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Tervezés
Zöld Energia

Klímavédelem

MANNVIT 
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A geotermikus energia egyedül-
álló lehetőség a régió számára, 
a technológiai fejlődésnek kö-
szönhetően ma már nem csak 
hőellátásra, de áramtermelésre 
is használható. A geotermikus 
energia a saját energiánk. Bár-
ki számára elérhető, beszerzési 
költség nélkül, olcsón és megbíz-
hatóan, ráadásul folyamatosan 

GEOTERMIKUS ENERGIA 
KARNYÚJTÁSNYIRA

MANNVIT – Első sorban  
a megújuló energiában
A piacon egyedülálló, komplex szemléletmódjával a MANNVIT a megújuló energia 
lehetőségeinek teljes spektrumát képes feltárni. Mindezt a jövő mérnöki tudásával 
ötvözve, kivételes technológiai alkotásokat hoz létre világszerte.

A MANNVIT az izlandi tapaszta-
lat és a magyar mérnöki szak-
tudás ötvözete által a megújuló 
energiaforrások korszerű, leg-
magasabb szintű kiaknázását 
valósítja meg. Geotermikus 
energia tekintetében Izland 
mellett Magyarország is ki-
emelkedő adottságokkal ren-
delkezik, így ezen terület első-
számú szakértőjeként visszük 
sikerre hazai és nemzetközi 
projektjeinket.  A geotermia 
mellett egyéb megújuló ener-
giaforrások, hőszivattyús hűtő- 
és fűtőrendszerek, naperőmű-
vek, hulladékhő hasznosítás 

rendelkezésre áll, független a 
világpiaci áraktól és időjárástól. 
Geotermikus energia fedezi Iz-
land fűtési energiájának 90%-át, 
áramtermelésének 30%-át. 

A MANNVIT ennek a tapaszta-
latnak a hazai implenetálásán 
és megvalósításán dolgozik ma-
gyarországi projektjei keretében.

Megújuló 
energetikai 
tanulmányok

EPCM - A 
kulcsrakész mérnöki 

szolgáltatás

Megújuló energiát 
hasznosító 
áramtermelés

BIM és 3D 
tervezés

Technológia 
tervezés

Hidro- 
geológiai 

kutatás

Komplex 
épülettervezés

Termálkút 
mélyfúrás

Alapítása óta a MANNVIT széles-
körű tudással rendelkező nemzet-
közi cégcsoporttá fejlődött, amely 
professzionális szolgáltatásokat 
nyújt megrendelői számára a 
mérnöki tevékenységek számos 
területén, és azon túl is, legyen szó 
akár kutatásról, tervezésről, mű-
szaki ellenőrzésről.

 ◊ Szemlélet
 ◊ Tudás
 ◊ Technológia

A három pillér mögött lévő egyedi szemlélet 
különbözteti meg a MANNVIT-ot mindenki 
mástól a piacon.

integrálásával műszakilag és 
gazdaságilag optimalizált rend-
szereket alkotunk.

Világszínvonalú mérnöki csapa-
tunk ipari, kereskedelmi és lakó-
épületek, csarnokok valamennyi 
szakágra kiterjedő komplex ter-
vezését végzi hazai és nemzetkö-
zi projektek keretében. Innovatív 
BIM technológiák felhasználásá-
val, akár 100%-os 3D modellek 
elkészítésével tesszük lehetővé a 
tervezendő létesítmény teljes be-
járhatóságát, a szerkezetek átte-
kintését, a módosítások gyors és 
rugalmas kezelését.

GRÖNLAND

IZLAND

NORVÉGIA

NÉMETORSZÁG

MAGYARORSZÁG
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A beruházóval szorosan együtt-
működve készítjük el a terveket 
és hatástanulmányokat, lebo-
nyolítjuk az engedélyezési eljá-
rásokat, kiválasztjuk a legmeg-
felelőbb technológiát, és a mun-
kálatok felügyeletével biztosítjuk 
a létesítmény szakszerű elké-
szültét, a MANNVIT által garan-
tált legmagasabb minőségben.

Referenciáink között számos víz- 
erőmű és geotermikus erőmű 
található. A MANNVIT hazai csa-
pata közreműködött a régió első 
két geotermikus erőművének 
felépítésében, valamint több je-
lentős méretű hazai naperőmű 
beruházás megvalósítása során 
nyújt mérnöki szolgáltatásokat.

Fontosnak tartjuk az innovatív 
technológiák alkalmazását is 
az energetikában, így aktív sze-
repet vállalunk az alacsony hő-
mérsékletű hőforrások áram- 
termelésre való hasznosítá-
sának elterjesztésében is. Kis 
méretű, moduláris egységek a 
termálenergia mellett bármely 
technológiai folyamat hőjének 
hasznosításával is képesek 
elektromos áram termelésre, 
akár már 80°C-os hőmérsék-
leten is.

Reykholti geotermikus erőmű
Moduláris erőmű technológia 
felhasználásával törpe erőmű-
vek építése történik több hely-
színen Európában, fűtésre 

Referenciáink között számos 
megújuló energetikai rendszer 
található, a geotermikus fűtő-
rendszerektől (pl. Szentlőrinc, 
Komárom, Békéscsaba) a 
naperőműveken át a geotermi-
kus erőművekig (pl. Tura, Velika 
Ciglena).

Turai geotermikus erőmű
A turai az első villamos áramot 
termelő geotermikus erőmű 
Magyarországon és a régióban, 
amely mintaként szolgál a ha-
zánkban bőségesen elérhető kö-
zepes hőmérséklet tartományú 
termálenergia elektromos áram 
előállítási felhasználására. Építé-
se 2017-ben kezdődött, első sza-
kaszát 2018-ban helyeztük üzem-
be. A beruházás során a műszaki 
feladatok ellátása mellett a pro-
jekt valamennyi területét a MANN-
VIT koordinálta az első előkészítő 
lépésektől a megvalósítás teljes 
folyamatán át a beüzemelésig. 

A projekt során a MANNVIT 
kiemelten az alábbi feladatokat 
végezte:

 ◊ Projektmenedzsment 
feladatok ellátása

 ◊ Geotermikus rendszer és 
kiegészítő létesítmények 
teljeskörű tervezése

 ◊ Engedélyezési eljárások, 
villamos hálózatra való 
csatlakozás lebonyolítása

 ◊ Beszerzések és logisztika  
A kútmunkálatok és a 
kivitelezés koordinációja, 
műszaki ellenőrzése

 ◊ A beüzemelési eljárás 
műszaki támogatása

használt termálvíz, vagy a nagy 
erőművek elfolyó hőjének fel-
használásával, melyek tervezé-
sét a MANNVIT hazai szakem-
berei végzik. Ennek a hosszú-
távú projektnek a keretében, az 
izlandi Reykholtban, egy hasz-
nálatban lévő geotermikus kút 
maradék hőkapacitásának to-
vábbi hasznosítására két áram-
termelő egység rendszerbe 
illesztése történt meg, melyek 
300 kW elektromos teljesítmény 
előállításával járulnak hozzá a 
település energiaellátásához, a 
meglévő fűtőrendszer zavarta-
lan üzemelése mellett.

A projekt során elvégzett 
feladatok:

 ◊ Előzetes felmérések, 
megvalósíthatósági 
tanulmány

 ◊ Geotermikus technológia 
tervezése

 ◊ Nyomástartó 
berendezések tervezése

 ◊ Hűtőrendszer tervezése
 ◊ Villamos rendszer tervezése
 ◊ Tartószerkezetek tervezése

TURAI GEOTERMIKUS ERŐMŰ

A létesítmények tervezése és engedélyezése 
mellett a MANNVIT a megvalósítás teljes 
folyamatában támogatja megbízóit a koncepció 
megalkotásától egészen a használatbavételig.

Több mint fél évszázados története alatt a MANNVIT 
a megújuló energiát hasznosító erőművek tervezésének 
világszinten elismert szakértőjévé vált.
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Sokrétű tapasztalattal rendelkezünk a feszült-
ség analízis, hidraulikai számítás és csőveze-
tékrendszer tervezés területén, mind az ASME, 
mind az EN szabványok szerint. A MANNVIT, a 
világ vezető gépészeti berendezés gyártó és 
szabályozástechnikai cégeivel együttműkö-
désben tervezi technológiai projektjeit.

Mikroalga üzem, Selfoss, Izland
A beruházás célja mikroalga előállítása, amely 
elsősorban halak takarmányaként hasznosul, 
de emberi fogyasztásra alkalmas termékeket 
is létrehoznak belőle, valamint az energetikai 
felhasználás is fejlesztés alatt áll. 
A projekt egy progresszív kísérlet a Hellisheidi 
Geotermikus Erőműben megtermelt energia 
további felhasználására. A megtervezett léte-
sítmény meleg és hideg vizet, elektromos ára-
mot és széndioxidot használ a termeléshez. Az 
üzem elindítása jelentős lépés az izlandi kör-
forgásos gazdaság megvalósítása és a fenn-
tarthatóság felé, mivel a termelési folyamat 
negatív szén-dioxid lábnyomot eredményez. 

Ebben a hosszútávú projektben a MANNVIT, 
mint technológia tervező és modellező partner 
van jelen. Az első működő üzemet 2019 őszén 
adták át, majd a sikeres kezdés után tovább 
folytatódik a tervezés a termelés bővítése ér-
dekében.

A projekt elindítása előtt részletesen feltárják a műszaki, pénz-
ügyi, társadalmi tényezőket és várható hatásokat, biztosítják a 
költségek átláthatóságát, a kockázatok mérséklésének lehető-
ségeit, valamint az alternatívák értékelését a beruházás minden 
szakaszában. 

JYSK, Logisztikai központ, Ecser
A dán JYSK vállalat új logisztikai központ létrehozását tervezi 
Ecser település határában, közel 140 ezer m2 alapterületű új 
épülettel 56 hektárnyi területen.

A projekt előkészítési szakaszában a MANNVIT elvégezte a 
megújuló energiaforrások integrált hasznosíthatóságának 

elemzését, a napenergia, termálenergia és az elérhető hideg-
vízbázisok feltérképezésével. A bemutatott megoldásokkal 
nem csak jelentős energiamegtakarítás érhető el, de a létesít-
mény karbon lábnyoma is lényegesen csökken, nagymérték-
ben hozzájárulva a beruházó zöld gazdasági célkitűzésinek 
eléréséhez.

Komplex energetikai vizsgálatok az alábbi fő tényezők elemzését 
tartalmazzák:

 ◊  Alternatív energiaforrások felderítése és elemzése
 ◊ Feltárható termálenergia mennyiségi 
és minőségi meghatározása

 ◊ Felszínhez közeli vízrétegek energetikai 
hasznosítási lehetőségei

 ◊ Hőszivattyús hűtési és fűtési megoldások vizsgálata
 ◊ Napenergia hasznosításának értékelése 
hő és áramtermelésre

 ◊ Technológiai hőhasznosítás lehetőségei 
fűtésre, hűtésre vagy áramtermelésre

 ◊ A feltárt energiaforrások optimális 
kombinációinak meghatározása

Az energetikai tervezés mellett a 
MANNVIT technológiai folyamatok 
gépészeti és elektromos 
rendszereinek tervezését is végzi.

Tanulmányaink a MANNVIT több évtizedes 
gyakorlati tapasztalatain alapulnak, 
megalapozott útmutatásul szolgálnak  
a beruházási döntés meghozatalához.

MIKROALGA ÜZEM, SELFOSS HELLISHEIÐI GEOTERMIKUS ERŐMŰ
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A geotermikus kút mélyítése költséges és kockázatos 
beruházás, a sikeres létesítéshez alapos és szakszerű 
geológiai és fúrómérnöki támogatás szükséges, ami 
a fúrás eredményes kialakításának első és legfon-
tosabb lépése. Az izlandi geotermikus energiahasz-
nosítás egyedülálló tapasztalata miatt a MANNVIT 
ezen terület elsőszámú és meghatározó szakértője. 

A kutatás célja a geotermikus 
energia hasznosíthatóságának 
bizonyítása egy adott helyen, 
mint az elektromos- és hőe-
nergia előállításának forrása. 
Csapatunk a teljes geotermikus 
kutatást elvégzi, a kezdeti fel-
derítési lépésektől a szükséges 

mérések és elemzések lefoly-
tatásán keresztül a geotermi-
kus mező erőforrás-gazdálko-
dásáig.

Geotermikus kutatás, Miskolc
A MANNVIT végezte el a Mis-
kolc térségében felépült fűtő-

rendszer alapját képező geo-
termikus kutatást, amely el-
sősorban a felszín alatti elem-
zéshez és tervezéshez kötődő 
tevékenységekre irányult. A 
kút 2,3 kilométeres mélység-
gel létesült, 100 l/s hozam 
mellett, közel 100°C kifolyó 
hőmérsékletű termálvizet biz-
tosít. Az első kút kialakítását 
további egy termelő és három 
injektáló kút fúrása követte. 
A kialakított geotermikus fű-
tőmű teljesítménye 55 MW.

A Mannvit az alábbi szolgáltatásokat 
nyújtotta a beruházó számára:

 ◊ Geológiai és geofizikai 
tanulmányok készítése

 ◊ Kúthelyszín kijelölés
 ◊ Környezeti hatásvizsgálat
 ◊ Engedélyeztetési 
dokumentációk elkészítése

 ◊ Mező fejlesztési terv készítése
 ◊ Kút tervezés, kútteszt tervezés
 ◊ Kútmunkálati felügyelet
 ◊ Vízbázis modellezés
 ◊ Tanácsadás kútmunkálat  
során

Tulu Moye geotermikus energia projekt, Etiópia
A Tulu Moye geotermikus erőmű Etiópia első geotermi-
kus erőműve, mely 300°C feletti hőmérsékletű termál-
víz tározó kiaknázásával állít elő elektromos energiát. 
A MANNVIT hazai csapata készítette el a különleges 
körülményeknek megfelelő kutak és a fúrási művelet 
terveit. A MANNVIT fúrómérnökei állandó, 24 órás hely-
színi kútmunkálati felügyeletet biztosítottak a fúrási 
műveletek alatt, helyszíni megoldást nyújtva a számos 
előre nem látható körülményre.

A projekt során elvégzett feladatok:
 ◊ Extrém hőmérsékletű (>300°C)
geotermikus kút tervezése

 ◊ Tender dokumentáció készítése, részvétel 
a fúrócég kiválasztási folyamatában

 ◊ Részletes kútterv és fúrási program elkészítése
 ◊ Kútmunkálati felügyelet, fúrási 
műveletek helyszíni irányítása

A geológiai kutatás a híd a geotermikus fejlesztés korai 
szakaszában felmerülő ötletek, valamint a rendszer 
tervezése és kivitelezésének megkezdése között.

A felszín és a termálvíz tározó réteg sikeres 
összekapcsolása az egyik legfontosabb 
feladat, mely alapjaiban határozza meg egy 
geotermikus beruházás sikerességét.

GEOTERMIKUS MÉLYFÚRÁS, MISKOLC
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Egyaránt tervezünk acél, vas-
beton, fa és kompozit szer-
kezeteket lakóépületek, ipari 
vagy kereskedelmi épületek és 
műtárgyak részére. Gépész ter-

vezőként számos, különböző tí-
pusú rendszer tervezését lebo-
nyolítottuk és kiemelt tapaszta-
lattal rendelkezünk a nullener-
giás épülettervezésben. 

Haukahlið társasház,  
Reykjavík, Izland
Reykjavík belvárosában egy öt 
épületből álló, ötszintes lakó-
épület együttes tervezését vé-
geztük BIM tervező szoftverek-
kel. A 191 lakást, mélygarázst 
és raktárakat tartalmazó épület 
összesen kb. 22 000 m2 alapte-
rületű. A MANNVIT hazai mér-
nök csapata végezte az épület-
gépészeti, statikai és villamos-
sági tervezést, 3D modellezést 
a 2018 tavaszától 2019 nyaráig 
tartó mérnöki munka során.

A tervezés során az alábbi  
főbb feladatokat végeztük el:

 ◊  Acél és vasbeton 
szerkezetek teljeskörű 
tervezése

 ◊ Közművekre csatlakoztatott 
vízellátás és csatornázás 
tervezése

 ◊ Radiátoros fűtésrendszer 
tervezése

 ◊ Lakásokban tetőventilátoros 
elszívás, a pincében 
légkezelős elszívás tervezése

 ◊ A lakószintek erős és 
gyengeáramú tervezése

A tervezett szerkezetet vagy 
műtárgyat digitális térben ké-
szítjük el és a műszaki tartal-
mat is itt definiáljuk. Ezáltal a 
rendszer lekérdezhető és mó-
dosítható attribútumként, meg-
annyi szerkezeti tulajdonságot 
és paramétert képes kezelni. Ez 
a korábbi CAD-es tervezéssel 

szemben hatalmas előnyt jelent 
látványtervek, térbeli riportok, 
mennyiségi kimutatások és 
költségvetések készítésénél.

Mérnökeink nagy tapasztalattal 
rendelkeznek ipari, kereskedel-
mi és lakóépület tervezésben 
a legújabb 3D BIM szoftverek 

használatával. Számos lakóház, 
hotel, egészségügyi centrum 
tervezésében veszünk részt, 
ütközésmentes 3D modellt és 
kiviteli terveket készítünk. 

Harpa Marriott Hotel és 
apartman, Reykjavík, Izland
A Harpa projekt azon kiemelt 
épületberuházások egyike, 
amelyben az izlandi és a ma-
gyar iroda együtt dolgozott. 
A kiviteli tervezés 2017-ben 
kezdődött, a megrendelőkkel, 
építészekkel és kivitelezőkkel 
folytatott kooperációk 2019-
ben fejeződtek be. 

A projekt keretében az alábbi 
szolgáltatásokat nyújtottuk:

 ◊ Teljes 3D BIM modell 
készítése (Tekla Structures 
és Autodesk Revit)

 ◊ Épületszerkezet analitikus 
3D modellezése, 
méretezése

 ◊ Földrengésvizsgálat
 ◊ Acél és vasbeton szerkezeti 
elemek részlettervezése

 ◊ A fűtés- és hűtésrendszer 
tervezése és modellezése

 ◊ Vízellátás és csatornázás 
tervezése, modellezése

 ◊ Légtechnika és sprinkler 
tervezése, modellezése

A MANNVIT egyik kiemelt szolgáltatási területe az 
épületek, létesítmények komplex, több szakágat 
egybefogó tervezése. Az évek tapasztalata jól mutatja, 
hogy a tartószerkezeti, gépészeti és villamosmérnöki 
tervezés egy kézben tartása számos előnnyel jár.

Napjaink megkerülhetetlen technológiája a BIM 
(Building Information Modeling), ami a korábbi 
CAD rendszerekkel szemben a 3D modellezést 
helyezi előtérbe.
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www.mannvit.hu+36 1 800 9660   mannvit@mannvit.huMannvit Kft. Alíz utca 41117 Budapest

A MANNVIT nemzetközi tervező és szakértő cég, több mint 

fél évszázada nyújt professzionális szolgáltatásokat a 

megújuló energiákra épülő megoldások, valamint komplex 

épülettervezési feladatok területén. Világszinten élen járunk 

a geotermikus energia hasznosításában, illetve teljeskörű 

mérnöki támogatással állunk megrendelőink rendelkezésére  

a beruházások megvalósításához, egészen a kulcsrakész átadásig.

ISO 9001 Minőségirányítási rendszer
ISO 14001 Környezetközpontú irányítási rendszer


