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MAVIR ZRt.

MAVIR ZRt. : Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító Zártkörően Mőködı Részvénytársaság

Tulajdonos:

•Magyar Villamos Mővek ZRt.,
•Magyar Nemzeti Vagyonkezelı ZRt.

Gazdasági mutatóink 2009-ben:
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Gazdasági mutatóink 2009-ben:

•Saját tıke 240 Mrd
•Jegyzett tıke 141 Mrd
•Nettó árbevétel 116 Mrd

Foglalkoztatottak létszáma 2010.11.30-án: 612 fı



MAVIR ZRt.

� Gondoskodik a magyar villamosenergia-rendszer megbízható, 
hatékony és biztonságos irányításáról, a szükséges tartalékokról az 
erımővekben és a hálózaton,
� felügyeli, mőködteti és gyarapítja a hálózati vagyont, végzi a 
megfelelı, üzembiztos ellátáshoz szükséges felújításokat, 
karbantartásokat és fejlesztéseket,
�biztosítja a villamosenergia-piac zavartalan mőködését, további 
bıvítését, az egyenlı hozzáférést a rendszerhasználók számára,

összegzi a villamosenergia-ellátás szereplıitıl kapott adatokat,
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� összegzi a villamosenergia-ellátás szereplıitıl kapott adatokat,
� tájékoztatja a piac szereplıit, hogy ne köttessenek 
megvalósíthatatlan szerzıdések,
�összehangolja a magyar villamosenergia-rendszer mőködését a 
szomszédos hálózatokkal,
�koordinálja a nemzetközi szakmai együttmőködést,
�a jövıbe tekintve elkészíti a hálózatfejlesztési stratégiát és 
javaslatot tesz az erımőpark fejlesztésére.



MAVIR ZRt. alaptevékenységei

A rendszerirányítás gondoskodik a 
magyar villamosenergia-rendszer 
biztonságos, zavartalan mőködésérıl, 
irányításáról, a szükséges tartalékokról az 
erımővekben és a hálózaton, végzi az 
átviteli hálózat távkezelését.

Az üzemvitel végzi a nagyfeszültségő 
átviteli hálózat üzemeltetését, irányítja a 
hálózaton végzett munkákat, gondoskodik 
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hálózaton végzett munkákat, gondoskodik 
a hálózat korszerősítésérıl, illetve szükséges 
mértékő bıvítésérıl.

A piacmőködtetés biztosítja a liberalizált 
villamosenergia-piac mőködési feltételeit, 
mőködteti a mérlegkör rendszert, végzi a 
MAVIR számára szükséges rendszerszintő 
szolgáltatások beszerzését.



Miért jó a MAVIR-nál dolgozni ?

Egyedülálló lehetıséget ad a magyar villamosenergia-
rendszer mőködtetésében való részvételre,
Magas szintő szakmai ismeretekhez jutsz, biztosított a   

szakmai fejlıdésed,

Kihívásokkal teli, felelısségteljes munkát végzel,

Tapasztalt, az energia szektorban kiváló szaktekintélynek 
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örvendı munkatársak között dolgozol,

Képzéseken, tehetségprogramban vehetsz részt

Elkötelezett munkavállalók között dolgozol (a MAVIR-nál 

78%, az országos átlag 55%),

Professzionális munkakörnyezetben telnek napjaid,

A MAVIR juttatási csomagja kiállja az összehasonlítást.



Kapcsolatok a MAVIR-ral

szakmai gyakorlat

ösztöndíj, kooperatívos képzés

szakdolgozat konzultáció és bírálat

gyakorlati szakemberek elıadásai

kihelyezett tanórák
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kihelyezett tanórák

alállomás, diszpécser központ látogatás



A MAVIR elvárásai
„profi” pályázati anyag

motiváció

szakmai alapismeretek (gyakorlat: ☺, elmélet: �)

számítástechnikai ismeretek: ☺

idegennyelv-ismeret: �
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idegennyelv-ismeret: �

verbális kommunikáció, tárgyalási készség: �

speciális szakismeret vs. gondolkodásmód?



Javaslatok az iskolának

a tananyag kövesse az élet változásait (piacnyitást, 
üzemirányítás, rendszerirányítás feladatainak 
megváltozását), ügyeljen a  terminológia frissítésére, 
követésére.

a készülékpark változásainak követése, az új követelmények 
megismerése (pl. kihelyezett laboratóriumi mérések során 
elektromágneses kompatibilitás vizsgálat),

több szóbeli megnyilvánulási lehetıség megteremtése a 

2010. december 13. 9

több szóbeli megnyilvánulási lehetıség megteremtése a 
diákoknak, a verbális képességek fejlesztése

gyakorlati szakemberek rendszeres felkérése elıadások 
tartására,

alállomás látogatások szervezése a MAVIR üzemviteli 
tevékenységének (és mellesleg berendezéseinek) 
megismerésére



Személyes tapasztalatok

Gabrovszky Gábor Terveztetési fımunkatárs, Hálózat 
beruházás tervezési és tipizálási osztály

Bacskó Ferenc, Mlinkó Csaba Óbudai Egyetem Kandó 
Kálmán Villamosmérnöki Kar – kooperatív képzés a KÁT 
osztályon és az ODSZ-nél
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HR kapcsolat

László Ivette

HR munkatárs
Telefon: (1) 304-1793

E-mail: laszloi@mavir.hu

Sindler-Pecsét Orsolya
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Sindler-Pecsét Orsolya
HR munkatárs

E-mail: pecset@mavir.hu

www.mavir.hu



Köszönjük a figyelmet!
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