevágjunk.  

 

Csak felsorolásszerűen írom le, hogy milyen jogszabály dzsungelen, rendeleteken, 

engedélyeztetési procedúrákon kell átvergődni. Komolyan azt éreztem időnként, hogy egy 

atomerő-művet tervezek megvalósítani. 

 

1. Műszaki gazdasági tájékoztató (MGT) beszerzése az E.ON-tól. 

2. Kiserőmű igénybejelentés az E.ON-nak. 

3. Egyeztetés az Önkormányzattal a terület hasznosításáról, és a szükséges önkormányzati 

hozzájárulás (határozat) megszerzése. 

4. Geodéziai felmérés. 

5. Nem rendelkeztünk KÁT (Kötelező átvétel) engedéllyel, ezért vásároltunk egyet. 

6. Alapítottunk egy projektcéget (ez lett a ZOLIDA Napelempark Kft.), amely 

megvalósítja beruházást és majdan üzemelteti is azt. 

7. Telepítési terv, a termelői vezeték nyomvonalának előzetes rögzítése az az MGT 

figyelembe vételével, az „E-közműnyilatkozat” beszerzése. 

8. A „Termelői nyilatkozat” rögzítése. 
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9. „Megbízólevél” magamnak, miszerint Szurmai Zoltánt meghatalmazta a Szurmai 

Mérnöki Iroda Kft. a tervezés és egyéb teendők elvégzésével. 

10. Zajvédelmi terv elkészíttetése (ez önmagában csacskaság, hiszen egyrészt nincs olyan 

zajforrás, ami problémát jelenthet, másrészt éjszaka nem működik, így zajt sem tud 

kibocsátani). 

11. Talajvédelmi terv készíttetése az alig 2 AK-s földterületre (majdnem vicc). 

12. Szerencsére zöldterület védelmi tervre nem volt szükség, mert az egész egy elvadult, 

gazos dzsuva volt, így sokat javult a környezet.  

13. Építési engedélyezési terv elkészítése, engedélyeztetés lefolytatása (MMBO Szfvár). 

Az engedély jogerőssé 2018. április 19.-én vált. 

14. Csatlakozási terv elkészítése, engedélyeztetése (E.ON, Győr) 

15. Mérési terv elkészítése, engedélyeztetése (E.ON Pécs). 

16. Megszerzett KÁT határozat megerősítése (Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 

Hivatal, röv.: MEKH). A határozatban több hibával, amit most nem részleteznék. 

17. Üzleti terv, költségbecslés készítése. 

18. Hitelkérelem elindítása (érdemes megjegyezni az időpontot 2018. április 17.), akkor 

még FHB Bank, a későbbi Takarék Bank. 

19. Bankszámla nyitása a Takarék Banknál. 

20. Sok – sok igazolás, cégkivonat, adóigazolások permanensen, mert csak 30 napig 

érvényesek. 

21. Hálózati csatlakozási szerződés megkötése, 2018. május 2.-án. 

22. Nyilatkozat beszerzése az E.ON-tól a MEKH részére. 

23. Megállapodás a Szurmai Kft. és a ZOLIDA Kft. között a jogok átruházására 

vonatkozóan. 

24. Kiviteli terv elkészítése az engedélyeztetés lefolytatása. 

25. Geodézia munka, „Változási vázrajz” és „Terólet kimutatás” elkészíttetése. 

26. Új KÁT határozat igénylése, a KÁTR kormányrendelet változása miatt (na, ez egy igazi 

megpróbáltatás volt). 

27. Vezetékjog engedélyezési terv elkészítése és az engedélyeztetési eljárás lefolytatása. (az 

engedély 2018. július 6.-án kelt, jogerő július 27.-én) 

28. Útkezelői hozzájárulás kérése az Önkormányzattól, az átadott tervdokumentáció 

alapján. 

29. Már (!) 2018. június 15.-én meg is érkezett a banktól a finanszírozási ajánlat (kettő 

hónap!). 

30. Kivitelezői ajánlat kérése. 

31. A megújítandó KÁT határozatot 1 (egy) db dokumentum hiánya, amely egyébként 

megvolt, csak a mintegy 36 MB-nyi csomagból kimaradt, de kettő nappal később 

elküldtem. 

32. Keresetlevél benyújtása a Fővárosi Törvényszékhez (természetesen ügyvéden keresztül, 

annak anyagi vonzatával együtt). 

33. Kivitelezői szerződés megkötése a Szalontai Rendszerintegrátor Kft.-vel. 

34. Megszületett a végleges KÁT határozat 2018. október 8-án. 

35. Előzetes nyilatkozat (kötelezettség vállalás) az E.ON részére átadandó hálózati 

eszközökről. 

36. Teljesítményirány-mérés tervdokumentáció elkészíttetése, engedélyeztetése az E.ON 

részére. 

37. Hitelszerződés közjegyzői közreműködéssel 2018. október 18.-án (zálogjog, stb.). 
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38. Kivitelezés időszakára vagyonbiztosítási szerződés kötése. 

39. A kivitelezés megkezdése, 2018. október vége. 

40. Szerződés a bank projekt-ellenőrével (Kérdés: miért Debrecenből kell Nyugat- 

Dunántúl-ra ellenőrt szerződtetni? Ez ugyanis a bank kompetenciája.) 

41. Műszaki ellenőr (ME) megbízása, szerződéskötéssel. 

42. „Zéró riport” a Projekt-ellenőrrel, a saját erő felhasználásáról. 

43. A kivitelezés felgyorsult, és már készül is a „Közbenső riport”. 

44. Az erőmű műszaki berendezései elkészültek, ünnepélyes átadás, protokoll, stb. 2018. 

november 26.-án. 

45. Áramhálózatra kapcsolás igénybejelentése 2018. december 18.-án az E.ON-nak. 

46. A hitel folyósítás napja, 2018. december 28. (tehát több mint nyolc hónap kellett a hitel 

megszerzéséhez) 

47. Hálózathasználati szerződés megkötése 2019. január 22.-én az E.ON-nal. 

48. Villamos-energia kereskedelmi szerződés megkötése egyetlen hónapra az E.ON-nal, 

2019. január 22.-én. 

49. Hálózati csatlakozási szerződés módosítása, az E.ON kérésére, 2019. február 1.-én. 

50. Vagyonbiztosítási szerződés kötése a 2019. évre. 

51. Üzemviteli megállapodás született az E.ON-nal, 2019. február 4.-én. 

52. KÁT „Mérlegköri szerződés” megkötése a MAVIR-ral 2019. március 1.-től (dátum: 

2019. január 30.). 

53. „Záró riport” elkészíttetése adatok összegyűjtése, ME-i egyeztetés 

54. Az erőmű üzembe helyezési eljárása 2019. február 19.-én, sikeresen. 

55. Eszköz átadás-átvételi szerződés megkötése az E.ON-nal, 2019. február 20.-án. 

56. Üzemeltetési szerződés megkötése, a Szalontai Kft.-vel, folyamatban. 

57. Al-állomási munkák (teljesítményirány-mérés) megrendelése, határidő 2019. november 

30, de várható, hogy már május hónapban elkészül. 

58. Feladat még a terület vízrendezése, zöldterület rendezése, ami ebben az évben 

megvalósulhat. 

 

Remélem nem hagytam ki semmit. Viszont a nap süt és most február vége táján naponta 2,0 – 

3,0 MWh-át termel. 

 

Kedves olvasó, ugye milyen egyszerű ma vállalkozónak lenni Magyarországon? Ítéljék meg 

Önök azt, hogy valóban minden felsorolt tétel elengedhetetlen-e. Mindenesetre elgondolkodtató 

ilyen kalandba belevágni. Hofi Géza mondta anno, nem kimenni volt kaland 56.-ban, hanem 

itthon maradni. 

 

Azt leszögezném, hogy szakmabeli bevonása nélkül senki ne vágjon bele. Még magam is 

éreztem időnként, hogy öregségemre valószínűleg megbolondultam (72 éves vagyok), hogy 

ilyesmivel foglalkozom. Családom is volt, hogy hitetlenkedett, de most azt mondta pl. a 

lányom, hogy apa tettél valamit a Föld megmentése érdekében. Ez a dicséret nagyon jól esett 

az unokáim miatt is, és talán ezzel tudom ajánlani a vállalkozó szelleműeknek a fenti feladatot. 

 

Végül néhány fontos adat a megvalósult erőműről: 

 

a) Beépített napelem kapacitás 2160 db 275 Wp összesen 594,0 kWp teljesítmény. 

b) DC/AC átalakítás 9 db 50,0 kVA-es és 1 db 49,9 kVA-es KACO inverterrel.   

c) 22/0,4 kV 630 kVA teljesítményű trf. állomás, telemechanizált, védelmekkel, 

távleolvasással, távműködtetéssel. 
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d) 176,0 fm termelői 22 kV-os földkábel vezeték. 

e) Sok száz méter hosszú DC és AC vezetékezés. 

f) Vagyonvédelmi és kamerarendszer. 

g) Új leágazó oszloptelepítés, szerelvényezéssel (ez kerül át térítésmentesen az E.ON 

tulajdonába). 

h) Várható éves villamos energiatermelés 700,0 MWh (ma Magyarországon egy átlagosan 

felszerelt háztartás 250 - 300 kWh-át fogyaszt havonta, azaz kb. 200 háztartás éves 

fogyasztásának felel meg a termelési érték), valamint sok tonna CO2-töl mentesítjük, a 

környezetet. 

i) Hozzásegítjük egy alig 50 lelkes falut, némi fejlődéshez, azzal, hogy fizetjük majd az 

„Iparűzési adó”-t. 

j) Kisebb lesz az ökológiai lábnyomunk.  

k)  A hiteltörlesztés időtartama,12 év, az erőmű élettartama legalább 25 év (a tételes 

összegek, így a saját erő mértéke is maradjon a mi titkunk). 

 

Itt a vége, de nem futottam el előle. 

 

 

 

 

Veszprém, 2019. február 26. 

 

 

 

 

   

 Szurmai Zoltán 

 okl. vilIamosmérnök, vezető tervező 
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