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A 1 szekci6; EU-szabiilyoziis
Szekci6vezeto: Dr. Grabner Peter
"A ki.ilonboz6

europai

es szolqaltatasok

alapulo

eqyseqes europai

kodteteset

eloiranyzo

rendszeriranyltok

ceiot:

hatasai

es az arakra" (dr. Szoreny! G.

a koltseqekre

ERRA) A terrnekek

szabad

energiapiacok

energiapolitikai

ararnlasl

elven

letrehozasat

es rnu-

eel - egyre nagyobb

kesztette a terrneloket,
A eel a munkahelyeket
biztosito naqyfoqyasztoi enerqiakoltseqek csokkentese, a

politikai

versenykepesseqenek
celokkal

novelese

kozel egy idoben

litika celok is, melyek

mukodesi

mequjuloenerqia-terrneloket.
kiszorftani

a naqyuzemi

zavarokat

okozott

a klimapotarnoqatjak

terrneloket

a

hogy kezdtek

Ez oda vezetett,

a halozatos

Az energia-

koltseqeikben

a napi piacrol. Ez jelentos

tarsasaqoknal,

geiket. A valsaq miatt megjelentek
desek is, amelyek

volt.

megjelentek

novelte koltse-

a szocialpolitikai

aztan a piaei viszonyokat

intezke-

jelentosen

.Elosztoi szerepkorok, jogosultsaqok

es azok iinansziro-

az

egysegesi.i16 europai

villamosenergia-piacon"
Ferenc, E.ON) A

(dr. Franko

atalakulasa

korszakos
valtoznak

hagyo-

teendoi, Modosulo

rnanyos
szerepek

Europai

iqenyekhez

uj

is keletkeznek.

Az

kepviseletek

qyornanyos

.vezetekes"

vagy sikerul fokozottan
tasalapu

tarsasaqi

uzleti szerepeket

"Attekintes

a

szerepuk

betoltott
torteno

folytatodik

es

alakulnak
ha-

huzodik-e vissza,
es szolqaltajelenlegi

hely-

kontinentalis

Europaban

szeriranyltoja

vesz reszt ilyen reqionalis

Maqyarorszaq

Az eqyseqes europai energetika
es jelentos

rendszer letrehozasa

felelos szakmai

az eqyseqes

rendszerben

meszetesen

fgy a MAVIR-tol is. A kulonbozo

resztvevo

mint peldaul

a joqalkotas,

szabalyzatok,

a piaei szabalyzatok,

rnunkat

rendszeriranyltoktol,

rendszeriranyltok

vale

osszesen 10 orszaq 13 rendeqyuttrnukodesben.

esatlakozott

altai alapftott

a eseh es szlovak

eqyuttrnukodeshez,

A2 szekci6; A fogyaszt6i oldal lehetoseqei
Szekciovezeto: Klezli Ferenc

a jovoben

"A mikro

a decentralizalt

CHP-rendszerek

enerqiatermelesben"

aikalmazbatosaqa

(Karacsi

az eloallltas

helyen

jellemzove

rniniszelerornuvek,

vagy ahhoz

valnak

A villa-

kozeli helyszfnen.

a fotovillamos

erornuvek,

a feltorekvoben

valamint

ro kornbinalt

ho- es villamos

koqeneracios

mikro

ban nem annyira

Egyetem)

egyre

ralizalt enerqiaterrneles
Egyre inkabb

M., Obuda

inkabb az elosztott, deeentforrnajaban
tortenik, a felhaszna-

terrnelese

lehetoseqeivel

jeleniqenyel
ter-

ternateruleteken,

rneretu

Az eloadas a hazankfelepltesevel,

tulaj-

"Okos nalozat: Megujulo
-ioqyasztas
A foti Elheto

Parkban

es

(Bessenyei T., Sasvari G., ELMO)

infrastruktura idealis terep

kialakftott

bazisu villarnosenerqia-terrneles

kapcsolatanak
napelem,

bazisu vitlamosenerqia-termeles

eqyimmokodese"

a rnequjulo

hatasok

hatasai-

foglalkozott.

vizsqalatahoz.

A parkban

20 kW-os szelerornu,

es

es a foqyasztas

talalhato

15 kW-os

200 W-os vizerornu,

vala-

mint 40 kWh kapacitasu

es 20 kW teljesltmenyu

halozattal

parhuzarnosan

akkumulatortelep

szabalyo-

zott tarolo),
rendszer

kapesolt

amely

lehetove

inteqraciojanak
lehetoseqet

teqiakat

mutatja

to elonyoket

es a foqyasztas

vizsqalatat.

A kiepitett

ad kulonbozo

foqyasztoi

Az eloadas

be, es ismerteti

.Foqyasztasvattozas-vizsqotat
(Molnar

(mint

teszi a terrneles

szamitoqepes
strateqiak

ezeket a lehetseqes

a foqyaszto

kistra-

szarnara elerhe-

.

az okos

meresprojekt

S. Ariosz) Az okos meres bevezetesenek

dilernmak.

a halozati

toseqeit,

elsosorban

szabalyza-

hatasat,

egy 201l-tol
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negatfv

a

leva IlCHP (mik-

a haztartasi

erornuvek),

erornurendszerek.

ismert IlCHP rendszerek

a csatlakozasi

az altalanos

jelenleg

2013 aprilisaban

alakltasara, elernzesere.

zeterol" (Tihanyi Z; MAVIR)
tos terhet jelent,

felelos

elterest a rendelkezesre allo szabalyozasi tartalekok iqenybevetelevel, a legkisebb koltseqet okozva szuntesse meg.
Az Europai Bizottsaq celkent emlrti az Inbalanee
Netting
(kieqyenlitetlenseq nettosftasa) modell rneqvalosttasat
az
europai eqyseqes villamosenergia-piae
kialakitasa soran. A

"smart"

kialakitasanak

teruletekert

hogy a tervezettol

kikuszobolesenek

betolteniuk.

NetworkCode-ok

feladata,

az esetleges

A piaei befolyas

terrnek-

egyes szabalyozasi

alapveto

val, valamint

hogy az enerqiaszolqaltatok

uqyfelkozpontu

talalhato

a foqyasztoi

veqfelhasznalokhoz

ki. Az ido fogja megmutatni,

rendszerben

ki.iszoben" (Alfoldi

mukodo europai villamosenergia-

gyakorolt

lozati kornyezetben

uj uzleti modellek

egyi.ittmukodes

amfg

kozott,

a villamosenergia-rendszerre

tatnak az elosztok .okos" ha-

athelyezodese

szabatyozas!

melyet

donsaqaival,

elenk vitat foly-

szereperol.

keszttenek,
kell, annyiszor,

a szaba-

Bizottsaq,

lyozo hatosaqok,

"Az europai

G., MAVIR) A szinkronban

las pedig

reven

az elosztok

felhasznaloi

javaslatot

mun-

az egyes

nem jon letre az osszes rendszeriranyito

mos energia

villarnosenerqia-szolqaltatas

Dr.Szorenyi Gabor elcadasa

elso lepesben

jelentos

az ugy, miutan

meg-

zavartak.

zasa

eqyetertes

elkeszltese

is bonyolultabb

tobb korben egyeztetni

rendszeriranyftok

versenyre
qazdasaq

Annal

terrneszetesen

energia- es klimapolitikai

a piac miikodesere.

szabalyzatok,

az uzernviteli

kat iqenyel.

a foqyasztoi
indult

Elektrotechnika

szokasvaltozasra

projekt

kereteben

20 1 4/1

1

kapcsan"
hazai Ie hegyakorolt

vizsqaljak

az

•

eloszt6 tarsasaqok. A projekt kapcsan 18 ezer lakossaqi okos
merot szereltek tel. A foqyasztasvaltozas hatasa ket m6don
erzekelheto: az egyik, hogy onmaqaban az a tobbletinforrnaci6, melyet az okos meres kinal a fogyaszt6k szarnara,es a masik, hogy az okos rneresre szabott es teszt jelleggel a vizsqalt
fogyaszt6i koron bevezetett ket zonaidos tarifak hatasara a
fogyaszt6k milyen rnertekben probalnak rneqtakaritast elerni. A projekt 2014. ev veqevel zarul, de mar az elozetes vizsqalatok alapjan is tobb fontos meqallapitas teheto.
"Smart fogyaszt6k,

modern enerqiaiqenyek"

(Simon K., ELMO)

Az ELMO-EMAsz tarsasaqcsoport a modern enerqiaiqenyek
kiszolqalasa, valamint a smart meres teruleten az elmult evekben komoly fejleszteseket veqzett, es tobb projektet is sikeresen lezart, Smart rneressel kapcsolatosan projekteket inditott,
amellyel a technol6giai rneqvalositas mellett a kereskedoi es a
fogyaszt6i iqenyeket vizsqaljak. Az e-mobilitas jeqyeben toltooszlopokat telepftettek, melyekkel az egyre bovulo elektromos
jarrnupark toltese val6sulhat meg. Az ezekkel kapcsolatos tapasztalatokat gyujti:itte csokorba az eloado.
"Vil/amos

fogyaszt6k

allapotietismerese

automatikus

mes-

alkaimazasaval"
(Mathe A.- Erki Sz.,
Az eloadas egy uj technol6giat kepviselo
ceg ipari, diagnosztikai es eszkozfejlesztesi gyakorlati tapasztalatait mutatja be. Bizonyfthat6, hogy automatikus statusz
felismeressel lehetoseq nyflik egy szeles ki:iru alkalmazascsomagra, amely enerqiahatekonysaqot, termelesl hatekonysagot, illetve rnukodesbiztonsaqot celoz meg. Az eloadas egy
gyakorlati peldan mutatta be, hogyan adhat6 tobbletertek
villamos rneressel, milyen tanitasi m6dszerekkel, algoritmusokkal mukodik a meroeszkoz, hogy berendezes statuszokat
ismerjen fel, vegUi meqfelelo rneresi adatokb61 nagy val6szfnuseqqel rneqhibasodast jelezzen elore.
terseqes

Remagine

intel/igencia
Tech.)

Dr. Grabner Peter eioadosa

Uni6 rneqkozellteset az allarni tarnoqatasok szabalyrendszerenek keretei kozott,
"Uj hazai villamos
kovetelmenyei"

"Magyarorszag

"A jav6 haiozata

vil/amosenergia-

torrasoldali kihivasai"
(Dr. Strobl A., Payry Er6terv) Eromuveink nem fiatalok. Atlagos
eletkoruk meghaladja a negyedszazadot. Ezert sok erornu egyszenien muszaki okokb61 leallhat.
Emellett sok tulajdonos leallitja
vagy szunetelteti erornuvet, mert
a kereskedok nem vasarolnak. Az
allarn rnasfel evtizede gyakorlatilag
nem foglalkozik erornuepltessel. A
ma rneqlevo, tobb mint 9000 MW
beepltett teljesltokepesseq egyharrnadat mar rnaqantarsasaqok
epitettek. Meqnott a behozatal, a
hazai foqyasztas tobb mint 30%-a
Kovacs Andras szekci6vezet6
importb61 jon. A hazai erornupark
teljesitokepesseqe csi:ikkenhet a
kovetkezo idoszakban, tehat ercrnuvet akkor is kell epitenl,
ha a foqyasztasunk nem ni:ivekszik. A hazai csucsterheles
elerheti a 8000 MW-ot, amelyhez biztonsaqosan tobb mint
14000 MW beepftett kapacitas kellene.
"Er6muepftes

ailami tamoqatassal?

(Dr. Grabner P.,FOMTERV)

Az eloadas bemutatta a jelenleg dorninans eur6pai piacszervezesi modell leqjellernzobb rnukodesi problernait, illetve
azok hatasait az erornuvek letesitesere. Az eloado attekintette a kapacitasok legfontosabb jellernzoit es az alkalmazhat6 meqoldasok kereteit. A brit rneqoldasi javaslat elozetes
bizottsaqi vizsqalata alapjan az eloadas attekinti az Eur6pai

Elektrotechnika
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Europaban,

vil/amos enerqiak

ban" (Dr. Novothny

ellatasanak

rendszerbe iIIesztesenek

hogy a hazai villamosenergia-rendszerbe (VER) jelentos uj
kapacitasokat kell biztosftani, reszint a rneqlevo eloreqedo
rendszer potlasara, reszint szarnolva a novekvo villamosenerqia-iqenyekkel, nem utols6sorban a tartalekolas biztosltasa
celjabol. Az uj kapacitasok beleptetese javftja az ellatasbiztonsaqot, ni:iveli a villamosenergia-rendszer stabilitasat, Az u]
enerqiaterrnelo eqyseqek belepeset biztosftand6 meg kell teremteni - ki kell epiteni - a halozati csatlakozas lehetoseqeit,
es illeszteni kell a rneqlevo rendszer szabalyozhatosaqahoz,
Terrneszetesen a csatlakozas lehetoseqenek rneqtererntesehez, figyelembe vev« az EU uj eloirasait, szarnos szabalyzatot
kell felulvizsqalni, es aktualizalni kell az u] belepokkel szembeni elvarasokat,
regeneratfv

A3 szekci6; Energiapolitikai kihivasok
Szekciovezeto: Kovacs Andras

energiatermel6k

(Tihanyi Z; MAVIR) Ma mar vllaqosan latszik,

enerqiaeliatas,

ielhasznakisa

halozatkiepite«
atmeneti

a

id6szak-

F., Obudai Egyetem).

A villarnosenerqia-iqeny folyamatosan no. Ezen iqeny kieleqltese tortenhet fosszilis energia alapon, az atomenergia
fokozott bevonasaval vagy rnequjulo enerqlaforrasokra alapozva. Ez ut6bbit tarqyalta az eloado, annal is inkabb, mert
qlobalisan ez az energiafajta kezd jelentosen ni:ivekedni. Mit
jelent ez? A szeles videkek es a napsutotte tajak nem szalllthat6k. Ebbol ki:ivetkezik, hogy az fgy es ott termelt energiat
szallltani kell. Ni:ivelni kell tehat az atviteli halozat szallitasi kapacitasat, u] naqyfeszultsequ, nagy teljesltrnenyu eqyenararnu tavvezetekekkel. Az eddig j61 tervezheto energiafolyam
mar a terrnelest tekintve is szetszortta valik, A szallltast feladatokat csak matematikai m6dszerek bevezetesevel tudjuk
egzakt m6don megoldani.
A4 szekci6; Okos hal6zat/meres helyzetertekeles
Szekci6vezeto: Dr. Varju Gyorgy
"Okos

halozat

es meres

PLC alapokon

- esettanulmany"

(Bottyar: B., Kiraly T., InteliLight)

A rornaniai Brass6ban 2010 kozepen elindult Kelet-Eur6pa
elso komoly Okos Meresi - Okos Halozati pilotprojektje.
Az eloadas a projektet meqelozo tervezesrol es az azt kovetoen megval6sftott rendszerrol, illetve annak eredrnenyeirdl
sz61.A projekt celja, hogy felhfvja az ararnszolqaltatok figyelmet, es bemutassa szarnukra az altaluk birtokolt halozatban
rejld lehetoseqeket. Brass6 tortenelrni varosreszeben kivalasztottak 7 db transzforrnatorallornast, amelyekben kommunikacios es adatgyujto eszki:izi:iketszereltek tel. A technol6giara jellernzo nehany tapasztalati adatot is beqyujtottek (max.
kiolvasasi tavolsaq: 477 rn, sikeres kiolvasasi arany 24 ora alatt
97,88%). A rendszer nyflt szabvanyokra epul, es kiterjesztheto
mas szolqaltatok rneroinek foqadasara is.
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"A Smart Synergy Projekt helyzete, eredmenye"
DEMASZ) 2010 evveqen
eloszt6i engedelyesek
egy fogyaszt6i

viselkedest

rneressel foglakoz6
reqisztraltak,

es technoloqiat

orszaqos

projektet.

a bejelentkezes

vagy akar neqyedoras
hasznalasukat,

kiprobalo

illetve

mikor van csucson

qiafoqyasztasa,

valtoznak

hogyan

qep vagy az ontozorendszer
veqehez

kozeledve

befolyasolhatja

a tarsadalrni

de technol6giai

oldalr61

szemben,

hogy

megjeleno

elosztott

a valtozo

felhasznalasi

eloallitast

felismeresere
a

feladat

a halozat proaktfv

tesek es a halozati
alapul6

(Hohlbaum

a felmerulo

serulekenyebbe

valtak

kelloen vedettek a

Nem

A fejlett technol6giai

nyflik a veszelyforrasok

vedekezesre.

mukadeseben"

(Nemeth

az ELMO-EMAsz

kapcsan

felrnerulo
a tech-

reseket: a leqhatekonyabb
a lequjabb

vonatkoz6

megfejlesz-

ismert gyakorlatokon

EMAsz) A KoF FAM oktatokozpont

az ELMO-EMAsz es a BME
clmu eloadas a BME es az ELMO-EMAsz
Tarsasaqcsoport kozott 2012 6ta tart6 eqyuttrrnikodes reszleteit mutatta be. Ennek reszekent a BME elrneleti hatteret biztosft a feszultseq alatti rnunkaveqzes
(FAM) oktatasa soran,
eqyuttrnukodeseben"

kulonbozo,

Laborat6riumban

FAM-hoz

eszkozvizsqalatok,

pedig

soran szarnos kis- es kozepfeszultsequ
rnenyesen,

mind alapoz6,

jaban, tajekoztatott

mind

veszeiyenek

feszultseq-osszeornlas

A szirnulaciok

kepesseqere

modell

alapjan

lettek

a kapott

rneno tanulsaqok

a halozati

lekepezve,

es ioqyasztas jellegzetessegei"
ELMO-EMAsz

es a Nemzetkozi

Gyermekrnento

magval6sult

evekben

szarnos olyan be-

celozta meg. Ezek az intezkedesek
eredrnenyesek
voltak. Az eloadas kereteben tobb olyan az u] szernleletrnodba ilia - szolqaltatas rninoseqjavitasa
erdekeben veqzett rnereseket (kabeldiaqnosztika, feszult-

nak lehetoseqet

mutatta

ismertette

az ut6bbi

mutat6kra

gyakorolt

qazdasaqi

vonzatait.

.vatasz

es azok kiertekelesere
a rneresek

felhasznalasa-

be a szerzo, Veqezetul

ot ev intezkedeseit,
kedvezo

hatasat

az eloado

azok

rnu es 200 W-os vlzerornu

rninoseqi

es ezen intezkedesek

mint fogyaszt6k,

halozattal

opti-

kieqeszitve

tarolo

ralnak, A rendszer
smart

grid

IBM) Az 1911-ben

iparaq meqhatarozoja.

ki, amely

regisztegy

mar optimalisan

elernzok

ligens halozati

Maqyarorszaqon

(Prikk J.,

tobb mint 75 eve van

van. Az energiaipar
valtozasain

napjaink-

megy keresztul,

szerint az IBM e teren is elen jar, az intel-

projektek

jelentos

terheles-

IBM rnara az infokornrnunlkaclos

talan legnagyobb

az IBM szakemberei
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napi, eves el-

melyeket

az IBM felhOben, Dinamikus

alapitott

beszukultek.

eseteben

terrnelok

pontos

teszi, hogy a kesobbiekben

jelen, tobb ezer alkalmazottja
Fuggetlen

- mint

rendszer

vezerles az IBM Zurich Research Lab felhOmegold6s6ban"

helesvezerlesi

enqedelyes

locsoloszivattyuk,

tudja az enerqiaararnlasokat.

allo forrasok,

halozati

A feluqyeletl

alakitsanak

"Smart grid meqokiasok

valasztasara,

minden

mutatja

egy 40 kWh kapacitasu,

val6 fUggosegerol,

lehetove

rendszert

szabalyozni

mindezt

szolqaltat a rnequjuio

emellett

keretek

ko-

20 kW-os szelero-

jaro akkurnulatorteleppel

elernmel.

oszlasarol, az idojarasto]

malizol: ienntartastetvezes" (Dunay A., Geometria) Soha a kkora
szukseq nem volt a halozati beavatkozasok rneqfelelo megmint most, amikor a rendelkezesre

tapasztalatait

- mint termelok,

parhuzarnosan

ban tortenete

a csokkeno beruhazasi keretekre: kockazatalapu,

Szolqalat

Elheto Jovo Parkban kiepitett

irodak, epuletek, hoszivattyu, kozvilaqltas es e-aut6 toltok -

merest adatokat

veqre, ami a vlllarnosenerqia-szolqaltatas

javitasat

valamint

talalhato

a termeles

(Kertesz D., ELMO) Az eloadas az

szabalyozott

rendszereket,

hasonl6

az eloado,

uzemeltetesitaposztalatai,

"A f6ti Elheta Java Park

eloszt6i

kialakitott

foly-

A6 szekci6; Okos hal6zat az enerqiahatekonyseqert
Szekciovezeto: Haddad Richard

15 kW-os napelem,

allapotfelrneres),

halozat

velekedett

uzerneltetesi

seqrninoseq-rneres,

tovabbi

- tovabbi messze-

- egy nagyobb

lenne celszeru elveqezni,

be. A parkban

rninoseqenek

ered-

a halozat

elemek val6s be-

A munka

tukreben

eredrnenyek
erdekeben

illetve

vonta k Ie kovetkezteteseket,

eseteben

mequjulcenerqia-park

ruhazast hajtottak

detektalasara

soran kapott

AS szekci6; Villamosenergia-ellatas minoseqe a valtozo
gazdasagikornyezetben
Szekclovezetd: Torda Balazs
"A villamosenerqia-eltatas
javitasa erdekeben tett intezkedesek az ELMO-EMAsz Tarsasaqcsoportnat"
(Csank A., ELMO) Az
az ut6bbi

szelsaseges

fellelheto rnutatoszamokat,
a sajat szlrnulaciojukat
es az

bemutatta

feszu ltseqrneqtarto

vizsqalatat

ielismerese

a halozat feszultseqstabilltasara,

rendezesek

kepzes forma-

a feszultseq-osszeornlas

eredrnenyeket.

vizsqalt

es

ket ev

zarult ered-

tanfolyam

pedig felujito
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ami egy algoritmus smart grid rendszerek mukodtetesere. Ez
a rendszer 2014-ben Eur6pa egyik legsikeresebb smart grid
rneqoldasa lett. Az EcoGrid IBM felhoalapu l'f-infrastrukturan
alapul6 optirnalizalo es statisztikai el6rejelz6 szoftver.
"A Prolan Zrt. altai fejlesztett ACCS tethasznalasa a KIF iizemirariyitasban" (M6czar G., Kat6 E., Prolan) Az uzerniranyito kozpontok a korabbiakhoz kepest egyre nagyobb rnennyisequ,
egyre alacsonyabb feszultseqszlnten rnukodo keszulekeket
feluqyelnek, A Prolan altai kifejlesztett uj ACCS (Advanced
Control Center Soution) KIF halozat feluqyeletenek megval6sttasara alkalmas. Legfontosabb funkci6i: a tobb tizezer berendezessel val6 kapcsolattartas es adatqyujtes: terkepalapu
meqjelenites: modell import GISrendszerb61, vagy vektorgrafikus allornanybol: karbantartasi rnunkak tervezese, kovetese:
kapcsolat az uqyfelszolqalattal, a fogyaszt6i berendezesek
kezelese: szerel6csapatok nyomon kovetese: vaqyonvedelem. Az ACCSattorest hoz a KIFuzemiranyltasban .
.,vil/amos

monitoring

a MEE irodaiban

is" (Pajtli Tibot, PO-

TEAM) Az eloadas enerqetikaatvilaqltassal

foglalkozik, abb61
a celbol, hogy kimutassa uqyfeleinek - igy eqyesuletunknek
is =, hogy milyen m6don, es hany szazalek villamos enerqiat
tud megtakaritani. Az adott helyszinre j61 kepzett szakembereik seqitseqevel rnerorendszereket telepitenek, a foqyasztasi
pontokon online monitoring rendszer rnukodik, amely segitseqevel nyomon kbvethet6 a fogyaszt6i rnaqatartas, illetve
a beruhazas altai elert meqtakaritas. A mert adatokat a ceg
rnunkatarsai elemzik, ennek alapjan lehet dbnteni a megtakarltas erdekeben val6 teend6kr61. A MEE iroda eseteben az
eves villarnosenerqia-foqyasztas 16%-at lehet megtakaritani,
csupan a fogyaszt6i szokasok meqvaltoztatasaval,
A7 szekci6; Okos meresi technoloqiak
Szekci6vezeto: Karacsi Mark
.Kozponti okos halozat! mintaprojekt" (Kudor A. KOM) A KOM
Kbzponti Okos Meres Zrt. projektvallalat, 100%-ig a MAVIR
tulajdona. Celja egy naqylepteku hazai smart mintaprojekt
letrehozasa. A mintaprojekt f6bb celkituzese, hogy a Nemzeti
Tervvel bsszhangban induljon el az ekes halozati fejlesztes,
Ki kell alakitani az ekes halozati mukodest lehetove tev6
rneres/vezerlesi infrastrukturat, funkci6iban olyan rendszer
rneqvalosltasa a eel, amely megfelel6 alapot biztosit az orszagos bevezetest elokeszlto dontesl anyaghoz. Vizsqalnia kell a
projekt nernzetqazdasaqi szintu rneqteruleset, A projekt vezet6i eqyezteteseket folytatnak a fontos iparaqi szerepl6kkel,
keresik a kapcsolatot az erintett felekkel az iranyban, hogy a
mintarendszer telepltese, rnukodtetese es uzerneltetese optimalls eredrnenyt hozhasson.
"Merokiolvasas
binaciojaval"

es -vezeries RKVes COMA technol6giai

kom-

(Sagi J., EFR CEE) KUlbnbbz6 rnobilkornrnunika-

ci6s rendszerek elnek eqyrnas mellett. A leqaltalanosabban
elterjedt mobil tavkozlesi csatorna a GRPS rendszer, amely
eqyarant szolqaltat lakossaqi es ipari celra. Viszont az ipari
es kereskedelmi komrnunlkacioval szemben tarnasztott elvarasok nem mindig fedik eqyrnast. Az ekes meres tbmeges
bevezetese rneqfontolasra kesztette az illetekes szakembereketoAz a dentes szuletett, hogy - tobb szempontb61 is - erre a
celra celszenibb sajat vezetek nelkuli komrnunikacios infrastrukturat kiepitenl. Ez a rendszer a CDMA technol6gia. Az u]
rendszer el6nyei csak hasznalata soran fognak kiderulni,
"Mero FelUgyeleti Rendszer (MFR) kiepitesenek

tapasztalatai"

(Gombas Zs., Szucs F., E.ON) A meroleolvasasi rendszerek jovo-

je, fejlodesi, fejlesztesi iranyai az elrnult evekben vissza-visszatero ternai voltak a MEEVandorqyuleseinek es eqyeb hazai
szakmai f6rumoknak is. Az eloadas sz61t az ipari fogyaszt6k
tavleolvasasarol, amely nem csak szarnlazasi, hanem eqyeb
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Szakmai program:

tatoqatas az ATOMKI-ban

fontos inforrnaciok hibatlan kozlesere is biztosit csatornat.
Az MFR olyan specialis rneqoldasok szarnara is biztosit lehetoseqet. mint akar a smart grid, akar a smart metering.
Az MFR rendszer eqyertelrnuen gyorsabb es hatekonyabb,
mint a korabban hasznalt rendszerek. Az eloadas veqen hallhattunk a bevezetes kezdeti nehezseqeirol. valamint az eddigi eredmenyekrol, tapasztalatokr61.
"Hosszuhul/amu
aknazott

lehet6segei"

radios

korvezerlo

rendszer

tneq

ki nem

(Szab6 E., PROLAN) A korvezerlo rend-

szerek (HFKV,RKV) haqyomanyos alkalrnazasai, a bojlerek es
kozvilaqltasi vezerlesek, Emellett, az RKV-rendszer tovabbi
lehetoseqeket nyujt, amelyet gyors reakcioideju energiamenedzsment es rendszereqyensuly-tartasi celokra is hasznalhat6. Ezen el6nybs tulajdonsaqok kihasznalasa els6sorban
az enerqiaeqyensuly rneqorzeset celozza, segitve ezzel a
rendszeriranyltoknak. Az RKV rendszer alkalmas frekvenciafUgg6 es frekvenciafUggetlen korlatozasok rneqvalositasara is. Kezeli tovabba az elosztott rnequjuloenerqia-termelo
rendszerek halozatra torteno visszataplalasat, es szarnos mas
funkci6 mellett alkalmas az elektromos jarrnuvek toltesenek
rnenedzsmentjere, ahol szukseq eseten az akkurnulatorokban tarolt energia visszataplalasra is kerulhet.
"Oszlopfoi

mero kiepitesenek.

tapasztalatai"

Kne Szab6 K.,

Szucs F., E.ON) Az eloadas az un, Tatabanya projektet ismer-

tette, amely uj halozatl valaszt adott a fogyaszt6i hatralek
kezelesere es a halozati veszteseqek csokkentesere, A projektet az inicialta, hogy a kbrzetben rengeteg csalas, ararnlopas
volt, amelyeket valahogy kezelni kellett. Buntetesnek (kotbernek) nem volt visszatart6 ereje, kikapcsolas nem jelentett
100% vedelrnet a visszakotes ellen, a hatralekfelhalrnozodas
qyokerokat nem kerestek es nem kezeltek, Az el6ad6 bemutatta a .Jatabanyai komplex kozosseqi rehabilitacios program" soran szerzett bevezetesi tapasztalatokat. A program
tarnoqatoi a Megyei joqu Onkorrnanyzat. a Maltai Szeretetszolqalat es az E.ON Hunqaria voltak.
Dr. Bencze Janos
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