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Bevezető 

Az értekezés célja 

Az értekezés a víz- és a villamos energia ellátási rendszerek, mint speciális vezeték-

logisztikai infrastruktúrák logisztikai rendszer-modelljének vizsgálatát, sajátosságaik több 

szempontú bemutatását, a fenntartható ellátás biztosításában jelentkező problémák és 

alternatív megoldások, valamint értékelésük széles skálájú megvilágítását célozza. Az 

értekezés célja, hogy bemutassa azokat a hasonlóságokat és különbségeket, amelyek a 

hagyományos logisztikában és a vezetékes ellátás területén fellelhetők, valamint rávilágítson a 

kölcsönösen alkalmazható, egymást megtermékenyítő analógiák fontosságára. 

A számos hasonlóság ellenére a vizsgált vezetékes ellátási hálózatok egy lényeges ponton 

eltérnek a hagyományos logisztikai rendszerektől: sem a városi vízellátás, sem a villamos 

energia ellátás esetében nem találkozunk a hagyományos logisztikai rendszerek esetében igen 

gyakran feltűnő, és számos problémát okozó ostorcsapás-effektus jelenségével (Bajor, 2010). 

Ez az eltérés két szempontból is figyelmet érdemel: Egyrészt, mert a vezetékes szolgáltatás 

velejárója, elválaszthatatlan sajátossága, hogy ellátási láncként egészen a háztartásokig, ipari 

vagy kereskedelmi végfogyasztási pontokig terjed (köznapi nyelven fogalmazva „a víz a 

csapból jön, a villany pedig a konnektorból‖ – hasonlóan a korunkban egyre népszerűbb e-

logisztika törekvéseihez, ahol a megrendelés a háztartásból indul, és a termék oda kerül 

kiszállításra). Másrészt, mert a változó fogyasztói igények mindenkori követését – amint 

részletes vizsgálatainkból látni fogjuk – a vízellátás illetve a villamos energia ellátás 

rendszere két alapjaiban eltérő logisztikai stratégiával, az előbbi esetében kiegyenlítő 

készletek (PI – Protective Inventory), míg utóbbi esetében kiegyenlítő termelés (PC – 

Protective Capacity) segítségével biztosítja. Az elemzés tehát ígéretesnek mutatkozik, és 

várhatóan további adalékokat szolgáltat majd az ostorcsapás-effektus jelenségének 

megértéséhez, a káros hatások elleni védekezésben alkalmazható módszerek kimunkálásához. 

Az értekezésben számos, a TRIZ elmélet által kínált módszertani eszköz felhasználásra 

kerül. A módszer az analógiák alkalmazásán, a technikai rendszerek fejlesztésében különböző 

szakterületeken elért eredmények más területekre átvitelén alapul. Az értekezés célja a 

vezetékes ellátás jövőbeli fejlődésében várható, az ellátó rendszerek logisztikai modelljét is 

befolyásoló tényezők feltárása. Az értekezésnek nem célja sem a víz- és a villamos energia 

ellátás, sem az egyéb vezetékes infrastrukturális rendszerek (mint a nemzetközi és regionális 

gáz-ellátás) aktuális és várható jövőbeli problémáinak teljes körű megoldása. A felvetett 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.001



2 

megoldások, a felvázolt jövőképek közül több a távol ködében derengőnek tűnhet, ezzel 

együtt érdemes rávilágítani a szinergikus hatásokra, a hagyományos és a vezetékes 

logisztikában feltárt analógiák kölcsönös alkalmazásának lehetőségére. 

A téma aktualitása, személyes motiváció 

A modern logisztika legfőbb kihívása a magas szolgáltatási színvonal biztosítása az 

ellátási láncban együttműködő partnerek számára egy folyamatosan bővülő, mindig változó 

műszaki és gazdasági környezetben. Egyik aktuális feladata – a lényegesen eltérő 

sorozatnagyságban gyártott és értékesített termékek és a kapcsolódó információk áramlásának 

optimalizálása, valamint a készletgazdálkodási kérdések megválaszolása mellett – a 

különösen sok problémát okozó ostorcsapás-effektus leküzdése, alkalmas trade-off 

megoldások felvállalása az infrastrukturális, elosztási és raktározási költségek csökkentésével, 

az eszközök mind magasabb kapacitás-kihasználását célozva (Bajor, 2011. Kecskemét). 

A TRIZ a trade-off típusú döntések helyett a probléma feldolgozásának és a megoldások 

kimunkálásának egy sajátos útját kínálja. A logisztikai szakterületen, az alkalmas elosztási és 

szállítási rendszer méretezésében, tervezésében, innovációjában számos kutató műhelyben 

sikerrel alkalmazzák a TRIZ elmélet eszköztárát – az eredmények alkalmazása és kiterjesztése 

hasonlóan aktuális feladat. (Philatov et al 1999, Stratton and Mann 2003, Stratton and 

Warburton 2003, Stratton and Warburton 2006, Belski 2007, Zlotin 2009, Olivia and Getulio 

2011, Shirwaiker and Okudan 2011, Ilevbare et al 2013). 

A téma választásában szerepet játszottak személyes motivációk, elsősorban korábbi 

előképzettségem és elkötelezettségem: szakközépiskolai, technikusi és egyetemi 

tanulmányaimat (villamosmérnöki és mérnöktanári) a villamos energia ellátás szakterületén 

végeztem. Több mint tíz éve dolgozom a hűtéstechnikai iparban, így érintettként követhettem 

évről-évre a nyári energia-igények és a csúcsfogyasztás növekedését. Doktori tanulmányaim 

kezdetén az egyik jövőbeli megoldás, a hidrogén-gazdaság logisztikai kihívásai, a közlekedés 

és a villamos energetikai infrastruktúra szinergikus együttműködésnek probléma-köre állt 

érdeklődésem középpontjában, majd ez az irány – az ostorcsapás-effektus jelenségével 

behatóbban foglalkozva – egyre inkább a vezetékes ellátási rendszerek logisztikai 

sajátosságainak vizsgálata felé mozdult el. 

A nemzetközi tudományos szakirodalom elemzése során nem találtam olyan tanulmányt, 

ami a vezetékes ellátási rendszereket az általam javasolt logisztikai szemlélet szerint, 

egységes módszertan alapján tárgyalná – a kutatás így különösen érdekesnek és haszonnal 
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kecsegtetőnek ígérkezett, ami további motivációt jelentett számomra. A hagyományos 

logisztikai rendszerek elemzésében is sikeres TRIZ elmélet eszközeinek folyamatos 

használata biztosította a kutatásnak azt a keretét, amelyben az analóg gondolatmenetek irányai 

nemcsak jól megfértek egymással, hanem az egymást kölcsönösen megtermékenyítő 

hatásoknak köszönhetően új eredményeket is hoztak. 

A tudományos kutatási eredmények közlése mellett – egy egyetemi oktató esetében – 

szükségszerűen az értekezés oktatási vetülete is megjelenik: hogyan használhatók az 

eredmények a mérnök- és közgazdász logisztikus hallgatók képzésében? A fogyasztási javak, 

kereskedelmi termékek iránti ingadozó igények mellett alkalmazott gyártási, 

készletgazdálkodási és elosztási rendszerek folyamatos megújítása megkívánja, hogy az 

ellátási hálózat különböző szintjein tevékenykedő szakemberek rugalmas és innovatív 

gondolkodással, speciális menedzsment készségekkel rendelkezzenek. Kulcsfontosságú, hogy 

képesek legyenek jól kiegyensúlyozott, megfelelő tartalékokkal is rendelkező (de nem 

feleslegesen túlméretezett) logisztikai rendszereket tervezni, működésüket fenntartani és 

értékelni, az elemzések módszereit kifejleszteni és ezek eredményeinek megfelelően a 

rendszereket egy magasabb színvonalat biztosító állapotra fejleszteni. Az értekezés akkor 

teljesíti a megírásakor kitűzött oktatási célokat, ha a vezetékes ellátási rendszerek vizsgálata 

során nyert, a hagyományos rendszerek számára hasznosítható eredmények, valamint a 

vezetékes logisztikai rendszerek elemzése során használt módszerek (induktív és deduktív 

megközelítés, hibák elemzése, technikatörténeti elemzés, modellezés, stb) szervesen be 

tudnak épülni a logisztikus hallgatók képzésébe. 

Az értekezés szerkezete 

Az értekezés első részében az elemzésben alkalmazott módszertan, a TRIZ elmélet 

építőköveit, eszközeit mutatom be (1.1. fejezet). Részletesen kitérek az elemző munkában 

legnagyobb hangsúllyal szereplő szétválasztási elvek (1.2. fejezet) és a technikai rendszerek 

fejlődéstörténeti sémái, valamint a 9-doboz módszer lehetőségeinek (1.3. fejezet) 

alkalmazására a hagyományos és a vezetékes logisztikai rendszerekben. 

A második részben a vezetékes ellátás jellegzetességeit tárom fel, a TRIZ elmélet 9-doboz 

módszere által ajánlott szerkezetben. Elsőként a vízellátás (2.1. fejezet) majd a villamos 

energia ellátás (2.2. fejezet) rendszerét mutatja be, az egyedi vezeték-logisztikai megközelítés 

szerint kiemelve a fogyasztás, a termelés, valamint a források és igények közötti kapcsolatot 

megvalósító disztribúciós alrendszerek logisztikai modellezés szempontjából hangsúlyos 
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tulajdonságait. A technikatörténeti kutatásból nyerhető, a múltban alkalmazott jellegzetes 

fejlődési sémák (főként a disztribúciós megoldások), a rendszerek aktuális problémái 

(források szűkössége, fenntarthatósági kérdések, üzemzavarok és rendszerhibák, szabályozási 

problémák) mind jelzik a jövőbeli fejlődést meghatározó igényeket. 

Az értekezés 3. részében a vízellátás és a villamos energia ellátás logisztikai 

rendszermodelljét, a modellek belső szerkezetében a közeli jövőben várható változásokat 

mutatom be. Igazolom, hogy a vezeték-logisztikai szemlélet szerint, a fogyasztó 

szempontjából közelítve a vízellátás és a villamos energia ellátás a szolgáltatási paletta két 

ellentétes végpontján helyezhető el (3.1. fejezet). Bár a vízellátás területén a szürke szennyvíz 

alkalmazása és a frekvenciaváltós szivattyús hajtások terjedése a vezeték-logisztikai 

rendszermodell szempontjából figyelmet érdemel (3.2. fejezet), összességében a közeljövőt 

illetően nem várhatók olyan változások, amelyek a rendszermodell szerkezetét, a készletezés 

rendszerét döntően befolyásolnák. A villamos energia ellátásban ezzel szemben számos új 

kihívással kell szembenéznünk (3.3. fejezet). Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fogyasztás 

szerkezetében végbemenő változásokat, mindeközben a fenntartható fejlődés iránti igény 

egyre nagyobb mértékben sürgeti a megújuló szélenergia használatba vételét.  A termelés 

mellett – a rendszer nagy kiterjedése miatt – számos, a szállítást és az elosztást érintő kérdést 

kell tekintetbe vennünk. A villamos energia raktározása is új kihívásokat testesít meg a 

rendszerirányító számára. Az infrastrukturális rendszert, annak valamennyi alrendszerét érintő 

egyidejű változások szükségesség teszik a hatások komplex elemzését – bemutatom a 

villamos energia rendszer új vezeték-logisztikai modelljének elemzéséhez kifejlesztett 

EMMA szoftvert (Bajor és Bódis, 2009-2012), meghatározom a vezeték-logisztikai 

teljesítmény-értékelési keretrendszer kritikus mutatóit. 

Az értekezés negyedik részében elsőként bemutatom, hogyan jelentkezik az ostorcsapás 

effektus a hagyományos logisztikai rendszerekben (4.1. fejezet). Megállapítom, hogy a 

vezetékes ellátásban azért kerülhető el az ostorcsapás-effektus, mert a vízellátásban a tárolt 

készletek, a villamos energia ellátásban a termelési oldalon beépített erőmű egységek 

túlméretezettek. Ez a túlméretezés a villamos energia rendszerben a termelő és szállító elemek 

alacsony kapacitás-kihasználását eredményezi. A tapasztalatok alapján megfogalmazom az 

ostorcsapás-effektus komplementer jelenségeként értelmezhető puli-effektust, elvégzem az 

ostorcsapás-effektus és a puli-effektus összehasonlító elemzését (4.2. fejezet). Feltárom, hogy 

a villamos energia ellátás várható jövőbeli fejlődése során a termelés, szállítás, elosztás, 
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fogyasztás sajátosságainak változásával, és különösen a raktározás megjelenésével 

számolnunk kell az ostorcsapás-effektus megjelenésének veszélyével (4.3. fejezet). 

Az ötödik részben olyan vezeték-logisztikai megoldásokat keresek, melyek a villamos 

energia ellátás új kihívásaival összhangban ellátás-barát lehetőségeket kínálnak a termelés és 

fogyasztás egyensúlyának fenntartására. A vizsgálatok két fő területe a villamos- és hidrogén-

hajtású járművek energia-ellátása (5.1.) és a növekvő hűtési igények menedzselése (5.2.). 

Az összegzésben beszámolok az elvégzett tudományos munka eredményeiről, 

megfogalmazom az igazolást nyert téziseket, és meghatározom a további kutatási irányokat. 

Az Irodalomjegyzékben a hivatkozott tudományos munkákat abc-sorrendben közlöm. 

Külön rovatban, a Felhasznált források között jelölöm meg azokat a tanulmányokat, szakmai 

anyagokat, az interneten tankönyv vagy jegyzet formájában elérhető dokumentumokat, 

melyekből a vezetékes rendszerek sajátosságait bemutató adatokat merítettem. Az értekezés 

írásakor több helyen felhasználtam a korábbi tanulmányaim során készített villamosmérnöki 

és mérnöktanári szakdolgozatomat. 

Az értekezés mellékletei között megtalálható dokumentumok, ábrák néhol a terjedelmi 

korlátok, máshol a kiegészítő jellegük miatt nem kerültek a törzsanyagba. Az elektronikus 

mellékletek között megtalálhatók a részletesebb laboratóriumi mérési értékek (glog, minA), 

leírások és beszámolók, valamint az EMMA szoftverrel végzett vizsgálatok eredményei.  
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1. rész: Az elemzés eszköze – a TRIZ elmélet építőkövei 

A mérnöki problémák megoldása során gyakran alkalmazott gondolkodási művelet az 

analógiák alkalmazása – az analógiák kiemelt szerepének felismerése vezetett a TRIZ 

megalkotásához. 

 

1.0.0.A Ábra: Az inventív problémamegoldás sémája a TRIZ megközelítésében (Domb, 1998) 

A TRIZ mozaikszó orosz eredetije „Teary Resheniya Izobretatelskikh Zadatch‖, angol 

elnevezése ‗‗Theory of the Solution of Inventive Problems‖ (Domb, 1998), magyarul „Az 

inventív problémamegoldás elmélete‖. (A TRIZ értelmezésében az inventív probléma a 

technikai rendszer olyan, fejlesztést igénylő állapota, amikor a kívánt cél eléréséhez vezető 

megoldás ismeretlen). 

Az elmélet alapítója, Geinrich Altshuller (1926-1998) maga is fejlesztő mérnök, feltaláló 

volt, aki szabadalmak tanulmányozása során megállapította, hogy a technikai fejlődés 

különböző, sok esetben egymástól egészen távoli területein hasonló elvekkel, hasonló sémák 

szerint oldják meg a mérnökök a műszaki problémákat. A sémák és leghatékonyabbnak ítélt 

megoldások elemzésének eredményeként megszületett egy rendszer, ami a különböző szintű 

technikai problémák megoldása során meglepően hatékonynak bizonyult – a TRIZ eszközei, 

építőkövei sikerrel és eredményes felhasználást biztosítva tömörítik az elődök tudását a 

jelenkor fejlesztői számára (Philatov et al, 1999,). 

1.1. Az inventív problémák megoldása a TRIZ segítségével 

A rendszerfejlődés sémái igazolják, hogy valamennyi technikai rendszer fejlődése 

objektív törvényszerűségek által vezérelt: a technikai rendszer fejlődése során bármely o lyan 

résznek a fejlesztése, amely megközelítette a saját teljesítőképességének csúcsát, 

ellentmondásra vezet egy másik résszel (A fejlődési sémák alkalmazásának részleteit lásd az 

1.3. fejezetben). 

A technikai rendszerek fejlesztése során jelentkező ellentmondás a legkevésbé fejlett 
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résznek a fejlesztéséhez, fejlődéséhez vezet – így egy folyamatos, önfenntartó folyamat tolja a 

rendszert mind közelebb annak ideális állapotához. Az Idealitás Törvénye megállapítja, hogy 

bármely technikai rendszer az élettartama során abba az irányba fejlődik, hogy megbízhatóbb, 

egyszerűbb, hatékonyabb - ideálisabb, („eszményi‖) legyen. Valahányszor tökéletesítünk egy 

technikai rendszert, egyre inkább közelítünk az ideális állapota felé - olcsóbb lesz, kevesebb 

helyet igényel, kevesebb az energiavesztesége, stb. 

Bármely technikai rendszer célja megfogalmazható, mint számos funkció teljesítése, 

feladat ellátása. A hagyományos mérnöki tanítás alapelve szerint egy adott új feladat, funkció 

teljesítése érdekében a rendszerbe új mechanizmusokat, további eszközöket kell beépítenünk. 

A TRIZ elmélet azokat az utakat segít feltárni, amelyeken az új feladat teljesítése bármilyen 

új mechanizmus vagy eszköz bevezetése nélkül, az adott technikai rendszernek legfeljebb 

minimális mértékű megváltoztatásával elérhető (Ez az elv jelenik meg a „The minA Concept‖ 

a „minA-elv‖ fejlesztésében is, lásd az 5.2. fejezetben). Az újítás művészete az a képesség, 

ahogy a problémamegoldó szabályszerűen, minőségében fejlesztve, a korlátok eltávolításával 

az ideálishoz közelíti a technikai rendszert. Számos út létezik annak érdekében, hogy a 

rendszer közelebb kerüljön az ideális állapotához: 

 Növeljük a rendszer feladatainak mennyiségét 

A Music Center rádiót, cd-lejátszót, magnót, erősítőt is tartalmaz. 

 Helyezzünk át minél több feladatot, amennyit csak lehetséges arra az elemre, amely a 

rendszer végső működését teljesíti 

A sajtoló szerszámmal a vezeték is vágható, a szigetelés is eltávolítható, és az érvég-

hüvely is a vezetékre sajtolható. 

 Helyezzük át a rendszer által teljesített feladatokat a szuperrendszerbe, vagy a külső 

környezetbe. 

Rendszerint a melegház ablakai kézzel nyithatók-zárhatók. Amikor a külső hőmérséklet 

alacsony, az ablakok csukva vannak. Amikor a környezet hőmérséklete emelkedik, az 

ablakokat kinyitják a jobb szellőzés érdekében. Egy új, eszményi rendszer fejlődött azzal, 

hogy az ablakok automatikusan nyitnak-zárnak. Ezt a hőmérséklet-érzékeny bi-metál 

spirál-szerkezettel valósították meg. 

 A már létező és elérhető belső és külső erőforrások hasznosítása 

Az épület meglévő elektromos vezetékhálózata információk továbbítására is alkalmas 

(funkcionálhat antennaként, akár internet-hozzáférést is biztosíthat) 
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A rendszer akkor halad az ideális állapota felé, ha a belső és külső erőforrásainak elérése 

a fejlesztés eredményeként teljesebb, szabadabb és könnyedebb. Az ideális állapotából 

távolodó rendszer összetettebb lesz – az ideális állapotához közelebb kerülő rendszer 

egyszerűsödik (Ilevbare et al, 2013). 

A technikai rendszerek fejlesztése során az innováció minden szintjén (a TRIZ öt szintet 

határoz meg) az ellentmondások feloldása biztosítja az előre jutást. A TRIZ terminológia 

szerinti „technikai ellentmondás‖ akkor jelentkezik, amikor a technikai rendszer valamelyik 

rendszerjellemzőjét változtatni, fejleszteni szeretnénk, és ez valamelyik másik jellemző 

lerontását eredményezi. A fejlesztők ilyenkor rendszerint valamilyen kompromisszumos 

megoldáson gondolkodnak – esetünkben a megoldási tér új elemeinek feltárását a TRIZ 

elmélet 40 Fejlesztési Alapelve biztosítja (40 Inventive Principles, lásd az elektronikus 

mellékletben). A „fizikai ellentmondás‖ akkor tűnik fel, mikor két ellentétes tulajdonságot 

kívánunk meg ugyanattól a rendszerelemtől, vagy magától a technikai rendszertől. Különböző 

módszerek léteznek a fizikai ellentmondások feloldására: az ellentmondást okozó kívánalmak 

szétválasztása térben és időben, az állomány fizikai állapotának megváltoztatása, stb. 

A Minta-Megoldások Gyűjteménye (76 Standard Solutions) sajátos szabályok szerint 

szervezett sémákat kínál a technológiai rendszer szintéziséhez, újra felépítéséhez, számos 

komplex, összetett probléma leküzdéséhez – többek között azzal, hogy alkalmas módszereket 

nyújt a probléma grafikus megjelenítéséhez. 

Az ARIZ eljárás, a TRIZ központi elemző eszköze sajátságos sorrendi eljárást szolgáltat 

az összetett problémák feldolgozására. Az ARIZ első lépése a probléma elemzése, a 

határozatlanul, bizonytalanul megfogalmazott probléma átvitele egyszerű, könnyen kezelhető 

formába. Ezt követi a probléma modelljének elemzése, majd az ideális eredmény 

megfogalmazása, ami rendszerint ellentmondó követelményeket tartalmaz. Az első három 

lépés eredményeként a határozatlan problémát sajátságos fizikai problémává alakítottuk – 

feltártuk a fizikai ellentmondást. A 4. lépés a külső állományok és mező (erőtér) erőforrások 

alkalmazási lehetőségeinek feltárásában segít. Az 5. lépés a Minta-Megoldások 

gyűjteményéből nyerhető fejlesztési elképzelések kiaknázását célozza. Ha a problémát még 

mindig nem sikerült megoldani, az ARIZ a 6. lépésben azt ajánlja, hogy térjünk vissza a 

kezdőpontra, és fogalmazzuk újra a problémát, figyelembe véve a szuperrendszert. Ez a 

visszacsatolásos folyamat többször ismétlődhet. A további lépések (7-8-9) a talált megoldás 

értékelése kapcsán segítenek újabb ötletekhez, illetve a várható hatások szisztematikus 

elemzése kapcsán megvizsgáljuk az új rendszernek a környező rendszerekre gyakorolt 
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hatását, áttekintjük, hogy az eredmény hogyan alkalmazható más technikai problémák 

megoldásában. Magának a probléma-megoldó folyamatnak az értékelése is hozzásegíthet 

további, a probléma-megoldó folyamat minőségének javulásával elérhető kiterjesztett 

megoldások feltárásához. 

A TRIZ eszközök mesteri szinten alkalmazása gyakorlati problémák vizsgálata mentén 

végzett, jelentős mennyiségű tanulást kíván (Belski, 2007). Az elmúlt negyven évben a TRIZ 

számos eszközét széles körben alkalmazták a legkülönfélébb műszaki problémák 

megoldásában – ezek a módszerek és technikák összekötik és szervesen kiegészítik egymást. 

Rendelkezésünkre áll egy szisztematikus, lépésről-lépésre műveletsor, hogy segítse a 

probléma megoldásán dolgozó mérnököt a megoldás felé, kivédve a pszichológiai 

tehetetlenségnek a megoldást gátló hatását. Az inventív problémák megoldása mindemellett 

nem automatizálható folyamat, a kiválasztott elképzelések megvalósítása – a szakértő 

programok használata mellett is – a mérnökök feladata marad (Gadd, 2011). 

1.2. A TRIZ szétválasztási elvek alkalmazása a logisztikai rendszerek elemzésében 

A modern ellátási hálózatok menedzselésében mind több törekvés irányul a lean és agile 

elvek alkalmazására. A vállalatok a folyamataik veszteségmentes, kiegyensúlyozott 

menedzselését, és ezzel együtt a minél magasabb fokú rugalmasság, a megrendelői 

igényekhez való gyors és hatékony alkalmazkodás biztosítását fogalmazzák meg célként.  

A korszerű logisztikai rendszerek tervezői és irányítói többek között a lean és agile 

elveknek az alkalmazásával, a logisztikai teljesítmény racionalizálásával, ésszerűsítésével 

igyekeznek feloldani és megelőzni az ostorcsapás-effektus megjelenését, annak káros hatásait. 

Az ellátási láncok rugalmasságának, a fogyasztás és a termelés egyensúlyának biztosítása 

a lean-elv szerint az igények változását kiegyenlítő készletekkel (PI: protective inventory), az 

agile elv szerint a változó mértékben igénybe vehető termelő egységek alkalmazásával, 

rugalmas gyártással (PC: protective capacity) lehetséges. Érdemes megvizsgálnunk, hogyan 

közelíthető meg a lean és agile stratégiák működése a TRIZ nézőpontja szerint (Naylor, 

1999). 

A lean elv a folyamatok hatékonyságának növelésére fókuszál, célja többek között a 

feleslegesnek ítélt, hasznot nem termelő tevékenységek arányának és a felesleges 

készleteknek a csökkentése. A készletezési rendszer hatékonyságának növelése korántsem a 

készletek megszűntetését jelenti, éppen a megfelelő készletek biztosíthatják, hogy a termelő 

egységek egyenletes, kiegyensúlyozott igénybe vétele mellett is megvalósítható legyen a 
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változó fogyasztói igények kielégítése. A lean rendszerek esetében tehát elsősorban a 

készletek szerepe az igények változásának kiegyensúlyozása. A várható tartós, vagy 

szezonális növekedést előgyártással, az átszerelési idők arányának csökkentését a 

sorozatnagyságok megfelelő, az igényekhez és a gyártási folyamatok sajátosságaihoz 

illeszkedő, dinamikus méretezésével lehetséges elérni. A lean fejlesztések során az 

ellentmondások feloldásához számos, az ellátási láncok adottságaiból következő 

bizonytalanságot kell figyelembe venni. A hosszú ellátási útvonalak és ennek megfelelően 

hosszú szállítási idők, a sok közbenső állomás, raktár és átrakó pont megjelenése mind az 

ellátás megbízhatóságát befolyásoló tényezők, miközben az ellátási láncban nemcsak fizikai 

disztribúciós, hanem kereskedelmi folyamatok is zajlanak. 

A változó igényekhez való gyors és hatékony alkalmazkodás szükséglete vezetett az agilis 

típusú, gyors válaszadásra képes ellátási rendszerek kialakulásához. Míg a lean rendszerek a 

hatékonyságot, a stabil folyamatok veszteségmentes végrehajtását célozzák az erőforrások 

takarékos felhasználásával (alacsony készletezési és szállítási költségek), az agilis 

rendszerekben a cél a gyorsaság (megfelelés a szélsőséges mértékben és gyorsan változó 

fogyasztói igényeknek mind a gyártás, mind a disztribúció területén). Ez az oka, hogy 

ezekben a rendszerekben a termelő egységek rendkívül rugalmasan, szinte tetszőleges 

teljesítmény-skálán vehetők igénybe, a készletezési hajlandóság pedig minimális. 

Mindemellett az agile elv sikeres alkalmazása a termelő egységek rugalmassága mellett 

rendkívül gyors és hatékony szállítási és elosztási infrastruktúrát kíván. 

Miközben mindkét stratégia az erőforrások hatékony felhasználására törekszik, 

ellentmondás érezhető közöttük abban, hogy a lean megközelítés alapvetően a belső 

folyamatokra, az agile a külső, piaci környezetre koncentrál. Ez a szélsőséges megfogalmazás 

azt sugallja, hogy a lean elvek figyelmen kívül hagyják a piaci folyamatokat, az agile 

rendszerben pedig szükségszerűen pazarló a belső erőforrások felhasználása. Valójában 

sokkal inkább arról van szó, hogy mindkét stratégia másként tekint a piacra és a saját 

erőforrásaira. Éppen ezért egyik stratégia sem tekinthető abszolút értelemben győztesnek – 

bevezetésük sikerességét mindig az adott ellátási lánc, a fogyasztók és a partnerek 

visszajelzése határozza meg (piaci eredmény, partnerkapcsolatok erőssége és tartóssága, stb). 

Általánosságban az mondható el, hogy: 

 ha a stabil piacon, egyenletesnek tekinthető, tartós fogyasztói igényeket kiszolgáló ellátási 

lánc fejlesztését célozzuk, praktikus a lean elvek mentén keresni a megoldást 
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 ha változó piaci igények gyors követése, kiszolgálása a cél, és a rugalmas termelés 

költséghatékonyan megvalósítható, valamint rendelkezésre állnak a hasonlóan rugalmas 

disztribúciós csatornák, érdemes az agile stratégia mentén fejleszteni az adott logisztikai 

rendszert. 

Mivel az ellátási láncok többsége nem egyértelműen besorolható a fenti kategóriákba, 

szükségszerű „trade-off‖ megoldásként jelenik meg a hibrid ellátási láncok fejlesztése (ASC – 

Agile Supply Chain, LSC – Lean Supply Chain, HSC – Hybrid Supply Chain) (Stratton and 

Warburton, 2003). 

A lean és agile rendszerek tárgyalásakor a tudományos szakirodalomban fellelhető 

nézőpontok között megjelenik mind az együttműködő (összegző), mind a versengő, mind 

pedig az egymásnak ellentmondó viszonyuk. 

A TRIZ szétválasztási elvei tisztább képet adnak a két stratégia viszonyáról. Az elemzés 

alapja az ellátási lánc paraméterei közötti kölcsönösen függő viszony feltárása, a 

változékonyság menedzselésének módszerei, a készlettartás és a termelő kapacitások 

alkalmazásának módja. Ha a TRIZ eszközeivel meg tudjuk határozni az ellentmondást 

(esetünkben „az ellátási lánc legyen egyszerre lean is és agile is‖), négy szétválasztási 

módszer áll rendelkezésünkre az ellentmondás feloldásához: 

 az ellentmondó elemek szétválasztása a térben 

 a rendszer valamely részének leválasztása a rendszer egészéről 

 az ellentmondó elemek szétválasztása az időben 

 az ellentmondó elemek adott feltételek teljesülése esetén történő szétválasztása 

Az agile stratégia a piaccal kapcsolatos tudás érvényesítésében eredményes, a lean az 

értékáramlás veszteségmentes szervezésében (a termelés akár az alapanyagoktól a 

késztermékig, az elosztás akár a termelőtől a fogyasztóig, az időtényezőt is figyelembe véve). 

Az agile elv a változó igények menedzselésében, a lean elv az ütemezett, veszteségmentes 

értékáramlás szervezésében biztosít versenyelőnyt – a szétválasztási elvek nézőpontjából 

szemlélve az ellátási hálózatok egészében kritikus a megfelelő pontokon a megfelelő stratégia 

megválasztása, hiszen a modern gazdaságban már nem az egyes termékek, hanem az ellátási 

láncok versengenek egymással. 

A TRIZ megközelítésében nem tartható az a végletesen egyszerűsített nézet, hogy az 

ellátási láncoknak elsőként a lean stratégiát kell követniük, majd később az erőforrásaikat az 

agile stratégia szerint kell szervezniük. Sokkal inkább követendő az egyes stratégiáknak a 
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szétválasztási elvek szerint történő szervezése – ez tulajdonképpen a szétválasztási pontok 

(decoupling points) megfelelő elhelyezését jelenti a rendszerben (az 1.2.0.B Ábrán a 

szétválasztási pont bal oldalán a lean, jobb oldalán az agile eszközök és módszerek 

alkalmazása indokolt). A szolgáltatási színvonal és a gazdaságos működés ellentmondását 

tehát a szétválasztási pontok elhelyezésével oldhatjuk fel. 

 

1.2.0.A Ábra: A szétválasztási pontok elhelyezésének lehetőségei (saját szerkesztés Naylor, 1999. alapján) 

A járműgyártásban sikeres, sok prémium márkás gyártó által alkalmazott módszer a BTO 

(rendelésre beszerzés), de ugyanebben az iparágban eredményes az alacsonyabb presztízsű 

márkák STO módszere is (készletre szállítás). Az ATO stratégia az informatikai gyártók 

(rendelésre összeszerelés a nyomtatók disztribúciójában), illetve a divat világában (a 

termékválasztéknak az aktuális igények szerinti ―testre szabása‖) mutatott fel komoly 

eredményeket. 

Az ellátási láncok stabilitásának növelésében is a szétválasztási pontok megfelelő 

elhelyezése lehet a döntő tényező. Meg kell vizsgálni, hogyan hatnak a külső és belső 

változások a rendszer stabilitására, hogyan szabhatnak ennek határt a különböző stratégiák, 

hogyan és mennyiben támogatják az esetleges „trade-off‖ döntések ezeknek a stratégiáknak a 

sikerét, vagyis az adott ellátási láncban, adott ponton a PI (kiegyenlítő készletek), vagy a PC 

(kiegyenlítő gyártó-kapacitások) szerepének erősítése eredményezheti a nagyobb stabilitást. 
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1.3. A technikai rendszerek fejlődésének törvényszerűségei, a 9-doboz módszer 

alkalmazása a vezetékes ellátási rendszerek elemzésében 

A TRIZ egyik legfontosabb tétele, hogy a technikai rendszerek nem véletlenszerűen, 

hanem jól meghatározható rendszer szerint fejlődnek. Egy új rendszer feltűnik, ha egyidejűleg 

jelen van a társadalmi igény, és a kor technikai-technológiai színvonalán elérhetők a 

szükséges műszaki megoldások. A rendszerfejlődés sémái a világ különböző tájain bejegyzett 

szabadalmakból nyerhetők, és segítségükkel meg tudjuk állapítani, hogyan halad egy adott 

rendszer a fejlődési állomásain. (Philatov et al, 1999.) 

A klasszikus TRIZ 8 fejlődési sémájának segítségével megsejthető a technikai rendszer 

fejlődésének várható iránya, az alkalmazható megoldások köre: (1) A rendszerfejlődés 

állomásai, a rendszer életciklusa. (2) Fejlődés az eszményi állapot felé. (3) A rendszerelemek 

nem-egyenletes fejlesztése. (4) Fejlődés az erőteljesség és könnyen szabályozhatóság felé. (5) 

A növekvő összetettséget követő egyszerűsödés. (6) Illesztett ütem, szinkronizált működés. 

(7) Átmenet a makro-szintekről a mikro-szintekre, megnövekedett erőtérhasználat. (8) Az 

emberi tényező helyettesítése.
1
 

Az 1. séma a rendszerfejlődés állomásait, a rendszer életciklusát követi végig. A 

technikai rendszer a kezdeti szakasz, kifejlődés, beérés és hanyatlás periódusain keresztül 

fejlődik. 

 

 

S-görbe – a rendszer életciklusa 

 

 Születés és Kezdeti Szakasz (Infancy) 

 Növekedés, Kifejlődés (Growth) 

 Beérés, Érettség (Maturity) 

 Hanyatlás (Decline) 

 

1.3.0.A Ábra: A technikai rendszerek életciklusai a TRIZ megközelítésében (Philatov et al. 1999.) 

                                                
1 A fejlődéstörténeti sémák bemutatásakor Philatov et al, 1999 könyvének saját fordítású terminológiáit 

használom. Sajnálatosan a TRIZ alkalmazását leginkább az a körülmény nehezíti, hogy bizonyos 

megfogalmazásai (olyan szakterületeken, ahol még nincs személyes probléma-megoldó tapasztalatunk) 

szükségtelenül bonyolultnak, míg más definíciói és iránymutatásai nyilvánvalónak, maguktól értetődőnek 

tűnnek. 
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Rendszerint a vízszintes tengelyen tűntetjük fel az időt, a függőleges tengelyen pedig 

valamely fontos rendszerjellemzőt. (Például egy repülőgép-típusnál ez lehet a sebesség, a 

vezetékes ellátás esetén a szolgáltatott, vagy éppen a dinamikus tartalékként rendelkezésre 

álló víz- illetve villamos energia mennyisége). Egy új technikai rendszer felbukkanása 

várható, ha adott két feltétel: (1) Jelentkezik a szükséglet, (2) Valamilyen szinten 

rendelkezésre állnak technológiai eszközök, amelyek találkoz(hat)nak ezzel a szükséglettel. 

Az új technikai rendszer születésekor, a kezdeti szakaszban általában valamilyen magas 

szintű találmány (feltalálás) eredményeként még kezdetleges, nem kielégítő, megbízhatatlan 

rendszerrel találkozunk, aminek sok megoldatlan problémája van – de megvalósít néhány új 

funkciót. A rendszer fejlesztése ebben a szakaszban lassú, nélkülözi az emberi és pénzügyi 

erőforrásokat. A rendszer használhatóságáról a legtöbb ember nem győzhető meg, de jön kis 

számú lelkesedő, aki hisz a rendszer jövőjében, és folytatja a munkát a sikerig. 

A növekedés viszonylag gyors fejlesztési szakasza akkor indul, amikor a társadalom 

felismeri az új rendszer értékét. Ettől az időtől a rendszer a legtöbb problémán felülkerekedik, 

a hatékonyság és teljesítőképesség tökéletesedik, új piac teremtődik. Ahogy az érdeklődés 

növekszik, az emberek és szervezetek pénzt fektetnek a termékek és folyamatok fejlesztésébe. 

Ez felgyorsítja a rendszer fejlesztését, tökéletesíti az eredményt, vonzza a még nagyobb 

befektetést. Ez a pozitív visszacsatolás gyorsítja és megalapozza a további fejlődést. 

Az érettség szakaszát elérve a rendszer fejlesztése lelassul, ekkorra a rendszer alapját 

megteremtő eredeti elképzelés kimeríti a kutatási területeket. Óriási mennyiségű pénz és 

munka befektethető, de az eredmény nem kielégítő. Megszületnek a szabványok. 

Tökéletesedik a rendszer, tovább javul, de már csak alacsony szintű fejlesztések történnek.  

A hanyatlás szakaszába érkezve a rendszer megközelítette a technológiai határokat – 

nincs alkalmas, elérhető alapfejlesztés. A rendszer a továbbiakban nem szükséges, vagy 

elavult, és felváltotta egy új rendszer. 

A 2. séma leírja, milyen állomásokon keresztül fejlődik a rendszer az ideális, eszményi 

állapota felé. Minden rendszer megvalósít funkciókat, amik együtt járnak hasznos és káros 

hatásokkal. A hasznos és káros hatások közötti viszony az idealitás – ez az általános irány a 

rendszer tökéletesedésében. A rendszer ideális állapota vagy a hasznos funkciók sokaságának 

és mértékének növelésével, vagy az ár, illetve a káros funkciók csökkentésével érhető el. 

A növekvő idealitás bekövetkezhet a létező rendszer paradigmájában, radikális 

változásokon keresztül, vagy megváltoztatva a rendszer működésének hangsúlyos törvényét. 
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A 3. séma a rendszerelemek nem-egyenletes fejlesztésének megfigyelésében segít. 

Valamennyi rendszerelem saját fejlődési görbével bír. Mivel a különböző komponensek a 

saját ütemtervük szerint fejlődnek, így a saját, elválaszthatatlan határaikat különböző időben 

érik el, ami ellentmondást eredményez. Az alrendszerek fejlesztése során kiemelten fontos 

azoknak az ellentmondásoknak és a kapcsolódó rendszerelemeknek a pontosítása, amelyek 

visszafogják a rendszer fejlődését. (Egy gyakran előforduló probléma, hogy a rendszer 

fejlesztésére irányuló törekvések olyan elemek fejlesztését célozzák, amelyek nem korlátozók 

a rendszer fejlődésében – és közben a fejlesztést igénylő elemek változatlanok maradnak). 

A 4. séma az erőteljesség és a szabályozhatóság könnyedebbé válásának kérdéseit 

tárgyalja. A szerencsés rendszerfejlesztés eredményeként megnövekedett rendszerdinamika 

megenged feladatokat, amelyek nagyobb rugalmassággal és variációval hajthatók végre. A 

megnövekedett dinamikai elvárások igénylik a szabályozhatóság növekedését. 

A többfunkciós végrehajtáshoz az út a nem-dinamikus rendszertől a változtatható 

elemekkel, majd variálható elemekkel rendelkező rendszeren keresztül vezet. 

Az út a növekvő fokú szabadsághoz a nem-dinamikus rendszertől a mechanikai szinten 

cserélhető-változtatható alkatrészekkel (csuklók, csuklómechanizmusok, rugalmas anyagok), 

majd a mikroszinten cserélhető-változtatható alkatrészekkel rendelkező rendszeren keresztül 

vezet (fázis-átalakítások használata, kémiai átalakítások használata, erőtér-kapcsolások 

használata). 

A növekvő szabályozhatóság útján az első állomás az alig-szabályozható rendszer, majd a 

kényszerszabályozású rendszer, végül az önszabályozó rendszer következik. 

A stabilitás növekedésének útja a statikusan stabil rendszertől a több stabil állapottal 

rendelkező rendszeren keresztül a dinamikusan stabil rendszer megszületéséig tart. 

Az 5. séma a növekvő összetettséget követő egyszerűsödés útjának feltárásában segít. A 

technológiai rendszer fejlesztése során általában a növekvő összetettség felé halad (növekvő 

minőségű és mennyiségű rendszerfeladatok), majd egyszerűsödik (amikor ugyanolyan, vagy 

jobb minőségű végrehajtást nyújt a kevésbé komplex rendszer). A növekvő komplexitás útján 

az első állomás a funkcionális központ megalkotása, majd kiegészítő alrendszerek 

hozzáadása, ezt követi a növekvő hierarchikus szint: részekre osztás, átmenet a 

szupperendszerhez és a hálórendszerhez. 

A kezdeti egyszerűsödés során a fejlesztők a legegyszerűbb utat választják a kiegészítő 

rendszerek feladatainak teljesítésére. A következő szinten a további, részleges egyszerűsödés 
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azoknak a rendszerelemeknek kombinációjával érhető el, melyek azonos vagy hasonló 

funkciókat látnak el. A totális egyszerűsödés során egy természeti jelenség és ötletes tartalom 

jelenik meg a speciális gép helyett. 

A 6. séma bemutatja, hogyan fejlődik a rendszer a tökéletesedő teljesítés érdekében, vagy 

a nemvárt, nemkívánt hatások semlegesítésében a rendszerelemek összeillesztésének vagy 

éppen szétválasztásának eredményeként. 

Az összeillesztés és szétválasztás fejlődésének útja: (1) Rendszer egyedülálló elemekkel, 

(2) Rendszer összeillesztett elemekkel, (3) Rendszer szétválasztott elemekkel, (4) Rendszer 

dinamikus összeillesztéssel-szétválasztással. Az összeillesztés-szétválasztás mértéke és módja 

szerint a fejlődés állomásai: (1) Rendszer minimális összeillesztéssel-szétválasztással. (2) 

Rendszer kényszerített összeillesztéssel-szétválasztással. (3) Rendszer közbenső 

összeillesztéssel-szétválasztással. Az illesztett eszközzel, munkadarabbal kifejtett hatás 

teljesíthető egy pontban, vonal mentén, egy felszínen, vagy a térben. A mozgás ütemezése a 

gyártási folyamatban jellegzetes sémák szerint alakul. Kezdetben a a mozgás a gyártás 

folyamatában összeférhetetlen, majd az összeférhetőség a sebesség illesztésével, eltolt 

illesztésével valósul meg, végül a mozgás a folyamatban független a mozgástovábbítástól. 

A 7. séma szerint a technológiai rendszerek a makroszintekről a mikroszintek fokozott 

alkalmazása felé fejlődnek. Ennek során különböző típusú energiamezők használatosak a jobb 

szabályozhatóság vagy teljesítőképesség megvalósítására. Az út a mikro-szintekre 

továbbításban: Rendszer a makroszinten, poli-rendszer a részektől általánosított alakkal (lapos 

elemek, rétegek, rudak, pálcák, gömbök, golyók), poli-rendszer nagymértékben „szórt‖ 

elemekkel (porok, granulátumok), al-molekuláris rendszer (hab, gél), molekuláris rendszer 

kémiai kölcsönhatással, atomi rendszer, rendszer energiamezőkkel. A nagyhatékonyságú 

erőtérhasználat fejlődésének útja: Mechanikai, Termikus, Molekuláris, Kémiai, Elektromos, 

Mágneses, Elektromágneses kölcsönhatások alkalmazása és sugárzás. Az energiamezők 

növekvő használatának útja: Direkt (közvetlen) mező alkalmazása, ellenkező irányítású mező 

alkalmazása, ellenkező irányítású mezők kombinációjának alkalmazása, változó-váltakozó 

mező, rezgések-rezonancia-állóhullámok alkalmazása, pulzáló mező alkalmazása, adott 

gradienssel alkalmazott mező, különböző mezők kombinált hatásainak alkalmazása. A 

barázdálódás (szegmensekre osztás) útja: Szilárd, tömör folytonos objektum - Objektum 

részleges belső határokkal - Objektum teljes határokkal - Objektum részleges határokkal, 

rekeszekre szétválasztással - Objektum hosszú, keskeny kapcsolódási pontokkal - Objektum 

részlegesen mezőkkel kapcsolva - Objektum szerkezeti kapcsolatokkal a részek között - 
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Objektum programozott kapcsolatokkal a részek között -Rendszer 0-kapcsolatokkal a részek 

között. 

A 8. séma szerint a rendszer fejlődése során egyre nagyobb arányban önmaga teljesíti a 

korábban szükséges, emberi beavatkozást igénylő feladatokat, és a felszabadítja a humán 

erőforrást még több intellektuális munka számára. 

A csökkenő emberi részvétel általános útjának kezdetén a rendszer tartalmaz emberi 

beavatkozásokat, majd az embert helyettesítve fenntartjuk a cselekvés „emberi‖ módszerét, 

végül helyettesítjük az emberi beavatkozást „gépi‖ beavatkozással. 

A csökkenő emberi részvétel útja egy adott szinten: A rendszerfejlődés kezdetén a 

rendszer tartalmaz emberi beavatkozásokat, elsőként az embert, mint végrehajtó 

mechanizmust, később, mint energia-átalakítót, végül, mint energiaforrást helyettesítjük. 

A csökkenő emberi részvétel útja a szintek között: A rendszer tartalmaz emberi 

beavatkozásokat - Helyettesítjük az embert, mint végrehajtó mechanizmust - Helyettesítjük az 

embert a szabályozási szinten - Helyettesítjük az embert a döntéshozási szinten. 

A TRIZ elmélet 9-doboz módszere a rendszer (SYS: System), alrendszerei (SUB: Sub-

Systems) és a szuperrendszer (SUP: Super-System) kapcsolatát és összefüggéseit a jelenkor 

(PR : Present), a technikatörténet múltbeli mérföldkövei (PA: Past) és a várható jövőbeli 

fejlődés (FU: Future) dimenziójában tárgyalja. 

 

1.3.0.B Ábra: A 9-doboz módszerének alkalmazása a vezetékes ellátási rendszerek vizsgálatában 

(saját szerkesztés Nikulin et al 2013. alapján) 

A vezeték-logisztikai elemzés során mind a városi vízellátás, mind a villamos energia 

ellátás esetében az infrastrukturális rendszerek logisztikai rendszer-modelljének feltárása, a 

modell szerkezetében várható változások azonosítása az elemzések fő célja. Ennek érdekében 

az értekezés 2.1. fejezetében a győri városi vízszolgáltatás, a 2.2. fejezetben a magyar 
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villamos energia rendszer példáján mutatom be az infrastrukturális rendszerek jelenlegi 

állapotát. 

A bemutatott példák jól érzékeltetik, hogy a vezetékes rendszerekben a fogyasztás és 

termelés viszonyát az átviteli hálózat adottságai (szállítás és tárolás) határozzák meg, hiszen a 

logisztikai stratégia megvalósítását alapvetően fizikai paraméterek szabályozzák (víznyomás, 

elektromos feszültség). A rendszerirányító voltaképpen ezeknek a paramétereknek a 

megfelelő beállításával éri el a hálózat egyes pontjain elvárt állapotot (SYS). 

A szuperrendszert (SUP) mindkét esetben a szezonálisan változó fogyasztói igények 

testesítik meg (szembeötlő az életritmusunkat tükröző napi fogyasztási profilok hasonlósága, 

de érdemes külön figyelmet szentelnünk a fogyasztói csoportok és vételezési szokásaik 

azonosításának, valamint a heti, havi, évszakokra jellemző periódusoknak). 

A vezetékes ellátási rendszerek sokféleségét, a rendszerek és alrendszerek (SUB) 

kapcsolatának változatosságát jól tükrözi az ellátásban bekövetkező hibák elemzése – 

tanulságos, hogy éppen az ellátás hibáinak természete, a folyamatos ellátás biztosításának 

célja határozza meg az egyes részrendszerek, rendszerelemek méretezésének elveit. 

A fogyasztói szokások alakulásában követhető változások (SUP: PA-PR-FU) nyomán 

megjelenő fejlesztések jelentős hatást gyakorolnak az ellátási rendszerben alkalmazható 

logisztika stratégiára (míg a vízellátásban a PC típusú elem nem befolyásolja döntő módon a 

logisztikai rendszermodellt, a villamos energia szolgáltatásban várható új PI típusú elemek 

kiemelt figyelmet kapnak az értekezés 3. részében). 

A rendszerfejlődés kritikus állomásainak és a logisztikai stratégia szempontjából új típusú 

elemeknek az azonosítása (SYS: FU) a technikatörténeti fejlődés ívének követésével sejthető 

meg (SUB: PA-PR-FU). 
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2. rész: A vezetékes ellátási rendszerek jellegzetességei 

A vezetékes ellátást akkor célszerű alkalmazni, ha a termék vagy szolgáltatás iránt nagy 

volumenben, folyamatosan jelentkezik a kereslet, több végfelhasználói ponton, és 

rendelkezésre áll a megfelelő műszaki háttér a szállításhoz és elosztáshoz. 

Az értekezés második részében a vezetékes infrastruktúrák aktuális állapotát, az 

ellátásban alkalmazott logisztikai stratégiákat a vízellátás és a villamos energia ellátás 

példáján egységes szemlélet szerint mutatom be (fogyasztás, termelés, raktározás, szállítás és 

elosztás). A vezetékes ellátási hálózatok fejlődésének technikatörténeti elemzése rávilágít 

arra, hogy a ma elterjedt vezetékes infrastruktúrákhoz, a víz- és szennyvíz-, a vezetékes olaj- 

és gáz-, valamint villamosenergia-ellátó és távközlési rendszerekhez hasonlóan a korabeli 

fejlesztések is az adott történelmi korban megjelenő fogyasztói igények kielégítésére jöttek 

létre. A technikatörténeti elemzés célja, hogy a vezeték-logisztikai szemléletet erősítve 

rámutasson: az ellátási rendszerek nem esetlegesen, hanem a TRIZ elmélet fejlődéstörténeti 

sémái által leírt módon, mindig a technikai és társadalmi törvényszerűségek által 

meghatározott pályán fejlődnek. A TRIZ elmélet által hangsúlyozott analógiák, az 

ellentmondások feloldására fejlesztett 40 Alapelv és a szétválasztási stratégiák alkalmazására 

számos kitűnő példát szolgáltat a technikatörténeti elemzés. Mindeközben jellegzetes az is, 

hogy ezek a társadalomba, mindennapi életünkbe elválaszthatatlanul beleágyazódott 

rendszerek fejlődésük különböző szakaszában a méretezésnek, a fogyasztói igények 

kiszolgálásának tekintetében milyen elvek mentén épültek ki. A technikatörténeti elemzés 

amellett, hogy megmutatja ennek a fejlődésnek a mérföldköveit, abban is segítségünkre lesz, 

hogy az analóg modell-alkotás szintézisével feltárja a jövőbeli fejlődés útját. 

Az elemzés nem nélkülözheti az ellátási rendszerekben fellépő hibák kérdésének 

tárgyalását, hiszen éppen ezek az események mutatják legpontosabban az egyes vezeték-

logisztikai rendszerelemek szerepét. 

A speciális vezetékes ellátási rendszerek kialakulásában és fejlődésében kimutatható 

párhuzamok (legfőképpen a hálózatosodás és a túlméretezés) és eltérések (elsősorban a 

raktározás) igazolása rávilágít a simított termelés kiegyensúlyozó, csillapító hatására, a hiány 

megítélésében kritikus tényezők és az ellátásbiztonság kérdéseire, valamint arra, hogy a 

legalkalmasabb ellátási rendszer kialakításához nélkülözhetetlen a fogyasztói szokások, 

igények, és befolyásolásuk lehetőségeinek ismerete. 
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2.1. A vízellátás rendszerének vizsgálata a vezeték-logisztikai elvek szerint 

A vízellátási infrastruktúra létesítésének célja a mindenkori vízfogyasztási igények 

kiszolgálása (2.1.1.), a változatos forrásokból kinyerhető, tisztított, alkalmazásra előkészített 

édesvíz (2.1.2.) megfelelő tárolása (2.1.3.) és a felhasználás helyére történő szállítása (2.1.4.) 

 

2.1.0.A Ábra: A vízfogyasztás és kitermelés jellemző napi profilja (Szikra, 2012) 

A 2.1.0. Ábra jól mutatja, hogy a napi vízfogyasztási profil lényegesen eltérhet a 

kitermelés adottságai által meghatározott víznyerési profiltól. A termelési és fogyasztási 

pontok között létesített disztribúciós hálózat feladata a folyamatos ellátáshoz szükséges 

szállítási és tárolási logisztikai teljesítmény biztosítása, a rendszerelemek megfelelő 

szabályozásával (szivattyúk kapcsolása, szelepek nyitása és zárása, tárolók szintjének 

módosítása) a szükséges mennyiségi és minőségi paraméterek fenntartása. 

A vízellátási rendszerek logisztikai sajátosságainak feltárása során a 9-doboz módszer 

ajánlása szerint az infrastruktúra aktuális állapotából, a szuperrendszerhez (esetünkben a 

folyamatosan változó természetű és összetételű fogyasztói igényekhez) való viszonyából, a 

rendszer és részrendszereinek kapcsolatából érdemes kiindulni. (Az elvek illusztrálására a 

győri vízellátási rendszer példáját mutatom be, az elektronikus mellékletek között további 

hazai és külföldi példák is megtalálhatók). 

A jelenkori helyzet elemzését követheti a múltbeli, a logisztikai rendszermodell 

tekintetében számottevő változást eredményező események vizsgálata, mind a szuperrendszer, 

mind a rendszer és részrendszerei tekintetében (2.1.5). A napjainkban fellépő, jellegzetes új 

igények és a szolgáltatásban jelentkező hibák (2.1.6) mind tanulságos támpontot szolgáltatnak 

a jövőben várható infrastrukturális fejlesztések és a logisztikai rendszermodell alakulása 

tekintetében (2.1.7). 
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2.1.1. A fogyasztói igények sajátosságai a vízellátásban 

A vízfogyasztás napi profiljának alakját alapvetően a háztartások határozzák meg. 

Napjainkban a leginkább vízigényes háztartási célú alkalmazások a személyes higiénia 

biztosítására szolgálnak. Ilyenek a zuhanyzó és a fürdőkád használata, a mosás vízigénye és a 

WC-öblítés (kb. 9 liter alkalmanként, ami több mint egy 3 fős háztartás napi 

folyadékszükséglete!). 

További jellegzetes fogyasztói típusok a közintézmények, (itt például a vízfogyasztásban 

az iskolai szünetek szakaszosan kiemelkedő terhelést jelenítenek meg a mellékhelyiségek 

használata miatt). A másként egyenletes fogyasztású ipari üzemekben is kiugró a 

műszakváltások környékén a tisztálkodási célú igénybevétel. 

A vízigényeket, azok előrejelzését a természeti, társadalmi, gazdasági és kulturális 

környezettől függően mindemellett számos egyéb tényező befolyásolja (Willis et al, 2011). 

Ilyen az adott földrajzi klíma (hőmérséklet és páratartalom szélsőséges állapotai), a források 

elérhetősége és helyettesíthetősége (felszíni és felszín alatti vizek, esővíz, a szürke szennyvíz 

felhasználása). Szerepet játszik benne a vízfelhasználás gyakorlata, demográfiai tényezők 

(település-szerkezet, a lakosság kor-összetétele, turizmus), a vízellátási rendszer veszteségei, 

nem utolsó sorban pedig a műszaki és gazdasági szabályozási rendszer (korlátozások, árak, 

környezet-tudatosság, stb). 

 

2.1.1.A Ábra: A háztartási vízfogyasztás összetevői az iparilag fejlett országokban 

(saját szerkesztés Makropoulos et al, 2008. alapján) 

Győr vízellátásában a nyári fogyasztás csúcsértéke 1970-80 között elérte a 70000 m
3
/d 

ivóvízmennyiséget, 40000 m
3
/d ipari víz termelése mellett, akkor a meglévő magas-tározó 

kapacitást is bővíteni kellett. A lakótelep építések miatt a lakosságszám növekedett, a nagy 

termelőüzemek magas vízfogyasztással működtek, illetve a víztakarékosság foka alacsony volt. 
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A 90-es évek első felében jelentős fogyasztáscsökkenés volt megfigyelhető. 1988-ban még 

74700 m
3
 volt a legmagasabb napi kiadott vízmennyiség (az ivóvíz részaránya 49500m

3
).

 

Ugyanez 1992-ben 57500 m
3
-re (az ivóvíz közben 42000 m

3
), 1995-ben 54500 m

3
-re esett 

vissza, pedig akkortájt több község, illetve városrész csatlakozott új fogyasztóként a vízellátó 

rendszerre. Ezt a nagy visszaesést elsősorban az iparvállalatok nagymértékű termelés 

visszaesése, továbbá a víz árának a korábbi évekhez viszonyított jelentős emelkedése okozta. 

A városnak szolgáltatott átlagos napi vízmennyiségből az ipar kb. 14000 m
3
/d vízmennyiséget 

fogyasztott. A 90-es évek második felében azután megszűnt a vízfogyasztás csökkenő 

tendenciája. Egy-két éven át közel stagnálást lehetett rögzíteni, majd ismét egy nagyon lassú 

mértékű vízfogyasztás növekedését lehetett regisztrálni. 

A város közüzemi ivóvízhálózatával 7,8 millió m
3
 vizet szolgáltattak 2004-ben, amelynek 

47%-át 3,6 millió m
3
-t a lakosság, illetve a kommunális fogyasztók igényelték. Természetesen 

a kettő különbözete nem fedi le a nagyfogyasztók igényét, akik a további igényeiket jellemzően 

ipari víz minőségű egyedi vízbeszerzéssel elégítik ki. 

2004-ben az egy főre eső vízfogyasztás éves átlagban 87 l/fő/nap értékű volt, amely a 

foglalkoztatottság mértékét figyelembe véve sem tekinthető magasnak. Ehhez a tényleges 

fogyasztáshoz ugyanis hozzá kell venni a munkahelyi szociális vízfogyasztást is, amelynek 

fajlagos vízfogyasztás növelő hatása 20%-ra becsülhető, így elmondható, hogy a település 

szintű napi átlagos szociális vízfogyasztás éves átlagban alig haladta meg a 100 l/fő/nap 

értéket. A távlati igény mértékét akkor - víztakarékosságra való törekvés mellett is - 150 

l/fő/nap értékre becsülték, évi 2-3 l/fő/nap növekedéssel. 

2013-ra Győrben és a város környéki agglomerációban egy átlagos nap vízfogyasztása 

nem haladja meg a 30000 m
3
 körüli értéket. Az éves minimumfogyasztás a több évtizedes 

papírforma szerint január elsején jelentkezik, mindössze 22827 m
3
 igénnyel. A nyári 

napokban a vízfogyasztás mintegy 35000 m
3
-re emelkedett. A 2013. évi vízfogyasztási csúcs az 

árvíz utáni kánikulában, június 20-án állt elő, ekkor egészen pontosan 39054 m
3
 víz fogyott. 

Minden bizonnyal hozzájárult ehhez, hogy akkor rengeteg vizet használtak az elöntött 

szigetközi területek takarítására. A nyár eleji rekordot elősegítette, hogy a fürdőmedencéket is 

ekkor tölthették fel, a nyár folyamán már csak a vízpótláshoz kellett némi víz. A júliusi 

forróságban több helyen kiégett a fű, valószínű a zöldterületek jó részén ekkorra már feladták 

a locsolást, így júliusban nem született új vízfogyasztási rekord. Az utak, közterületek 

mosásához a városi locsoló kocsik kútvizet használnak, a víznyelők és a csatorna bűzelzáró 

szifonok feltöltése is, ahol lehetséges, kútvízből történik. További fontos tényező, hogy nyáron, 
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a szabadságolási időszakban jóval kevesebben vannak a városban is, sokan elutaztak 

nyaralni. 

A vezeték-logisztikai értelmezésben a fogyasztáshoz kapcsolódik a szennyvíz-kezelés 

kérdésének egy speciális szelete, az úgynevezett szürke szennyvíz felhasználása. Bár a 

vízellátás logisztikai stratégiájának elemzését célzó vizsgálatainkban lehatároltuk a kört a 

fogyasztásig (a csapból kifolyó vízig) terjedő szakaszra, érdemes némi figyelmet szentelnünk 

ennek a területnek, mert hatásai a fogyasztás szerkezetének átalakulásában is jelentősek 

lehetnek (Willis et al, 2011). A szürke szennyvíz alkalmazására jellemző példa, amikor a 

mosógép vagy a zuhanyzó vizét nem vezetik a szennyvízcsatornába, hanem valamilyen helyi 

tárolóban összegyűjtik, és később a WC öblítésére használják fel. Ez a környezettudatos 

kiépítés a forrásokkal együtt az infrastruktúra szempontjából is kímélő megoldás, hiszen az 

alacsonyabb vízfogyasztás mellett kevesebb szennyvíz elvezetéséről és kezeléséről szükséges 

gondoskodni. 

2.1.2. A víznyerés módja és a vételezés sajátosságai a városi vízellátásban 

A vízigényeket kiszolgáló infrastruktúra alapja a termelés, a rendelkezésre álló vízbázisra 

telepített vízbeszerzési rendszer. A víz vételezése több módon is lehetséges, az ivóvíz 

származhat felszín alatti vagy felszíni forrásokból, illetve csapadékvíz hasznosításából 

(Mitchell and Diaper, 2006). 

A Győr város és térségének vízellátását szolgáló Révfalui és Szőgyei Vízmű-telepek kútjai 

a Duna kavicsteraszára vannak telepítve, ezek a kutak parti szűrésűek. Az összes kinyerhető 

napi ivóvíz mennyiség mintegy 63000 m
3
. 

A vízbázis adottságai, a kutak optimális működése szempontjából a víznyerésben indokolt 

minél egyenletesebb termelési profilt biztosítani. Mivel az elosztó-hálózati víznyomást a 

magastározók mindenkori szintje határozza meg, ez a szint viszont a fogyasztói igényekkel 

összefüggésben változik, elengedhetetlen a megbízható utánpótlás. 

Ennek érdekében a vízmű telepeken térszíni tározókat létesítettek (Révfaluban 2 x 2200 

m
3
, Szőgyén 2 x 3000 m

3
, összesen 10400 m

3
 kapacitással). A kedvező szivattyúzás 

biztosítására szolgáló szívóoldali medencék és a magastározók közötti nagy átmérőjű 

vezetékeken szakaszos üzemű nyomószivattyúk szállítják a mindenkor szükséges mennyiséget. 

Győrben a város várható többlet ivóvíz igényével növelt jelenlegi takarékos vízfogyasztás 

a tervezés távlatáig várhatóan nem fogja elérni a korábbi vízpazarló időszak 
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csúcsfogyasztását, így a jelenlegi vízbeszerzési lehetőséggel és a rendelkezésre álló szállítási 

és tárolási infrastruktúrával ezek a távlati igények is kielégíthetők. Ha az ivóvíz igény mégis 

meghaladná a korábbi csúcsigényt, akkor tartalék kapacitással áll rendelkezésre a Szőgyei 

Vízbázis, valamint a kijelölt és az átfogóbb tervekben szereplő gyirmóti vízbeszerzési 

lehetőséget adó tartalék vízbázis. 

2.1.3. A víz tárolása és raktározása 

A tároló infrastruktúra a vízellátás rendszerében kettős célt szolgál: egyidejű feladata a 

mennyiségi utánpótlás és a minőségi szabályozás, vagyis a megfelelő nyomás biztosítása.  

Azokban a rendszerekben, ahol az egyes hálózati elemek viselkedése eleve ismert, vagy jó 

pontossággal felmérhető, sikerrel alkalmazhatók az automatikus optimum-kereső, szabályozó 

rendszerek (a célfüggvény lehet a minimális ingadozás biztosítása a víznyerésben, minimális 

átfutási idő elérése, minimális energia költség, ideális tározó szint, stb.) (Cembrano et al, 

2000). 

 

2.1.3.A Ábra: Tározó optimális töltöttségének napi profilja egy szimulációs alkalmazásban 

(Cembrano et al, 2010). 

Győrben két fő ellátási nyomászóna került kialakításra. A hálózati nyomást mindkét zóna 

számára a megfelelően elhelyezett víztornyok biztosítják (szerepük tehát alapvetően nem az 

utánpótlás, hanem a nyomástartás), a mindenkori igényelt vízmennyiségről elsősorban a 

10000 m
3
-es tározó gondoskodik. 

Az alsó zóna részére a szükséges hálózati nyomást az Erzsébet ligeti 2000 m
3
-es és a 

Marcalvárosi 4000 m
3
-es magas tározó, valamint a Győrújbaráti 10000 m

3
-es tározó 

medence biztosítja, melynek kapcsolódó létesítménye a Pápai úti átemelő gépház. 
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Az alapnyomású győri elosztóhálózatból, átemelő-telepek nyomásfokozásával jut el a víz 

a felsőövezeti rendszerbe, így biztosítható a kritikus, magasabb fekvésű területeken a 

nyomásigény. A felső zóna nyomását a Marcalvárosi 2000 m
3
-es tározótér biztosítja. A felső 

zónába az alsó zóna vizét a Marcalvárosi és Erzsébetligeti víztornyokban lévő átemelő telepek 

szállítják. Győrszabadhegy déli részének terepszintje indokolttá tette a Kakas hegy térségében 

műtárgy építését, erre készült el a Győrszabadhegyi víztorony 400 m
3
-es tározókapacitással 

és 500 m
3
-es térszíni tárolóval, mely a megfelelő hálózati nyomást biztosítani tudja. 

2.1.4. A víz szállítása és elosztása 

A vízelosztó rendszer tulajdonképpen nem más, mint a szállító (vízvezetékek, szivattyúk), 

tározó (víztartály, medence, víztorony) és szabályozó elemek (szelepek) segítségével, a 

források és a fogyasztók között létesített kapcsolat. 

A víz nem transzformálható, nem összenyomható – a hálózat kiterjedését a megfelelő 

kitermelés, forrás elérése és a szállítási, elosztási, raktározási infrastruktúra kiépítésének és 

üzemeltetésének paraméterei határozzák meg. A nagyobb rendszer létesítési költsége 

természetesen magasabb, de a tartalékképzésnek köszönhetően az ellátásbiztonság is nagyobb 

(Ostfeld, 2001). 

 
 

Csillag topológia Fa topológia 

 
 

Kaszkád topológia Háló topológia 

2.1.4.A Ábra: Elosztó-hálózati struktúrák (Cembrano et al, 2000. alapján) 
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A győri vízellátó hálózat a beépített területen teljes, minden utcában üzemel vízvezeték. 

A városi hálózat alapvetően körvezetékes módon épült ki, ezzel jó minőségű és 

biztonságos ivóvíz, és a keresztmetszeti túlméretezésnek köszönhetően kitűnő adottságú tüzivíz 

ellátást tudnak szolgáltatni (elsősorban ez volt a keresztmetszeti túlméretezés célja). 

A külterületek felé kifutó utcáknál található néhány olyan ágvezeték is, amelyekben pangó 

vizes állapotok alakulhatnak ki, valamint a rekonstrukciós munkáknál és a csőtöréseknél sok 

ingatlan maradhat vízellátás nélkül. Több, a város szélén lévő településrész csak egy-egy kis 

átmérőjű betápláló vezetékkel van a nagy hálózati rendszerhez kapcsolva, amely a kettős 

betáplálás hiányában nem ad megfelelő biztonságú és színvonalú ellátást. 

A vízellátó hálózat anyaga nem homogén, a vezetékek építésének idejétől függően más-

más anyagú vezetékekből áll. A régi építésű belvárosi részeken még nagyon gyakoriak az igen 

jelentős korú öntöttvas vezetékek, ezek mindenképpen cserére szorulnak. A leggyakoribb 

vezetékanyag az azbesztcement, a hálózat legnagyobb része, és főleg a nagyméretű 

gerincvezetékek ebből épültek. Az újabban épített vezetékek már a korszerű műanyag 

csövekből épültek meg. 

Néhány helyen lokálisan jelentkező, elsősorban a vezetékek elhasználódásából eredő 

üzemzavarok lépnek fel – ennek elsődleges oka, hogy a hiba bekövetkezésének valószínűsége 

az idősebb vezetékeken nagyobb. 

A folyamatos hálózatrekonstrukció keretében mind ezek a hibák, mind a vízminőség 

romlásából eredő zavarok kiküszöbölhetők. 

A vízelosztási rendszerekben egyre fontosabb szerepet játszanak a változtatható 

fordulatszám-tömegáram viszonyok között fokozatmentes szabályozással működtethető 

frekvenciaváltós szivattyús hajtások. Előnyük, hogy alkalmasan választott (változtatható) 

nyomás-szabályozási célérték esetén képesek a változó fogyasztói igények mellett is 

megfelelő mennyiségi (m
3
) és minőségi (bar, kPa) paramétereket biztosítani az adott 

hálózatrész vételezési pontjain. 

Az igény-vezérelt szabályozás rendkívül előnyös a hálózati veszteségek csökkentése 

szempontjából is, az alacsonyabb terhelésű éjszakai időszakokban ugyanis azonos nyomás 

mellett a veszteségek lényegesen nagyobbak (lásd a 2.1.4.B Ábrán). 
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2.1.4.B Ábra: A hálózati veszteségek alakulásának napi profilja állandó hálózati nyomás mellett 

(Obradovic, 2000) 

A romániai Ploiesti városában, tíz évnyi rekonstrukciós munka eredményeként első 

lépcsőben – a szivattyúk cseréjének köszönhetően – 50%-ról 30%-ra csökkentek a hálózati 

veszteségek, majd az igény-vezérelt szabályozás megvalósításával további 7%-os veszteség-

csökkenést értek el (a szabályozási célérték változtatásának hatását lásd a 2.1. 4.C Ábrán zöld 

színnel jelzett profilokon). 

 

2.1.4.C Ábra: Az igény-vezérelt szabályozás bevezetésének hatása, Ploiesti-RO (Grundfos Case Study, 2010) 

A hálózati elemek minden városi vízellátási rendszerben rendkívül magas vagyoni értéket 

képviselnek. Karbantartásuk és felújításuk éppen ezért különösen gondos tervezést igényel 

(amit praktikusan a fenti példa szerint érdemes a szivattyú-telepek rekonstrukciójával 

kezdeni). Mindeközben az átalakítások során egyszerre kell biztosítani a megfelelő 
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vízminőséget, a gazdasági érték megóvását, a veszteségek csökkentését, a megbízhatóság 

növelését (Engelhardt et al, 2000). 

A tudományos szakirodalom sok irányból közelít az elosztási infrastruktúra hatékonyabb 

használatának kérdéséhez, számos törekvés irányul például a csúcsidőszak hálózati 

terhelésének csökkentésében új típusú, a hálózaton elosztott tárolók bevezetésére (Burn et al, 

2002). Ezen a módon a hálózati vagyon igen jelentős részét képviselő csőhálózat 

karbantartása és felújítása során jelentős infrastrukturális költségek takaríthatók meg. 

2.1.5. A technikai rendszerek fejlődését jellemző sémák a vízellátásban 

Időszámításunk előtt 2750 körül Mezopotámiában már sok háztartásban fellelhetők voltak 

a ciszternák. Ezekben a házak belső udvarában épített vízgyűjtő medencékben tartalékolták az 

ivó- és más célra használt vizet, itt gyűjtötték az esővizet is. A folyók vizét nagyobb 

víztárolók őrizték a száraz évszak idejére. A tározómedencékből a víz a nyitott kutakba került, 

ahonnan mindenki kimerhette a maga szükségletét. Amikor a kutak vízszintje süllyedni 

kezdett, a vizet vödrös kerekekkel emelték át. Kr.e. 691 körül Ninivét már mintegy 48 km 

hosszú vízvezetékrendszer hálózta be, kiegészítve a kutak vízhozamát.
2
 

A hellén vízgazdálkodási kultúra rendkívül fejlett volt a maga korában. Pergamon 

városának példáján a korabeli görög technikai lehetőségek teljes skálája áttekinthető – a 

logisztikai rendszermodell szempontjából kiemelten fontos, hogy már ekkor feltűntek a 

nyomás alatti szállítást biztosító vezetékek. A város fejlesztése a fellegvár építésével 

kezdődött, ahol sem források, sem kutak nem álltak rendelkezésre, tehát az esővíz gyűjtésére 

helyezték a hangsúlyt, és a téli időszakban hulló csapadékvizet csatornázták be és 

tartalékolták a medencékben (Garbrecht, 2000). A növekvő igények kiszolgálására elsőként 

az Attalos vízvezetéket építették meg, égetett agyag csövekből, és friss forrásvizet szállítottak 

a városba. A Bergama (Selinos) vizét két rendszerben, egy 3 l/s és egy 27 l/s teljesítő-

képességű vezetékkel, 15 km hosszan vezették. Madradagból Pergamonba egy másik, 45 km 

hosszú, párhuzamos vezetékrendszert építettek (Ozis, 1996). A víz két-rendszerű ülepítő 

medencén keresztül, nyomás alatti vezetéken át érkezett a városba, ahol ez a nyomás 20 

atmoszférányi is lehetett. A föld alatt vezetett, fából készült csőrendszer 120 centiméterenként 

kemény, kilyukasztott kövön fut át, hogy ne pattanjon szét (lásd a 2.5.0. Ábrán), a lyukak 

átmérője kb. 30 cm (nyilvánvalóan a vízveszteség jelentős volt). A Kaikos folyó vizét a 

                                                
2 A vízellátás kultúrtörténetének általános bemutatása során többnyire Paturi (1991) könyvéből, a római kor 

esetén Juhász (2010) dolgozatából merítettem, az egyéb szakirodalmi forrásokat a szövegben jelölöm 
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városba vezető másik rendszer aquaeductusa 40 m magas és 550 m hosszú volt, létesítése a 

korabeli kultúra egyik csúcs-teljesítményét jelentette (Ozis, 1996). 

 

2.1.5.A Ábra: Nyomásálló ókori vízvezeték cső maradványa egy ephesusi tárlaton (Ozkaldi et. al 2007) 

A római korban az ivóvíz szállításában a gravitációs elven működő vízvezeték-rendszer 

játszott kulcs-szerepet. Ezek – a birodalom egyik jelképeként ma is csodálatra méltó, a maguk 

módján kiemelkedőnek tekinthető alkotások – a hegyi források vizét szállították a városokba. 

A boltíves alapépítményre készült vezetékek segítségével hatalmas távolságok áthidalását és 

az egyenletes áramlást biztosították. Az alapépítmény általában egymáson több boltívsort 

tartalmazott, azonban előfordultak egysoros vezetékek is. Létesítésük során a fejlett mérnöki 

tervezési és építési módszerek alkalmazásával hatalmas mennyiségű építőanyagot használtak 

fel, nem kevésbé csekély mértékű emberi munkaerőt mozgósítottak (Mays, 2007). 

Összehasonlítva a nyomás alatti szállítás rendszerével (hiszen a rómaiak ezt a technikát 

láthatóan már a görögök révén jól ismerték) két fő szempontot jelölhetünk meg a gravitációs 

stratégia választásában. Az első a víznyerő hely és a domborzat sajátossága, aminek 

köszönhetően a folyamatos esésű területeken mindenképpen az aquaeductus volt a 

meghatározó a szállításban. A másik a katonai és politikai szempontrendszer, hiszen a 

birodalom központi városaiban vélhetően nem tartottak ellenséges erők rombolásától, sem a 

vezetéket, sem a forrást nem tartották szükségesnek elrejteni, sőt, az építmények éppen az 

állam nagyságát, erejét hangsúlyozták, a tartós béke képzetét erősítették. (A TRIZ fejlődési 

sémái alapján ez az irány a rendszerelemek nem-egyenletes fejlesztésében azonosítható.) 

A római kori vízellátó rendszerekben a víz nem közvetlenül a városi hálózatba került, a 

korabeli víztoronyban, a castellumban gyűjtötték, melynek belsejét négy részre osztották: a 

főtartályból három melléktartályba csatlakoztak a csövek, az egyikből a városi fürdőket 

táplálták, a másikból a magánházakat, a harmadik a túlfolyó vizet fogta fel, ebből látták el a 

nyilvános medencéket és szökőkutakat. (Itt tehát a barázdálódás és az aszimmetria jellegzetes 
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TRIZ sémáit fedezhetjük fel). Minősége szerint a rómaiak három típust különítettek el a 

befolyó vizekből: Ivásra, fürdésre és öntözésre használható vizet. 

A fürdőkhöz csatlakozó toaletteket bekötötték a csatornába. Itt már a rómaiak újra 

felhasználták a vizet, épp ahogy manapság. A fürdő elhasznált vizét – függetlenül attól, hogy 

a forró medencéből vagy a hidegből engedték ki, mielőtt a csatornába eresztették volna – 

átcsorgatták a latrinák alatt. Nem kellett sem egyenként leöntögetni őket, sem a 

stercorariusoknak fizetni, ráadásul a folyamatos csorgatással megelőzték a szagok 

szétterjedését, és eleget tettek a higiéniai előírásoknak is (Jól azonosítható a rendszerelemek 

illesztésének sémája). 

A fogyasztói igények a Római Birodalom bukása után (a városok lakosságának 

csökkenésével, az életforma megváltozásával) drasztikusan lecsökkentek, a technikai 

vívmányok is feledésbe merültek, a vizet évszázadokig újra kutakból merítették – egy 

infrastruktúra léte tehát nem feltétlenül jelenti annak hatékony használatát, felülírhatják mind 

a fogyasztás szerkezetében végbemenő változások, mind egyéb, a társadalomban jelen lévő 

tényezők (aktuális politikai szándékok). 

A római birodalom idején már általánosan használt, egészben öntött ólomcsövek 

alkalmazása vízvezetékek létesítésére R. Broke, VIII. Henrik angol király titkára ötlete 

nyomán 1539-ben merült fel újra, mikorra a városi vizek a kézműves műhelyek szennyvizétől 

annyira elszennyeződtek, hogy ivási célra alkalmatlanná váltak. A vezetékes ivóvíz 

szolgáltatás fejlődését újra a fogyasztói igények további bővülése hívta életre. Megszülettek 

az első szivattyúművek a folyók vizének átemelésére, ekkor már a tisztítási-tisztálkodási 

funkciók is jelentős szerepet játszottak a fogyasztásban (a mosógép ősének születését 1691-ra 

tehetjük – ez is angol találmány, a ruha egy kézi erővel hajtott dobban forgott). 

1870-ben T. W. Twyford angol keramikus szifonzárral ellátott vízöblítéses WC-t 

készített, zománcozott kerámiából. Az öblítéses WC-k már az ókorban is megjelentek, de a 

szagproblémákat ekkor sikerült először megnyugtatóan megoldani. 

A fogyasztói igények természete szempontjából érdekes esemény az 1870-es években a 

vízsugármotor megjelenése, a csapból folyó víz erejével hajtottak háztartási gépeket, például 

varrógépet, ventilátort. Ezt a hajtási módot a benzinmotorok és villamos motorok szorították 

ki az I. világháború után. 

Természetesen a szolgáltatatott víz mennyiségének növekedésével egyidejűleg a 

szennyvízelvezetés kiépítése is szükségessé vált – már a római Cloaca Maxima teljesítette a 
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szennyvíz és az esővíz természetes elvezetésének, valamint a talajvízszint csökkentésének 

feladatait. 

Meg kell még említeni a vízszolgáltatás sajátos funkcióját, a tűzoltásban alkalmazást. Jan 

van der Heiden, az amszterdami tűzoltók parancsnoka már 1673-ban feltalálta a bőr 

tűzoltótömlőt, ami később nemcsak a tűzoltókocsira csatlakozást, hanem a városi hálózatból 

kiépített pontokon történő vételezést is lehetővé tette. A tűzi-víz hálózatok ma is 

elengedhetetlen részei számos város, különösen pedig ipari létesítmények biztonságos 

üzemeltetésének – a vezeték kiépítését itt nem a rendszeres, nagy volumenű fogyasztás, 

hanem a folyamatos, nagy mennyiségben rendelkezésre állás indokolja. 

Hazánkban az 1890-es évek végére számos városban működött valamilyen vízellátási 

hálózat – érdekes példa volt Besztercebánya esete, ahol a létesítési költségek a távoli források 

miatt meglehetősen magasak voltak, mégis, a kedvező energetikai adottságok miatt (nem volt 

szükség a szivattyúzásra) a szolgáltatási árakat sikerült alacsony szinten tartani (Schustler, 

1897). 

1924-ben épült meg az első víztározós erőmű Felső-Bajorországban, ami az 

infrastruktúrák szinergikus együttműködésének egy előremutató példája: a víz tárolása mellett 

villamosenergia-készletezési céllal alkalmazták itt a gravitációs (helyzeti) energia formájában 

tárolás elvét. 

A háztartási vízfogyasztás növekedésében újabb állomást jelentettek a múlt század 

harmincas éveiben tömegesen elterjedt villamos gépek. A hazai háztartásokban jellemző 

képviselőjüknek a mosógép, majd az ezredforduló óta a mosogatógép tekinthető. 

Néhány évtizede jelentek meg nagyobb számban a vízellátási rendszerben is a 

frekvenciaváltós szivattyúk. Alkalmazásukkal jelentősen nőtt a vízellátási rendszerek 

szabályozási képessége, és az üzemvitel szempontjából is lényegesen kedvezőbb 

paraméterekkel számolhatunk (alacsonyabb energia-fogyasztás, fokozatmentes működés, 

lágyindítás, adaptív szabályozás, stb.) 

A fent felsorolt példák mindegyike tükrözi a TRIZ 1. fejlődéstörténeti sémája szerint 

leírható folyamatot, a rendszerfejlődés jellegzetes állomásait, vagyis, hogy a meglévő 

rendszer mellett, a telítődés szakasza után új rendszer, rendszerek jelennek meg, a társadalmi 

(fogyasztói) igényeket kielégítő műszaki megoldások tűnnek fel – a rendszerelemek, így a 

szállítási és tárolási infrastruktúra méretezését egyöntetűen az ellátás folyamatosságának 

biztosítását célzó fejlesztések indokolják. 
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2.1.6. A vízellátásban jelentkező hibák jellegzetességei 

A szolgáltatás rendelkezésre állásának kérdését a fogyasztói oldal felől közelítve 

kritikusnak tekinthetők a hiány, kiesés esetén az egyes jellegzetes fogyasztói típusok 

(viselkedések, szokások) számára rendelkezésre álló alternatívák minőségi és mennyiségi 

jellemzői, valamint azok várható költségei. Ez a megközelítés adhat alapot a szolgáltató 

számára (a fogyasztói típusok speciális igényeivel összefüggésben) a fejlesztések, átalakítások 

kezdeményezésére, de a fogyasztói szokások befolyásolására irányuló lehetőségek 

megfogalmazására is (tarifarendszer, fejlesztési pályázatok). A szolgáltatások jelenlétét a 

fogyasztók természetesnek érzik, a hiányra (karbantartás, átállás, hiba) érzékenyebben 

reagálnak. 

A helyettesíthető termék vagy szolgáltatás megítélése is jellegzetes: vannak rövidebb-

hosszabb ideig halasztható igények, de például a tisztálkodás elsőbbséget élvez a mosással 

szemben. 

Az ivóvíz tekintetében ma már elfogadott alternatíva a palackozott ásványvizek 

fogyasztása, ez szükség esetén a főzésre is igaz, de a mosogatásra már nem. (Hazánkban 

egyes vélekedések szerint a vízcsapból sokszor jobb, de legalább olyan jó minőségű ivóvizet 

nyerhetünk, mint az ásványvizes palackból, az mindenesetre bátran megállapítható, hogy a 

palackozott ásványvíz elterjedését nem a vezetékes víz hiányától való félelem, a helyettesítő 

termék biztosítása hívta életre). A tisztálkodás rövidebb ideig halasztható, a WC-öblítés 

átmenetileg megoldható az előzetesen tartalékolt, vagy a hálózatból még éppen kivehető 

vízmennyiséggel (hagyományos analógiája az in-pipe inventory, a szállításban lévő készlet). 

A locsolásra alkalmas az esővíz, a fúrt kút, de családi házaknál a megfelelően kivitelezett házi 

szennyvíztisztító mű megtisztított vize is. 

Az ellátási hibákat tárgyaló esettanulmányok rámutatnak a vezetékes logisztikai 

rendszerek sajátos természetére, az elemzés segítségével feltárhatók a vízellátás működését 

veszélyeztető tényezők. A városi vízellátásban a hiba felléphet a termelés oldalán: ennek oka 

lehet szélsőséges időjárás (tartós szárazság – mint 2008-ban Barcelona esetében) valamilyen 

fertőzés megjelenése, vagy annak fokozott veszélye (lásd a 2006. évi miskolci szennyezés 

esetét az elektronikus mellékletek között), egyéb természeti kár (árvíz, tűz), vagy a 

kitermelésben érintett műszaki berendezések (kutak, szivattyúk, tározók) tartós 

meghibásodása. Az ellátási rendszer a tározóknak köszönhetően akár huzamosabb ideig is 

képes lehet ezeket a problémákat kezelni. 
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Általában az elosztási hálózat meghibásodása sem okoz tartós kimaradást a 

szolgáltatásban, hiszen – a hálózat hurkolt kialakításának következtében – a fogyasztók a 

legtöbb esetben akár tartósan is elláthatók egy másik hálózatrész felől. (Figyelmet érdemel 

viszont, hogy el kell kerülni a pangó szakaszok kialakulását, ami a fertőzés veszélyének egy 

lehetséges forrása.) 

Forrásoldali hiány következtében fellépő vízellátási problémák  

Hazánkban számos sérülékeny vízbázis található, de a források megfelelő védelme, az 

előírások betartása mellett a hazai települések egészséges ivóvízzel ellátása megoldható. A 

települési és regionális vízellátó rendszerek alkalmasak az igények kiszolgálására, a 

forrásoldali hiány jelensége meglehetősen ritka, és rövid ideig tart (néhány vidéken tartós 

szárazság, máshol esetleg árvizek okozhatnak problémát, de ezek a kritikus időszakok 

megfelelő tartalékolással jól áthidalhatók). 

Vannak azonban olyan európai nagyvárosok, ahol kevésbé szerencsés a helyzet – amint 

azt a Barcelonában 2008-ban bekövetkezett események is mutatják. 

 

2.1.6.A Ábra: Barcelona vízellátása (Petrovic et al, 2008) 

A katalán főváros vízellátását több mint nyolcvan százalékban felszíni forrásokból, a Ter 

(47%, 124 m
3
/h) és a Llobregat (34%, 90 m

3
/h) folyók vizéből biztosítják. A folyók vizét 

tározókban gyűjtik, ahonnan szűrőrendszerek közbeiktatásával vezetik a városi hálózatba. 

Ezen kívül mintegy húsz százalékban felszín alatti forrásokat is igénybe vesznek az igények 

biztosítására, ami mintegy 113,79 liter mértéket tesz ki egy lakosra vetítve (2007 évi adatok). 
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2.1.6.B Ábra: A Ter-Llobregat tározó rendszer vízszintje (Petrovic et al, 2008) 

A víztározók szintje már 2007-ben áprilisában is a kritikushoz közeli volt, de akkor 

megérkeztek a várt esők, a készleteket pótolni tudták. Az elkövetkező egy év azonban újra 

rendkívül csapadékszegény volt, így a tározók szintje 2008 márciusának végére az ellátás 

biztonságát veszélyeztető szintre csökkent, és a rendszer nem volt képes a fogyasztói 

igényeket kielégíteni. 

Néhány város környéki faluban már a vezetékes ivóvizet sem tudták biztosítani, oda 

lajtos-kocsikkal szállították a vizet. Egyre komolyabb korlátozásokat vezettek be. A város 

szökőkútjait elzárták, nem öntözték a parkokat és ritkábban tisztították az utcákat. Tilos volt a 

kerti medencék feltöltése és az autómosás is. Vészmegoldásként az ivóvíz importálása mellett 

döntöttek. A katalán vízügyi hivatal tíz hatalmas tartályhajót bérelt ki, mintegy 80 millió 

euróért. A 300 kilométerre fekvő franciaországi Marseille-ből és a 600 kilométerre lévő 

almeriai tengervíz-sótalanító telepről vitték a vizet a katalán fővárosba. A tartályhajókat a 

kikötőben kiépített csatlakozási pontra érkeztették be, és csővezetéken, szivattyúk 

segítségével táplálták a vizet a városi vízellátó rendszerbe. Ezt a vészmegoldást csak rövid 

időre kellett igénybe venniük, mert megérkezett a várt eső, és újra megteltek a tározók. 

A probléma hosszú távú megoldására a spanyol vízügyi minisztérium kidolgozta a tervet 

egy helyi tengervíz sótalanító telep létrehozására. A tengervízből nyert folyamatos ellátással a 

változó igényeket is képesek kielégíteni. A tengerből elhatárolt rész a tervek szerint tároló 

funkciójában is használható lesz, így a nagyon száraz időszakokban vésztározó szerepet is 

betölthet. 
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Az átviteli rendszer meghibásodása miatt fellépő vízellátási problémák 

A vízvezeték-hálózatok a települések fejlődésével párhuzamosan épültek ki, ennek a 

folyamatnak az eredményeként anyagában, méretében és korösszetételében egy rendkívül 

heterogén struktúra jött létre.
3
 A hálózati üzemzavarok vagy csőtörések bekövetkezésekor 

nem csak a vízellátás csorbul (nyomásesés, vízhiány, zavaros víz, stb.), hanem a szükségessé 

vált javítások miatt a város forgalmának akadályozásával sok ember munkája válik 

nehezebbé, és az esetek jelentős részében - a víz romboló hatása következtében - a károkozás 

is tetemes. A károknak azonban csak egy része számszerűsíthető és jelenik meg a veszteségek 

között. A nagyobb, nem számszerűsíthető hányad a város működésében jelentkezik. 

Minden működő rendszer esetében időről-időre üzemzavarok lehetnek. A csőtöréseknek 

számos kiváltó oka lehet. A vízvezeték csövek elöregedésében, elhasználódásában szerepet 

játszik a csővezeték anyaga (ez áll ellen a korróziónak), a cső külső ágyazata és a szállított 

közeg esetleges agresszivitása is. Az elöregedés mellett a csőtörésnek mindig van valamilyen 

közvetlen kiváltó oka, ami a legyengült vezeték eltörését eredményezi. Ilyen ok lehet a 

talajmozgás (akár a talajvízszint változása vagy a fagy következtében), az üzemmenet 

változása, (amely egy egészséges cső esetén veszélytelen), de előfordulhat más közművállalat 

által végzett munka során a csőágyazat „megzavarása‖, vagy a leürítés-feltöltés következtében 

előálló terhelésváltozás. Néha egészséges csövek is eltörhetnek, ennek oka lehet üzemtani 

eredetű (nyomáslengések következtében), de lehet méretezési elégtelenség (a tervezetthez 

képest eltérő igénybevételek jelentkezése) vagy külső behatás, rongálás is. 

Vízközmű hálózatokban az üzemeltetés során bizonyos körülmények között időszakosan 

nyomáslengések (tranziensek) lépnek fel. A jelenség főbb okai: 

 áramkimaradások okozta leállás, illetve gépindulások következtében kialakuló áramlási 

sebesség megváltozása 

 csővezetékek hirtelen zárásakor fellépő áramlási sebesség megváltozása  

 csővezetékek légtelenítésekor (megjavított vezeték újra feltöltése esetén) a víz 

megjelenésével egy időben hirtelen áramlási sebesség lefékeződés  

 nagyobb átmérőjű csőtörések lokalizálása (kizárása) közben a nagy áramlási sebességek 

megváltozása  

 öblítések, vízvételezések alkalmával az ürítők nyitásakor vagy zárásakor fellépő áramlási 

sebesség megváltozása 

                                                
3 Az átviteli hibák elemzésének elsődleges forrása Tolnai B. Csőtörésekről közérthetően című tanulmánya 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.001



36 

A nyomáslengések a csővezetékekre a normál üzemmenethez képest jóval nagyobb 

igénybevételt jelentenek, ezért komolyan veszélyeztetik annak mindenkori üzemképességét. 

Hidraulikus tranziensek során rövid idejű nyomáscsúcsok alakulnak ki, ezek kisnyomású 

rendszerben is jelentős értékűek lehetnek. Ezt a folyamatot „water hammernek‖, vízütésnek is 

nevezik, mivel ezek a rendszeren végigszaladó jelentős csúcsok komoly erővel hathatnak a 

rendszerre illetve egyes elemeire. A jelenséget a fogyasztói helyeken is tapasztalhatjuk: ha 

egy hosszú vezeték végén (kerti kút, nyári konyha mosogatójának csapja) az elzáró szerelvény 

szeleptányérja kilazul, a nyitáskor „remegést‖ érzünk végigfutni a csövön. A vízütés 

kialakulásának oka itt is az áramlás hirtelen megszakadása: a kis mértékben nyitott 

szeleptányér az áramló víz hatására visszazár, a megnövekvő nyomás hatására újra nyit, és ez 

mindaddig tart, amíg nagyobb mértékben nem nyitjuk meg a csapot. 

Szivattyús rendszerekben a visszafolyás megakadályozására építik be a különböző 

kivitelű visszacsapó szelepeket. Ezek kialakítása olyan, hogy áramlás esetén a lehető 

legkisebb ellenállást jelentse a rendszerre, viszont a visszaáramlást megakadályozza. A 

visszaáramlás több okból is káros, elsősorban azért, mert a szállított folyadék gravitációsan 

visszaáramolhat a szívómedencébe. A másik probléma, hogy visszafolyás következtében a 

szivattyú turbinaüzembe kerülhet, fordulatszáma a névleges fordulatszám többszörösét is 

elérheti, így a berendezés tönkremehet.
4
 

A tranziens üzemben, a visszacsapó szelep nyitásakor vagy zárásakor kedvezőtlen 

folyamatok jelentkezhetnek a rendszerben. A korán záródó visszaáramlás gátló eszköz az 

áramlásba zár bele, ami a folyadékszál elszakadásához vezethet. A túlságosan későn záródó 

eszköz a vissza-áramlásba csap be, mely jelentős nyomáscsúcsot eredményezhet. 

  

2.1.6.C Ábra: Hidraulikus tranziens kiváltotta nyomáslengés és következménye (Pandula és Hős, 2009) 

                                                
4 A vízellátásban fellépő nyomáslengések tapasztalatait Pandula és Hős (2009) tanulmánya alapján összegeztem 
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A tranziensek elleni védekezés érdekében indokolt a rendszer alkalmasan választott 

pontjain nyitott tartályokat, vagy légpárnával ellátott, zárt nyomás-kiegyenlítő elemeket, 

nyomáscsökkentő (nagy nyomás jelentkezésekor gyorsan nyitó, a nyomás megszűnésekor 

lassan záró) biztonsági szelepeket beépíteni (Boulos et al, 2005). A fokozatmentes 

szabályozást biztosító, lökésmentesen indítható és leállítható frekvenciaváltós szivattyúk 

alkalmazása ebben a megközelítésben is rendkívül előnyösnek tekinthető. 

2.1.7. A jövőbeli fejlődés lehetséges irányai a hazai vízellátásban 

Magyarország vízben gazdag ország. A vízstratégia révén megvédhetjük természeti 

kincsünket, hatékonyan képviselhetjük érdekeinket és kibontakoztathatjuk a vizeinkben rejlő 

kihasználatlan lehetőségeket (Nemzeti Vízstratégia, 2013). 

Kedvező adottságaink mellett sem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül a vízellátással 

kapcsolatos globális kihívásokat. Világszerte egyre több ember él városokban. Különösen 

gyors a nagyvárosok növekedése, ami a vízellátás tekintetében, a megfelelő minőségű és 

mennyiségű ivóvíz biztosítása érdekében új követelményeket támaszt. Hatalmas tartalékok 

rejlenek a víztakarékos fertőtlenítési, higiéniai megoldásokban, az ivóvíz többszörös, többcélú 

felhasználásában (Niemczynowicz, 1999). 

Az emberiség lélekszáma 7 milliárdra nőtt, és várhatóan további 2 milliárddal emelkedik 

az elkövetkező 20 évben, amelynek következtében Ázsiában háromszorosra, Afrikában 

kétszeresre, Dél-Amerikában másfélszeresre növekszik a vízigény, közben a világon naponta 

16 000 kisgyermek hal meg az egészséges ivóvíz hiánya miatt (az egy főre jutó édesvíz 

készlet 40 év alatt 13000 m
3
/év-ről 5000 m

3
/év-re csökkent). A tudományos szakirodalom 

kiemelt figyelmet szentel a víztakarékosság kérdésének, a vízellátás ökológiai lábnyomának 

(Jenerette and Larsen, 2006). Az éghajlatváltozás okozta felmelegedés miatt növekszik a 

hidrológiai szélsőséges események száma, egy adott területen akár egy éven belül 

előfordulhat aszály és pusztító árvíz is (Nemzeti Vízstratégia 2013). 

Hazánk vízstratégiájának alapvető célja a készletek optimális hasznosítását szolgáló 

vízgazdálkodás megteremtése, vagyis az egyensúly kialakítása a társadalmi igények és a víz 

mint környezeti érték megőrzése között. A vízgazdálkodás egyik legfontosabb feladata: úgy 

tegyen eleget a társadalom igényeinek, hogy közben az elkövetkező nemzedékek érdekeit is 

szolgálja. Magyarországon a vízellátási rendszerek fenntartható jövőbeli fejlődésével 

kapcsolatban ki kell emelnünk a klímaváltozást, a lakossági fizetőképességet alakító 

gazdasági helyzetet, a sajátos településszerkezetet és az egyelőre biztosan folytatódni látszó, 
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településenként széles tartományban változó népességcsökkenést és az ezzel együtt járó 

vízfogyasztás-csökkenést. (Somlyódi, 2011). 

Vízgazdálkodásunkra részben jellemző a regionalitás is: Jelenleg Magyarország 

népességének 16,9%-a a fővárosban, további 51%-a egyéb varosokban és 32%-a községekben 

él. A falusi lakosság majdnem egynegyede 1000 főnél kisebb településen lakik, ezek száma 

megközelíti a 2350-et, ebből kifolyólag valamilyen országos stratégia legfeljebb csak nagy 

vonalakban tud választ adni a kisebb léptékű kérdésekre. A vízellátási rendszerek alkalmas 

fejlesztésében elérhető jó megoldások a helyi adottságokat erőforrásként tekintő, innovatív 

módon hasznosító döntések eredményeként születhetnek. A történeti kutatások is 

megerősítették, hogy adott vízellátási problémára adott válaszok a helyi adottságok szerint 

lényegesen eltérőek lehetnek (Katko et al, 2009). A sikeres innovációs stratégiáknak a 

fogyasztói szokásokon kell alapulnia – mindeközben a kutatások azt mutatták, hogy a 

fogyasztói igények sok területen eltérnek attól, amit a szolgáltató fogyasztói igénynek vél 

(Kolokytha et al, 2002; Hegger et al, 2011). 

A vízhasználatok bővülésének (új vállalati telephelyek, új lakóingatlanok, új típusú 

fogyasztók, például a mosogatógépek megjelenése) és a víztakarékosságnak az igénye egy 

időben van jelen napjainkban. A számszerű előrejelzések áttekintése mutatja, hogy a hazai 

vízellátásban az infrastruktúra bővülését a fogyasztói igények növekedése kevésbé sürgeti, 

mert (1) az új készülékek víztakarékosak, (2) a fogyasztói helyek száma és az igényelt 

vízmennyiség stagnál, sokszor éppen csökken, (3) a jelenlegi infrastruktúra komoly 

tartalékokkal bír, valamint (4) a víz- és csatornadíj ára is emelkedik, ami a fogyasztás 

mérséklésére ösztönöz. 

A közüzemi célra kitermelt víz fogyasztása – a víz- es csatornadíjak emelkedése, kisebb 

mértékben pedig a víztakarékos szaniter-berendezések elterjedése miatt – az utóbbi másfél 

évtizedben fokozatosan, mintegy a felére csökkent. Számos esetben kimutatható, hogy a 

szolgáltatási díjak egyszerre minősülhetnek magasnak a lakossági ráfordítási képességhez 

viszonyítva (a nemzetközi tapasztalatok alapján ennek felső határa a nettó háztartási bevétel 

2–3 %-a), es elégtelennek a pótlási, rekonstrukciós alapok képzéséhez (Somlyódi, 2011). 

A 30–50 éves tervezési élettartamú közműrendszerek átlagosan 0,3%-os évenkénti 

rekonstrukciós ütemének fennmaradása esetén (ez volt a mérték 2008-ban, szemben az 

ajánlott 1-2%-kal) az élettartamnak (pótlási ciklusnak) a nyilvánvalóan irreális 300 évet 

kellene elérnie. Mindeközben a 20–25%-os vízellátó hálózati veszteségek esetenként az 50%-
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ot is meghaladó idegen vízből származó többletterhelése (infiltráció) már ma is jelentős 

gazdasági hátrányt okoz (Somlyódi, 2011). 

Ezek a gondok városi környezetben tovább gyarapodhatnak, hiszen nem kizárt, hogy a 

vízfogyasztás – számos korábban részletezett ok miatt – 60-80 l/fő/nap értekig csökken (a díj 

növekedése mellett). A lecsökkent vízfogyasztás következtében súlyos bűz-, korrózió-, 

szennyvíz-összetételi, biofilm-képződéssel összefüggő másodlagos vízminőségi es egyéb 

problémák (infiltráció, illetve hálózati veszteség) jelentkeznek. Alapvető es visszatérő kérdés 

az, hogy ilyen körülmények között a jelenlegi, elöregedett, pazarló infrastruktúrát akarjuk-e 

rekonstruálni, vagy sem. Az újragondolást további tényezők is indokolják. A jelenlegi, 

centralizált rendszereinket a nem fenntartható, nyitott víz- es anyagforgalom jellemzi, ez 

magától értetődően indokolja a koncepcióváltás megkezdését a háztartási vízi 

infrastruktúrából kiindulva egészen a települési szintig. Az új koncepciót a szennyezések és 

szennyvizek szeparálása (szürke, sárga és fekete), a visszaforgatás (különösen, ahol az 

éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai miatt a készletek szűkösekké válnak) és az 

újrahasznosítás, a szennyvíz-összetételen alapuló technológia-tervezés, a körforgások zárása 

stb. jellemzi. A megoldások elvileg majdnem problémamentesek lehetnek kis településekre; 

új lakónegyedekre es városrészekre. 

Bár a szürke szennyvíz felhasználás (grey-water recycling) jelentős ivóvíz-felhasználási 

megtakarításokat eredményezhet (Jefferson et al, 1999), sajnálatos módon ennek a hatása a 

fogyasztók számára a szolgáltatási díjakban csak kis mértékben jelentkezik, hiszen az árat 

alapvetően nem az elfogyasztott vízmennyiség, hanem a működtető infrastruktúra 

fenntartásának állandó költsége határozza meg (a nagy beruházási költségek miatt az állandó 

költség a teljes költségnek 60–75%-at is elérheti). 

A vizsgálatok eredményeként megállapítható, hogy a vízellátás rendszerének logisztikai 

modelljében a várakozások szerint lényeges változás a közeljövőben nem várható, 

mindemellett a vezeték-logisztikai megközelítés szempontjából figyelmet érdemel a szürke-

szennyvíz felhasználása és a frekvenciaváltós szivattyús hajtások térnyerése (lásd részletesen 

a 2.3. fejezetben). 

2.2. A villamos energia ellátás vizsgálata a vezeték-logisztikai elvek szerint 

A villamos energia szolgáltatás vezeték-logisztikai tárgyalásakor két tényező érdemel 

kitüntetett figyelmet: (1) a jelentős mértékű raktározás biztosításában még nem állnak 
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rendelkezésre a műszaki, gazdasági és környezeti megközelítésben is fenntartható 

megoldások, (2) szélsőségesen alacsony az átfutási idő, vagyis a termék szinte az előállítás 

pillanatában megjelenik a végfogyasztási pontokon. 

 

2.2.0.A Ábra: Villamos energia igény a magyar rendszerben 2012 legmagasabb terhelésű napján (VER2012) 

A villamosenergia-rendszer mindenkori terhelését tehát az határozza meg, hogy a 

rendszer generátorait forgásban tartó mechanikai teljesítménynek mindig egyenlőnek kell 

lennie a tengelyt tulajdonképpen fékező fogyasztói teljesítmény és a veszteségek összegével, 

ehhez az erőművek összesített teljesítményét folyamatosan szabályozni kell. 

A villamos energia rendszer teljesítmény-egyensúlyának fenntartása, a mérlegkörök 

tervektől való eltéréseinek kiegyenlítése a villamos energia rendszerirányító feladata. Az előre 

becsült fogyasztással menetrend szerint egyensúlyt tartó különböző erőmű-típusok terhelés-

elosztásán kívül ehhez meg kell határozni a szükséges tartalékokat, a szabályozás számára 

lekötött teljesítményeket és azt is figyelembe kell venni, hogy melyik erőmű milyen gyorsan, 

milyen hatásfokváltozással és mennyiért tudja követni az elrendelt változásokat. Mindehhez 

tudni kell, hogy a hálózat alkalmas-e a zavartalan üzemhez szükséges teljesítmények 

szállítására. Figyelemmel kell követni a hazai átviteli hálózat, a nemzetközi távvezetékek 

állapotát, összehangolni az áramszolgáltatói hálózatok karbantartási terveit, eldönteni melyik 

kikapcsolás engedélyezhető és melyik nem, ahhoz, hogy az ellátás mindig biztonságos és jó 

minőségű legyen. Gondoskodni kell az üzembiztonsági mutatók javításához szükséges 

hálózati karbantartások és felújítások elvégzéséről, a hálózati vagyon megőrzéséről, 

gyarapításáról, a jogszabályoknak, a hálózatfejlesztési stratégiának és a tulajdonosi 

elvárásoknak megfelelő munkálatok koordinálásáról és kivitelezéséről. 

A villamosenergia-szolgáltatással szemben támasztott követelményrendszer folyamatos 

kielégítése, az együttműködő villamosenergia-rendszer zavartalan üzemének biztosítása 
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számos olyan feladat egyidejű ellátását igényli, amelyeket összefoglaló néven rendszerszintű 

szolgáltatásoknak neveznek. (1) Frekvenciatartás. (2) Primer szabályozás. (3) Szekunder 

szabályozás. (4) Tercier tartalék biztosítása, tercier szabályozás. (5) Tartalékbiztosítás. (6) 

Feszültségtartás. (7) Meddőteljesítmény-gazdálkodás. (8) Szolgáltatás-helyreállítás. (9) 

Hálózat üzemvitel. (10) Hálózati szállítási szűk keresztmetszetek eliminálása. (11) Mérések, 

elszámolások. (12) Kiegyenlítő villamos energia elszámolása.
5
 

A villamos energia rendszerek elemzésekor is a vízellátás logisztikai rendszerének 

vizsgálatában kialakított vezeték-logisztikai módszertant követem. Elsőként a fogyasztás 

(2.2.1.), majd a mindenkori igények kiszolgálását biztosító termelő oldal (2.2.2.) sajátosságait 

elemzem. Az elhanyagolhatóan alacsony átfutási idő mellett a szállítás és elosztás (2.2.3.) 

alrendszere biztosítja az ellátás folyamatosságát, miközben a tárolásban rendelkezésre álló 

egységek hiánya miatt a hazai villamos energia rendszerben egyre súlyosabb szabályozási 

problémákkal szembesülünk (2.2.4.). Megvizsgálom a TRIZ fejlődéstörténeti sémái 

segítségével nyerhető megoldásokat (2.2.5.), áttekintem a korunkban fellépő rendszerhibák 

néhány jellegzetes példáját (2.2.6.), végül a gondolatmenetet kivetítve a jövőben várható 

infrastrukturális fejlesztések irányát és a logisztikai rendszermodell várható alakulását (2.2.7). 

2.2.1. A villamos energia fogyasztásának sajátosságai 

A fogyasztók energia és teljesítmény igénye pillanatról pillanatra változik, 

berendezéseiket ki- vagy bekapcsolják, illetve az üzemelő berendezések terhelését 

változtatják. A villamos energia ellátás alapfeladata a fogyasztói igények kiszolgálása 

megbízhatóan rendelkezésre álló (biztonságos), a minőségi követelményeket kielégítő 

villamos energiával (frekvencia és feszültség), a termelési, szállítási és elosztási költségek 

megfelelő értéken tartása mellett (gazdaságosság), a szolgáltatói és a lekötött energiaszállítási 

szerződésekkel összhangban, a megfelelő szabályozási tartalékok fenntartása mellett. 

A fogyasztás napi terhelési görbéje nagy érzékenységgel követi valamely ország 

termelési, életmód, meteorológiai és egyéb körülményeit (lásd a 2.2.0.A Ábrán). Normál 

üzemben a fogyasztói területekre és a rendszer egészére vonatkozóan a véletlenszerű terhelés-

változások egymás hatását kiegyenlítik, illetve az összes fogyasztás viszonylag lassú, előre jól 

becsülhető változásában jutnak érvényre. A terhelés változására jellemző, hogy viszonylag 

                                                
5 A magyar villamos energia rendszer működésének bemutatásakor, az aktuális problémák feltárása során 

többször hivatkozom a GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft Energiapolitikai Füzetek című kiadványára - a 

sorozat szerkesztője Dr. Hegedűs Miklós (a továbbiakban rövidítve jelzem: ENPOL, lásd részletesen az 

irodalomjegyzékben a felhasznált források és az elektronikus mellékletek között) 
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rövid mind a napi csúcs-igény, mind a völgyidőszak energia-igénye, a tervezésnél ennek a 

tartománynak az átfogását kell tudni a szabályozással biztosítani
6
(Geszti, 1983). 

A villamos energia rendszerben több módszer is rendelkezésre áll a fogyasztói igények 

befolyásolására. Ez természetesen akkor és csak akkor történhet a várakozásokkal 

összhangban, ha pontosan ismerjük nemcsak a fogyasztók jellemző csoportjait, és azok 

igényeit, várható viselkedését, hanem a teljes ellátási lánc, a termelés, szállítás, elosztás 

jellemzőit, sajátosságait az idő, a vételezés földrajzi megoszlása (lásd a 2.3.3.B Ábrán) és a 

szezonálisan igényelt mennyiségű energia függvényében. 

A fogyasztási profil alakjára a vízellátáshoz hasonlóan a villamos energia rendszer 

esetében is a háztartások gyakorolják a legnagyobb hatást (részarányuk a teljes 

fogyasztásában 2012-ben 31% volt). Az összes fogyasztásban hasonlóan magas részarányt 

(2012-ben 30%-ot) képviselő feldolgozóipar a profilban feltételezhetően viszonylag 

egyenletes összetevőként jelenik meg. 

 

2.2.1.A Ábra: A nettó villamos energia fogyasztás ágazati megoszlása (MAVIR2012) 

Különböző jellegzetes fogyasztói típusok különíthetők el a napi terhelési igény (és 

menetrend) szerint: háztartások, ipari fogyasztók (1-2-3 műszak), iskolák, közhivatalok, 

üzletek, közvilágítás, hőtárolós berendezések (az olcsóbb éjszakai áram igénybe vételére, 

hogy akkor ne kelljen nagyobb alaperőmű-egységeket leállítani, mert azok újraindítása 

nehézkes és költséges volna, stb.) 

                                                
6 A villamos energia rendszer jellegzetességeinek bemutatásakor Geszti P. Ottó professzor három évtizede 

kiadott (1983), a villamos energetikai szakemberek képzésében ma is használt tankönyvét tekintettem elsődleges 

forrásként 
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2.2.1.B Ábra: A jellegzetes fogyasztó-típusok 0-24h profilja (saját szerkesztés Szabó és Faludi 2002 alapján) 

A fogyasztók igényeinek nagy pontosságú előre jelzése rendkívül összetett feladat: a 

profil alakja egészen más lehet az egyes hétköznapokon és a hétvégén, az évszaktól függően, 

de befolyásolja az időjárás adott napon belüli változása is (Az értekezés mellékletei között 

találhatók az óraátállítás hatását, a Föld órája akció hatását és egy sajátos közönségszavazási 

módszert bemutató jegyzetek). 

A vételezési viselkedés befolyásolásának célja az, hogy műszaki és gazdasági 

eszközökkel kivédjük az igényeknek a jelenleginél is nagyobb mértékű ingadozását. Az első 

eszköz a tarifa-rendszer kialakítása (hasonló működik a távközlésben is). A fogyasztó fizet az 

általa lekötött villamos teljesítménynek a rendelkezésre állásáért („előfizetés‖), valamint az 

elfogyasztott villamos energiáért is („percdíj‖). A fogyasztó a saját szokásai ismeretében és 

tudatos fogyasztói viselkedést gyakorolva eredményesen vehet igénybe kedvezményeket 

(„éjszakai tarifa‖). A szerződött mennyiségtől való lényeges eltérés költsége magas. 

A fogyasztók által vételezett villamos energia mennyisége műszaki eszközökkel is 

befolyásolható: (1) hangfrekvenciás vagy rádiófrekvenciás vezérléssel (alapvetően 

engedélyezés és tiltás), (2) feszültségcsökkentéssel („puha‖ korlátozás), (3) automatikus 

frekvenciafüggő korlátozással (ennek rendszermentő szerepe van), (4) végső esetben 

diszpécseri lekapcsolással, a rotációs kikapcsolási rend szerint (lásd az elektronikus 

mellékletek között). 

A hangfrekvenciás központi vezérlés (HKV) rendszertechnikailag olyan távparancs adó 

rendszer, amelynek átviteli útja maga az energia elosztó hálózat. Hazánkban a Központi 

Diszpécser Szolgálatok (KDSZ), az elosztó hálózati rendszerirányítók, a körvezérlési rendszer 

létrehozása, 1975 óta ilyen módon beavatkozhatnak a napi terhelési kép kedvezőbbé tétele 

érdekében, elsősorban a nagy teljesítményű villamos bojlerek es hőtárolós kályhák egyidejű 

kapcsolásával. A 2000-es évek elején 1500 MW körüli teljesítményt vezéreltek HKV 

segítségével, ami a téli csúcsterhelés mintegy negyedének felelt meg. A rendszer 

különlegessége az, hogy nem kell külön átviteli utat létesíteni, hiszen a parancsokat az elosztó 

hálózat továbbítja. Így akar több százezer fogyasztó vezérlése is megoldható egyetlen helyről, 
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hisz adóberendezést nemcsak a kisfeszültségű elosztóhálózatra lehet telepíteni, hanem a 

közép- vagy a nagyfeszültségű hálózatra is. Az általános vezérlési feladatok (tarifaváltás, 

közvilágítás vezérlése) mellett bizonyos fogyasztói berendezések (forróvíztárolók, hőtárolós 

villanykályhák, klímaberendezések), és egyéb rendszerelemek (polgári védelmi szirénák, 

üzemi kapcsolások, díszvilágítás, reklámok világítása) vezérlésére is alkalmas. 

A közelmúltban a hangfrekvenciás vezérlést (HKV) a rádiófrekvenciás központi vezérlés 

(RKV) váltotta fel. Az információ továbbítása hosszúhullámú antennával történik, így az adat-

továbbítás függetlenné válik az elosztó hálózat topológiájától. Az RKV alkalmazása 

kiküszöböli a HKV rendszer hiányosságait. A címzési tartomány jelentősen kibővült, akár 

egyesével is lehetővé vált a fogyasztok indexelése, ezáltal nincs szükség több vezérlő 

frekvenciára. Egy központból a topológiától függetlenül több száz kilométerre lehet vele 

adatot továbbítani néhány másodpercen belül, valamint a kiserőművek sem zavarjak az adás 

jelszintjét. 

A fogyasztó oldali befolyásolás (DSM: Demand Side Management) kedvező hatása jól 

követhető a 2007. és a 2008. évi napi terhelési profilokon (lásd a 2.2.1.C Ábrán). Bár ezek a 

változások a villamos energia szabadpiaci kereskedelméhez kapcsolódóan tűntek fel, 

természetesen egy ilyen típusú beavatkozás elvégezhető lett volna a piacnyitás előtt is, de 

akkor az érdekeltségnek még nem voltak ennyire kiélezett követelményei, a szolgáltatók a 

rendelkezésükre álló beavatkozási lehetőséget korábban saját menetrendjük kiegyenlítésében 

alkalmazták (ENPOL). 

  

2.2.1.C Ábra: A fogyasztói beavatkozás eredménye télen és nyáron (ENPOL) 

A téli munkanapok terhelési görbéjén látható, hogy a megelőző időszakban egy 

koradélutáni és egy esti csúcs jelentkezett, továbbá volt egy kisebb délelőtti, déli is (9-9 

szerdai munkanap átlaga a 2007. és 2008. évben a csúcsterheléshez százalékban viszonyítva). 

A beavatkozás (DSM) eredményességet mutatja, hogy csak egy esti csúcs maradt és a terhelés 
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a nap folyamán sokkal kiegyenlítettebb. A minimális terhelés 70% körüli értéke 

természetesen megmaradt, és a reggeli terhelésfelfutás meredeksége sem változott. A 

legnagyobb meredekség két óra alatt – reggel 5-től 7-ig – munkanapokon mintegy 9 %/h a 

csúcsterhelésre vonatkoztatva (mostanában kb. 600 MW/h, tehát 10 MW/min). 

A korszerűbb beavatkozás hatása a nyári terhelési képre jelentősebb (9-9 szerdai 

munkanap átlaga a 2007. és 2008. évben a csúcsterheléshez százalékban viszonyítva). A 

terhelési görbe egyenletesebb lett, elmaradt a napi három lokális csúcs, a délutáni csúcs délre 

tevődött át, és ez nagyobb lett az esti csúcsnál. Ennek a beavatkozásnak az eredménye az is, 

hogy közelítünk az európai rendszeregyesülésben meghatározott, déli 11 órára értett 

csúcsterhelési időponthoz. Nyáron a minimális terhelés aránya kicsit kisebb (68-69%), és a 

minimális terhelés korábbra tevődött (4 óra helyett 3 órára). Ennek megfelelően kicsit 

korábban kezdődik a felfutás. A meredekség itt kb. 10%/h, azaz itt is elegendő a mintegy 600 

MW/h-val vagy a 10 MW/min-mal számolni két órán át. 

Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként megjelenő intelligens mérési (SM: Smart 

Metering) módszer a rádiófrekvenciás körvezérléshez képest annyiban összetettebb, hogy 

az intelligens mérő eszköz a fogyasztói vételezés aktuális értékének a rendszerirányítóhoz 

továbbításán túl egyéb feladatokra, például tarifaváltások menedzselésére (bizonyos 

átütemezhető fogyasztók csak kedvező tarifájú időszakokban engedélyezésére), akár 

ezeknek az eszközöknek (villanybojler, hőtárolós villanykályha, fagyasztó) a szolgáltató 

által történő közvetlen vezérlésére is alkalmassá tehető. Az IM eszközök által használt 

kommunikációs csatornákon kellő sávszélesség áll rendelkezésre, a technika mai színvonalán 

a kétirányú adatátvitel is megvalósítható. Alapesetben a módszer lehetőséget ad a szolgáltató 

számára a hálózati fogyasztás pontos monitorozására, a fogyasztói igények természetének 

azonosítására (a mérők távparanccsal leolvashatók). Az IM eszközök alkalmazása lehetővé 

teszi a szolgáltató számára az energiatudatos, energiatakarékos fogyasztói viselkedés 

jutalmazását. Akár a fogyasztó, akár – megfelelő jogosultság esetén – a szolgáltató képes 

korlátozni a felvehető energia mennyiségét, lehetővé teszi a differenciált tarifarendszer 

alkalmazását. A központból végezhető egyes (erre szerződött) fogyasztók vagy fogyasztói 

részterhelések ki- és bekapcsolása, így a csúcsterhelés csökkenthető. A fogyasztók 

vezérlésének igénye többféle cél elérése érdekében merülhet fel, például terheléskorlátozás 

rendszerszintű üzemzavar esetén, napi terhelési görbe egyenletesebbé tétele, vagy a 

mérlegköri kiegyenlítő energia csökkentése. (Mindegyik feladat szempontjából fontos, hogy a 

szolgáltató a vezérléssel valóban elő tudjon idézni teljesítményváltozást, ennek azonban 
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akadálya lehet az, ha a fogyasztó a berendezését egy automatika segítségével átkapcsolja a 

nem vezérelt vonalra, amint a vezérelt vonalon eltűnik a feszültség. Ilyen átkapcsoló 

automatika akár házilag is készíthető, az első példányok már a hangfrekvenciás körvezérlés 

megjelenésekor feltűntek. Alkalmazásukat a szolgáltató nem tudja teljesen kizárni, és 

jövőbeni nagyobb mértékű elterjedésük sem kizárható, ha a villamosenergia-árak jelentősen 

növekednek. A fordított irányú szabálytalan fogyasztói viselkedés – vagyis ha a fogyasztó a 

berendezéseit egy automatika segítségével rákapcsolja a vezérelt vonalra, amint azon 

megjelenik a feszültség – a fenti feladatok szempontjából nem zavaró, viszont bevételkiesést 

eredményez). 

A fogyasztókkal kapcsolatosan az alapvető kérdés, hogy milyen mértékben hajlandók 

átütemezni egy-egy berendezésük üzemét (pl. mosógép), illetve – vezérelt vonal híján – saját 

hatáskörben vezérelhető berendezéseiket (pl. villanybojler). Mind a fogyasztó, mind a 

szolgáltató által kezdeményezett beavatkozások esetén alapfeltétel, hogy a komfortérzet 

(például a megfelelő hőmérsékletű meleg víz biztosítása a villanybojler esetén) ne sérüljön. 

 

  

2.2.1.D Ábra: A szokásos fogyasztás, valamint a tarifális ösztönzés és a fogyasztók vezérlésének hatása 

(forrás: Dán és mts, 2011) 

A szimulációs vizsgálatok (Dán és mts, 2011) azt mutatták, hogy a tarifaváltásokat követő 

vezérlés esetén az egyes berendezések átlagos energiafogyasztása lényegesen nem csökkent, 

viszont a fogyasztók jelentős megtakarításokat tudtak elérni, továbbá eltűntek a reggeli és esti 

csúcsok, helyette viszont nagy teljesítmény-ugrások figyelhetők meg. Ennek oka a racionális 

fogyasztói viselkedésben keresendő: az átütemezést a lehető legkevesebb kellemetlenséggel 

hajlandók elvégezni, ezért az olcsóbb tarifa kezdetével szinte egyszerre kezdik üzemeltetni 
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készülékeiket. Látható, hogy a bojlerek és fagyasztók rendszerirányító általi közvetlen 

vezérlése hatékonyabb eszköz a napi terhelési görbe befolyásolására, mint a tarifális 

ösztönzés. 

Megfelelő fogyasztói csoportok és vezérlési program kialakításával a nagymértékű 

teljesítményváltozások elkerülhetők. A modell alapján kimutatható, hogy a fagyasztók és 

bojlerek esetében a fogyasztók komfortérzete nem sérül. Ez abból is látható, hogy a felvett 

energia mennyisége lényegében nem csökkent. Ellenben a fogyasztók megtakarítása 

lényegesen nagyobb, mivel a teljes energia felvétel igen alacsony tarifájú időszakban történik. 

A légkondicionálók esetében azonban a fajlagos energia felhasználás igen nagy mértékben 

csökkent, valamint komfortérzet is jelentősen romlott. Ezért a légkondicionálók vezérlésére 

ettől eltérő program szükséges, amely garantálja a fogyasztói komfortérzet megfelelő szinten 

tartását (Dán és mts, 2011). 

A modellezés megmutatta, hogy megfelelő tarifákkal a fogyasztók ösztönözhetők 

berendezéseik üzemeltetésének átütemezésére, és ily módon a csúcsidőszakról a 

völgyidőszak felé terhelést lehet átcsoportosítani. Azonban üzemzavari esetekben esetlegesen 

szükségessé váló fogyasztói terheléskorlátozás hatékony és gyors megvalósítása 

elképzelhetetlen a fogyasztók (egy részének) közvetlen vezérléssel történő befolyásolhatósága 

nélkül. A fogyasztók közvetlen vezérlésében rejlő lehetőségek mindenképpen indokolttá 

teszik, hogy a vezérlési rendszer, mint eszköz a szolgáltató kezében megmaradjon (Dán és 

mts, 2011). 

2.2.2. A villamos energia termelése 

A váltakozó áramú villamos energia az erőművek szempontjából tulajdonképpen termék, 

gyártmány. Mivel a raktározás lehetőségei sok esetben korlátozottak, a legtöbb esetben 

csekély mértékűek, a villamos erőműveknek mindig termelésre kész állapotban kell állniuk, 

akkor és olyan mértékben, ahogyan a fogyasztók ezt igénylik. A meghajtó és a fékező 

teljesítmények eltérése a forgó tömegek lassulását vagy gyorsulását eredményezi, ennek során 

a kinetikus energia alakul át villamos energiává, és viszont, ami a hatásos teljesítmény és a 

frekvencia változásában is nyomon követhető. A szolgáltatás elsősorban az aktuális 

teljesítményigény biztosítására vonatkozik. A pillanatnyi fogyasztói igény az összes vételezett 

hatásos (P) és meddő (Q) teljesítmény eredője – a termeléssel ezt az igényt kell kiszolgálni. 

Természetesen figyelembe kell venni az erőművek házi üzemi fogyasztását (ezt a fogyasztás 

részének tekintjük) és a szállítás veszteségeit is. 
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2.2.2.A Ábra: A villamos energia termelésében jellemző forrás-típusok 0-24h profilja 

(saját szerkesztés Szabó és Faludi, 2002 alapján)7 

A szabályozáshoz szükséges teljesítménytartalékok egyrészt az erőművi tartalékokból 

(forgó és hideg tartalékok, amelyek különböző költséggel és időtényezővel vehetők igénybe), 

másrészt importból, harmadrészt, végszükség esetén a fogyasztói korlátozásból 

származhatnak. 

A teljesítmény- és tartalék-igény biztosításában és a szabályozásban különböző típusú 

erőművek vesznek részt (lásd a 2.2.2.A Ábrán). A rendszerirányítás szempontjából célszerűen 

szabályozható, irányítható, kényszer-menetrendes és tartalék erőmű-típusokat 

különböztethetünk meg. 

A szabályozható egység villamos teljesítménye szabadon beállítható a pillanatnyi 

maximum (teljesítőképesség) és a minimum között. A legtöbb ilyen nagyerőműben az üzemi 

tartomány felett és alatt van egy szabályozási tartalék is (a primer vagy a szekunder 

szabályozáshoz). Az üzemi tartományban előírnak ± %/perc terhelésváltoztatási sebességet, 

amelynek értéke kis változási tartományokban sokkal nagyobb lehet a normál értéknél (a 

szabályozási tartalék területén). Menetrendkövetésre rendelkezésre áll az üzemi tartomány, 

amely akkor kedvezően nagy, ha a tartós minimális terhelés elég alacsony (pl. 25%). Ilyen 

gépegységek nélkül hőerőműves rendszerekben igen nehéz a menetrend követése, a forgó 

tartalékok tartása. Ezek legtöbbször szénhidrogén-tüzelésű blokkok, de lehetnek 

széntüzelésűek is. 

Az irányítható erőműegységeket korlátozott mértékben lehet szabályozni. Ezek azok az 

alaperőművek, amelyeket nagy kihasználásra méreteztek, és nem érdemes őket kis terhelésen 

járatni (atomerőműves, lignittüzelésű és egyéb blokkok). Itt általában a visszaterhelés jön 

                                                
7 Az ábrát Szabó László és Faludi Andor jegyzetéből (BME, 2002) vettem át, valamint kiegészítettem a glog 

(2009-2012) kutatás keretében végzett saját méréseimből levont tapasztalatokkal a szélenergiát és a napenergiát 

illetően 
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szóba a normál vezérlés (indítás, leállítás) mellett. A gyártók sokszor előírják a 

visszaterhelhetőség megengedhető mértékét, sebességét, gyakoriságát. 

A kényszermenetrendes erőműegységek legnagyobb villamos teljesítménye valamely 

olyan külső feltételtől függ, amely kívül esik a villamos rendszer érdekkörén. A megújuló 

források változó kínálata szabja meg például a szél-, a nap- és a folyami vízerőművek 

legnagyobb teljesítményét. Bár a napsugárzás és a szélenergia hasznosításának növekvő 

elterjedése jelentős mértékben járulhat hozzá az energiarendszer fenntartható, környezetbarát 

működtetéséhez, a rendszerirányítás feladatainak fényében nem hagyhatók figyelmen kívül a 

megújuló források hasznosítását korlátozó adottságok. A legnagyobb problémát az jelenti, 

hogy a természeti erőforrások rendelkezésre állásának előrejelzése – különösen hazánkban – 

bizonytalan, így a termelő egységek rendszerbe illesztése a tartalék-képzési követelmények 

miatt nehézkes. Az adottságoktól függő maximumtól „lefelé‖ itt is el lehet térni (legfeljebb 

nem érdemes), legtöbbször azonban az ilyen erőművek rugalmassága csak valamilyen tárolási 

módszer alkalmazásával növelhető. 

A kapcsolt energiatermelés értékelésekor a villamos energia rendszerirányítással 

összefüggő szempontokat általában nem említik, vagy ellenkezőleg, leegyszerűsítve a képet, 

ezen erőműegységeket egyöntetűen kényszermenetrendes, szabályozásra alkalmatlan 

egységekként kezelik. A műszaki lehetőségek, például a kiegészítő hőtárolás alkalmazása – 

bár további létesítési költséggel jár – ebben az esetben is lehetővé tehetik a villamos 

menetrend tartását. 

Vannak eleve tartalékként épített erőművek, amelyeket csak vezérelnek: indítanak és 

leállítanak. Bár szabályozásra mód lehet ebben az esetben is, a feltételek ezt nem teszik 

célszerűvé. 

A téli és egyben az éves csúcsterhelés 2012. december 13-án (6 463 MW) volt, mely 

0,44%-kal kisebb a bázisnál (6 492 MW), míg a nyári csúcsterhelés 2012. július 5-én (6 288 

MW) következett be, mely 1,22%-kal nagyobb a bázisnál (6 212 MW). A csúcsidei import 

teljesítménye 67 MW és 2 104 MW szélsőértékek között változott. (VER2012) 

2012. december 31-én a VER erőművek bruttó beépített teljesítőképessége (BT) 10 093,8 

MW volt. Az év közbeni új egységek üzembe helyezése, illetve a tartós leállásban lévő 

erőművi egységek selejtezése következtében 15 MW-tal csökkent a 2011. december 31-i 

értékhez (10 108,8 MW) képest. (VER2012) 
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2.2.2.B Ábra: A villamos energia rendszer teljesítőképessége 2012-ben (VER2012) 

A villamos energia rendszer termelési oldalának túlméretezését a tartalékképzési és 

szabályozási szükségletek indokolják, aminek következtében a hazai beépített villamos 

teljesítőképesség lényegesen meghaladja az adott évben előforduló legmagasabb napi 

csúcsigényt. 

A primer és szekunder turbina-szabályozás célja a rendszer frekvenciájának szűk határok 

között tartása. Az ENTSO-E által elvárt tartalék mértéke országonként változó, jellemzően a 

beépített teljesítőképesség 5 és 10 %-a között mozog. Magyarország esetében, a legnagyobb 

hazai blokkok teljesítménye alapján, bruttó 510 MW-ot kell figyelembe venni. Eredetileg a 

maradó teljesítmény számításánál csak a hazai termelő kapacitásokat veszik figyelembe, 

hazánk esetében így az év nagy részében nemcsak elmaradás mutatkozik az elvárttól, hanem 

egyenesen negatív maradó teljesítmény adódik. A nyári időszakban, különösen magas terhelés 

idején, a hiány jellemzően 500 MW körüli, míg a legszűkebb hetekben, egyidejű erőmű-

karbantartások idején, 800 MW-ra is felszökhet. A szükséges mértékű export-import 

szaldóval korrigált maradó teljesítmény már definíció szerint kielégítő nagyságú, még a 

legnagyobb várható fogyasztói igény mellett is (Bárdos, 2009). 

A terhelés-szabályozás központi és automatikus irányítást igényel (szerződött 

menetrendek betartása, erőművek terhelhetősége, tartalékok fenntartása, hiányok, kiesések 

gyors pótlása, alkalmazkodás a teljesítményszállítás hálózati feltételeihez). Törekedni kell 

arra, hogy a kis költséggel termelő alaperőművek folyamatosan a névleges teljesítményükkel 

termeljenek, és a rendszer egyensúlya a megfelelő szabályozási tartalékokkal mindig 
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biztosítható legyen (a nemzetközi szakirodalomban ezt a feladatot írja le a UC: Unit 

Commitment probléma, lásd Yamin 2004). Figyelembe véve a rendszerszintű szabályozás és 

tartaléktartás szempontjait, a rendszerirányító számára az egyes erőművek alábbi műszaki 

jellemzői relevánsak: részvétel a rendszerirányítási feladatok ellátásában, a villamosenergia-

termelés ütemezhetősége, a terhelésváltoztatási képesség, felterhelési és visszaterhelési 

sebesség, minimumterhelés, indítási időtartam, újraindítási időköz, részvétel a szabályozásban 

és a tartaléktartásban (primer, szekunder, tercier), kiszabályozási teljesítményszükséglet, 

rendszerszintű tartaléktartási szükséglet, szerepvállalás a meddőgazdálkodásban. 

2.2.3. A villamos energia szállítása és elosztása 

A villamos energia termelése és fogyasztása időben nem, de térben annál inkább 

elkülönül. A különböző típusú erőművek együttműködése mellett az átvitel és az elosztás 

feladatát is meg kell oldani – az ellátási lánc szereplői (itt a termelő és a fogyasztó) közötti 

áthidaló elem a szállítás: továbbítási és elosztási feladatok megvalósítása. 

A villamos energia átvitel alapvető célja a hatásos (P, W) teljesítmény szállítása a 

fogyasztókhoz. Ennek legsajátosabb jellemzője a frekvencia (f, Hz), amely az általában lassan 

változó és állandósult állapotok sorozatának tekinthető normál üzemben a rendszer minden 

pontján azonos. A fogyasztók azonban berendezéseik működtetéséhez nem csupán hatásos 

teljesítményt (P) igényelnek, hanem induktív meddő teljesítményt is (Q), amit szintén elő kell 

állítani, és el kell juttatni a fogyasztási helyre. 

 

2.2.3.A Ábra: A rendszerszintű koordinációban együttműködő erőművek (VER2012) 
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2.2.3.B Ábra: A fogyasztási súlypontok elhelyezkedése 2012-ben (MAVIR2012) 

A villamos energia rendszerben a szállítást a veszteségek (i
2
R) csökkentése érdekében 

indokolt minél magasabb feszültségszinten végezni – ez a váltakozó áramú rendszerben 

transzformátorok alkalmazásával történik. Mivel az elosztáskor és a felhasználáskor a 

feszültséget a berendezések szigetelésének megfelelő értékre kell csökkenteni, itt is 

transzformátorokat alkalmazunk. 

 

2.2.3.C Ábra: A magyar villamos energia rendszer távvezeték-hálózata (VER2012) 

A villamos energia szállítása a különböző feszültségszinteken távvezetékekkel történik. A 

hálózatok kialakítása magasabb feszültségszinteken hurkolt, ami növeli az ellátás biztonságát. 
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A hazai villamos energia rendszerben mind a 220-400 kV-os átviteli hálózat, mind a 120 

kV-os elosztóhálózat hurkolt. Ez azt jelenti, hogy az egyes hálózati csomópontok között 

többirányú összeköttetés van, így egy elem elvesztése nem okozhat nagy kiterjedésű zavart a 

villamos-energia ellátásban (topológiai biztonság). A különböző feszültségszintű hálózatok 

egymásnak természetes tartalékot jelentenek, tehát pl. egy 400 kV-os távvezeték kiesése 

esetén a rajta áramló teljesítmény egy része a többi 400 kV-os vezetékre, egy része a 120 kV-

os hálózatra terhelődik át. 

A villamos hálózat átlagos vesztesége a teljes villamosenergia-ellátásban 6,4% körüli 

érték, és a kisfeszültségű igények nagyobb növekedése miatt ez várhatóan 2030-ig 6,8%-ra 

nő. Az erőművek önfogyasztása azonban a jelenlegi 5,5%-os szintről várhatóan mérséklődni 

fog. Eredőben e két veszteség együtt azt jelenti, hogy az erőműves bruttó termelés (generátor-

kapcsokon) most mintegy 14,2%-kal magasabb, mint a villamos energia végső (nettó) 

felhasználása, és ez a jövőben évente kb. 0,3%-kal fog csökkenni. 

A frekvencia közös jellemző a teljes hálózatra, a feszültségnek azonban helyi jellege van. 

A feszültség szabályozásának fő eszköze a hatásos és meddő teljesítmény megfelelő 

elhelyezése (azaz a hatásos és meddő teljesítmény-forrás - amennyire csak lehetséges - a nagy 

fogyasztási központokhoz közel kell, hogy legyen, ahol a feszültségproblémák 

jelentékenyebbek). A meddő teljesítmény forrásai a túlgerjesztett erőművi 

szinkrongenerátorok, de az új erőművek építésével kapcsolatos nehézségek a fogyasztókhoz 

közeli területeken általában jelentősek, és a gazdasági ösztönzők inkább negatívak. Meddő 

teljesítmény létesítése (a rendszerirányítók által) a megfelelő helyeken természetesen 

könnyebb, mert lehet a meglévő állomásokba statikus meddőteljesítmény kompenzátorokat 

(statikus fázisjavító kondenzátor-telepeket) létesíteni, és természetesen a költség megtérülhet 

a rendszertarifákon keresztül. A meddő teljesítmény forrása lehet a távvezetékek természetes 

kapacitása, továbbá a hálózat egyes pontjain meddő teljesítmény fogyasztóként hatnak a 

bekapcsolt söntfojtók. A távvezetékek és a transzformátorok induktivitása meddő teljesítmény 

veszteséget okoz. A meddő teljesítmény szállítása növeli a távvezetékek veszteségét, ezért 

indokolt a minimálisra csökkenteni. A feszültség és a meddő teljesítmény szoros kapcsolatban 

van egymással, és egymásra hat: a feszültség különbség meddő teljesítmény áramlását vonja 

maga után, és viszont. 
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2.2.4. A raktározás hiányának következményeként jelentkező problémák a hazai 

villamos energia rendszerben 

Bár a magyar villamos energia rendszerben a raktározás jelenléte még napjainkban is 

elhanyagolhatóan csekély, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a villamos energia 

raktározásában számos műszaki megoldás már ma is elérhető – a korábbi tézis, mely szerint a 

villamos energia tárolása nagyobb mértékben gazdaságosan nem megvalósítható, egyre 

inkább megdőlni látszik. (A kérdés megítélésekor nyilvánvalóan nem feledkezhetünk meg 

arról, hogy itt nem kizárólag a tárolási technológiák egyébként valóban impozáns fejlődéséről, 

megvalósításuk költségeinek csökkenéséről van szó, hanem egyúttal a villamos energia 

rendszer szabályozásában alkalmazható, rugalmasan igénybe vehető termelő egységek egyre 

magasabb üzemeltetési költségéről is, amit a fosszilis tüzelőanyagok növekvő ára indokol). 

Mivel a villamosenergia-rendszer infrastrukturális elemeinek (erőművek, hálózat) tervezése 

során a csúcs-igények biztonságos kiszolgálása a kitűzött cél, a villamosenergia-ellátás 

infrastruktúrája szükségszerűen túlméretezett (lásd az értekezés 4. részében). A vezeték-

logisztikai modellben alapvető változást jelent a raktározás (lásd a 3.3.4. fejezetben): 

 A raktározás növeli a termelés hatékonyságát (mélyvölgyben fogyasztást növelő, 

kiegyensúlyozó hatása van, és még ugyanazon a napon, a csúcsterhelés idején az energia 

számottevő része a raktárból kinyerhető – a kedvező forgási sebesség a cross-docking 

megoldáshoz hasonlítható, de a megtérülés, fenntarthatóság vonatkozásában feltétlenül 

számolni kell a veszteségek alakulásával) 

 A raktározás segítségével a növekvő (csúcs) igények mellett is hosszú ideig használható 

az egyenletesebben kiterhelt, már létező elosztóhálózat 

 A pillanatnyi, rövidebb-hosszabb üzemzavarok esetén a raktár (különösen a decentralizált, 

elosztott rendszer) kiegyenlítő, rendszermentő, adott esetben az újraindítást jelentősen 

megkönnyítő szerepet lát el, ez a rendszer dinamikus stabilitását növeli. 

A raktározási lehetőségek hiányában Magyarországon jelenleg a pillanatnyi 

teljesítmények kiegyenlítésére fosszilis, elsősorban földgáz tüzelőanyaggal működő 

erőműveket alkalmaznak, amelyeknek nagy része a 200 MW feletti blokkteljesítmények miatt 

nem alkalmas a gyakori indulásra és leállásra. A jelenlegi adottságok mellett a rendszer 

szabályozási feladatok ellátása főként ezekkel a részterheléssel üzemelő gáztüzelésű 

egységekkel biztosítható – ez a gyakorlat nem fenntartható, sem műszaki, sem gazdasági 

szempontból. A hiányzó rendszerszabályozási kapacitás következtében a piac, növekvő 
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költségeket eredményez, magas terheket hárít a fogyasztókra anélkül, hogy a hosszú távú 

megoldásához eszközül szolgálna. Az üzembiztos és rugalmas rendszerműködéshez, a 

különböző termelő típusok rendszerbe illesztéséhez, valamint a rendszerirányítás költségeinek 

stabilizálásához sürgős eszköz igény jelentkezik. 

 

2.2.4.A Ábra: A magyar villamos energia rendszerben jelentkező terhelés-növekedési sebességek (ENPOL) 

A jelenleg rendelkezésre álló kapacitás terhelésváltási lehetőségei túlságosan alacsonyak, 

átlagban nem érik el az 5 MW/perc megengedett sebességet. Az éjszakai terhelési 

minimumok gyakorlatilag kezelhetetlenek. Ennek következtében a rendszer minden nagyobb 

blokkját rendszeresen vissza kell terhelni. A MAVIR adatai szerint egyes időszakok (például 

2009 januárja és augusztusa között) 93%-ában nem állt rendelkezésre a szükséges szekunder 

szabályozás. (ENPOL) 

A rendszer szolgáltatások éves költségeinek kb. felét teszi ki a szekunder szabályozás. 

Teljesítményben, energiában és költségben ez a domináns eleme. A probléma gyors 

eszkalálódását mutatja, hogy 2007 és 2008 között egy év alatt közel 200 MW-tal nőtt a 

szekunder szabályozásra igénybevett maximális teljesítmény és 2008-ban meghaladta az 

ENTSO-E ajánlása szerint megfelelő teljesítmény négyszeresét. A primer szabályozás 

költsége a szabályozási piac egésze szempontjából nem jelentős, kevesebb, mint 2%. A 

szükséges és lekötött kapacitás mértékében (40 MW) évek óta nincs változás. 

 

2.2.4.B Ábra: A frekvencia szabályozási szolgáltatások költségeinek növekedése (ENPOL) 

A 2011. évi szekunder szabályozás vonatkozásában a helyzet kezelhetetlenné vált. Az 

igényként közzétett 280 MW felszabályozási és 280 MW leszabályozási teljesítmény nem 
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volt biztosítható. Leszabályozásra ajánlatok hiányában csak 145 MW kapacitás volt leköthető. 

A tercier szabályozás költsége a szabályozási piac egésze szempontjából a második 

legnagyobb tétel, részaránya eléri a kb. 14%-ot. A magyar rendszerben közel kétszeres 

költséggel biztosítható ugyanaz a frekvencia-szabályozási szolgáltatás, mint a német 

rendszerben. A szekunder szabályzás költsége 2,05-ször és a perces szabályozás költsége 

1,43-szor magasabb, mint a német rendszerben. (ENPOL) 

A problémák gyors eszkalálódása a sürgős beavatkozás iránti igényt jelzi. A 

rendszerszabályozási kapacitás iránti igény sürgősségét jellemzi az évenkénti kb. 15-20 

milliárd Ft nagyságrendű szabályozási költség növekmény. (Egyszerűsítve ez azt jeleni, hogy 

a megoldás egy éves késedelme hozzávetőleg 15-20 milliárd Ft szükségtelen többlet terhet 

hárít a lakosságra és a villamos energia fogyasztókra. Teszi ez anélkül, hogy az áthárított 

terhek magukban hordoznák a megoldás kibontakozásának lehetőségét.) A rendszerirányító 

jelentései szerint a magyar villamos energia rendszer a gyorsan növekvő többlet költség 

ellenére sem szabályozható megfelelően. 

A villamos energia termelő kapacitás és a folyamatosan változó igények közötti változó 

nagyságú különbségek áthidalását hatékonyan a villamos energia tárolását is magában foglaló 

szabályozási rendszer biztosíthatja. 

2.2.5. A technikai rendszerek fejlődését jellemző sémák a villamos energia ellátásban 

A világítás az emberiség hajnala óta része életünknek – a villamos energia ellátó 

rendszerek megjelenését is a megbízható, biztonságos fényforrás iránti igény hívta életre.
8
 

(Terjedelmi korlátok miatt a részletes technikatörténeti elemzés az elektronikus mellékletek 

között kapott helyet, a 2.2.5. fejezetben azokat a mérföldköveket veszem sorra, amelyek a 

TRIZ fejlődéstörténeti sémái szerint a jövőbeli rendszer tulajdonságainak megsejtésében 

támogatást nyújtanak – lásd az 1. lábjegyzetet). 

A transzformátor feltalálását megelőzően, a modern villamos energia rendszer 

megszületése előtt három versenytárs határozta meg a világító készülékek piacát: bár még 

mindig a gázvilágítás volt az uralkodó, számos eredményes kísérlet folyt a nagy fényerejű 

villamos ívlámpák és izzólámpák, illetve az ezeket tápláló hálózatok kialakítására. 

1878-ban számos szabadalmat bejelentettek villamos világítást tápláló indukciós 

készülékekkel kapcsolatban – mind nyitott vasmagúak és a primer oldalon soros kapcsolásúak 

                                                
8 A világítás és a villamos energia ellátás kultúrtörténetének általános bemutatása során többnyire Paturi 

(1991) könyvéből merítettem 
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voltak. Hogy a lámpák a primer oldali soros kapcsolás miatt egymás fényereje megzavarása 

nélkül nem kapcsolhatók ki-be, a feltalálóknak esetleg fel sem tűnt. Ám lehet, hogy ebben az 

időben – az izzólámpa megjelenése előtt – még senki sem gondolt arra, hogy egy világítási 

rendszerrel szemben éppen ez a legfőbb követelmény. 

1878-79. Szilveszter este gyulladtak ki New Yersey-ben, a Menlo Parkban Th. A. Edison 

izzólámpái. Edison érdeme, hogy az ekkorra kiforrott konstrukcióval bíró izzólámpát nem 

önmagában mutatta be a nyilvánosságnak, hanem egy minden apró részletében kidolgozott 

egyenáramú elosztóhálózat elemeként, amelyben a lámpák mind párhuzamosan kapcsolva, 

tehát egymás üzemét nem befolyásolva égtek. Az ívlámpához képest, amely erős, vakító 

fénye miatt csak utcák, terek, esetleg nagy termek megvilágítására volt alkalmas, az 

izzólámpákat lakószobák megvilágítását is lehetővé tették. Az izzólámpát, mint villamos 

fogyasztót viszonylag nagy, néhány száz ohmos ellenállása teszi előnyössé, így fénye nem 

olyan nyugtalan, mint az ívlámpáé és az áramfelvétele is egyenletes. Ezek együttesen tették az 

izzólámpát alkalmassá arra, amire a gázvilágítást akkor már ötven éve használták: szolgáltatás 

jellegű világító hálózatok kialakítására. Az akkori lehetőségek szerint 100-150V-os 

kétvezetékes egyenáramú elosztórendszernek hátránya volt a jelentős szállítási veszteségek 

miatt korlátos, 600-700 méteres kiterjedés. 

Az 1881. évi párizsi kiállítás alkalmával Deprez előadásban fejtette ki nézetét, hogy a 

villamos energia bármilyen távolságra átvihető kellőképpen nagy feszültséggel, ezt az 1882-es 

müncheni nemzetközi villamossági kiállításon berendezésével igazolta (Egy 57 km hosszú 

távíróvonal egyik végét egy 2 lóerős gőzgéppel meghajtott dinamó táplálta, 1400 volt 

feszültséggel. A vonal másik végén, a kiállításon, egy ugyanilyen dinamó, motorként 

üzemeltetve, szivattyút hajtott, amely kis mesterséges vízesést táplált. A rendszer működött 

ugyan, de a nagyfeszültségű egyenáramú átvitel villamos hatásfoka csak 46% volt). 

Látványos eredményeket ért el Gaulard és Gibbs az általuk szekunder generátornak 

nevezett elosztórendszer fejlesztésében (a rendszer felépítését lásd a 1.5.2.A Ábrán). 1884 

őszén Olaszországban, Torinóban is bemutatták rendszerüket az ottani villamossági 

kiállításon. Az áramfejlesztő (2000 V, 133 Hz) a kiállítás területén állt és innen látta el a 

fogyasztóit, különféle típusú lámpákat, amelyek részben a kiállításon voltak helyben, részben 

a Torino - Lanzo vasútvonal egyes állomlásain, egészen 40 km távolságig. Mivel a Gaulard-

Gibbs rendszer nem volt önszabályozó (ezt a feltalálók a vasmag ki-be tologatásával 

ellensúlyozták – lásd a TRIZ 8. sémáját), és ezért készülékeik üzemszerű bemutatására 

minden esetben közvilágítás jellegű fogyasztókörzeteket (vasútállomásokat) választottak, ahol 
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az összes lámpát egyszerre kapcsolják ki és be, nem pedig véletlenszerűen, mint a 

magánfogyasztókat ellátó hálózatok esetében. 

A gazdaságos és célszerű elosztás és a kielégítő szabályozás megvalósítását a Ganz és 

Társa cég elektrotechnikai osztályán a párhuzamos kapcsolású és zárt vasmagú 

transzformátorokat alkalmazó elosztórendszer kidolgozásával sikerült megoldani (részletesen 

lásd az elektronikus mellékletben). 

A transzformátoros elosztórendszer egyik legnagyobb sikerű korai alkalmazása a Róma 

városát ellátó Tivoli Erőmű és távvezeték volt 1892-ben. A vízenergiával működő erőműből 

5100 V feszültségű, 28 km hosszú távvezetéket építettek a római Porta Pia városkapu 

közelében levő állomásig. Ebben 32, egyenként 25 kW teljesítőképességű transzformátor 

2000 V-ra, a már működő gőzerőműhöz csatlakozó hálózat szintjére csökkentette a 

feszültséget, amit onnan koncentrikus kábeleken vezettek tovább. A római hálózat először 

csak világítási fogyasztókat látott el és teljesítőképessége nem volt kihasználva, de néhány év 

múlva rákapcsolták a városi villamos vasút akkor létesült első szakaszát. A Porta Pia 

állomáson napközben forgó átalakítók egyenfeszültséggel táplálták a vasúti munkavezetéket, 

az esti csúcsterhelés két óráját pedig akkumulátorokkal hidalták át. Ez volt az első eset, hogy 

váltakozóáramú világítási rendszert és egyenáramú villamos vasutat nagyfeszültségű 

vezetéken ugyanabból az erőműből láttak el. 

A váltakozó áramú, párhuzamos kapcsolású, transzformátoros villamosenergia-elosztó 

rendszer feltalálásával lehetőség nyílt kiterjedt villamosenergia-rendszerek létesítésére, a 

villamosenergia-szolgáltatás biztosítására. Az ekkor már rendelkezésre álló és a következő 

években születő találmányok és fejlesztések sokaságának köszönhetően rövidesen már 

nemcsak kizárólag a világítási igények kielégítésében, hanem egyre szélesebb körben (ipari 

célokra és háztartási eszközök működtetésére, mechanikai-, kémiai-, és hőenergiává 

átalakításra, stb.) elterjedt a villamos energia hasznosítása. 

Napjainkra a villamos energia szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói igények szerkezete 

alapvetően megváltozott. Míg kezdetben a világítás biztosítása volt a cél, a váltakozó áramú 

ellátó rendszer megjelenésével a villamos energia hajtás a legtöbb helyhez kötött, korábban 

gőzgéppel vagy belső égésű motorral megvalósított alkalmazásban teret nyert. A kötött pályás 

villamos vontatás megjelenése is hatalmas lökést adott a fejlődésnek. A modern gazdaságban 

nélkülözhetetlen informatikai és telekommunikációs eszközök mind villamos energiával 

működnek. Ahogyan az áramszünetek megbéníthatnak egy gazdaságot, az informatikai 

rendszerek üzemzavara is hatalmas károkat okoz. 
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A következő lépést (a mobil hírközlés analóg példája szerint) a közúti közlekedés 

villamosítása jelentheti – a TRIZ elmélet fejlődéstörténeti sémáiból is láthatóan az 

infrastruktúra fejlődésének gátja a széles körű használatra megfelelő fedélzeti (on-board) 

raktározási technika hiánya. Ezen a téren jelentős előrelépést jelentettek a sorozatgyártású 

villamos hibrid (HEV – Hybrid Electric Vehicles) és tisztán elektromos (PEV – Pure Electric 

Vehicles) járművek. Az elektromos járművek nem csupán fogyasztói, de a hálózatra 

visszatáplálásra alkalmas kialakítás elterjedésével termelő egységei is lehetnek a rendszernek. 

(A V2G technológia ígéretével, a vezeték-logisztikai modellben elfoglalt szerepével az 

értekezés további részeiben kiemelt helyen foglalkozom). 

A hidrogén-hajtású közúti járművek hasonló szerepet tölthetnek be, bár a sokszoros 

átalakítás nagy veszteségei miatt megfontolandó, milyen infrastruktúra létesítése biztosíthat 

fenntartható rendszer-üzemeltetést. 

Az elmúlt évtizedben világszerte nagymértékben növekedett a hűtési célú villamos 

energia felhasználás – ebben a légkondícionálás mellett a logisztikai célú igények is 

jelentősek, a hűtési láncok, a hűtött szállítás és raktározás energia-igénye és szerepe sem 

elhanyagolható. (A hálózatbarát megoldások, így a „The minA Concept‖ alkalmazása 

időszerű feladat). 

2.2.6. Ellátási hibák jelentkezése a villamos energia szolgáltatásban 

A villamos energia ellátás esetében a fogyasztók sokkal érzékenyebbek a szolgáltatásban 

fellépő hibákra, a villamos energia hiányára: a szünetmentes villamos energia biztosítására 

(ehhez kapcsolódó raktározására) számos technológia áll rendelkezésre, de az ilyen 

megoldások költsége általában magas, így a mindennapi használatban még nem terjedtek el. 

Sok múlik azon is, milyen gyakorisággal jelentkeznek az áramkimaradások, valamint, hogy 

mennyire kiterjedtek térben és időben. 

Európában a hálózat rendelkezésre állása 95% felett van, a zavarok átlagosan kevesebb, 

mint 12 s ideig tartanak (UCTE, 2004). Ipari üzemek energetikai célú beruházások előtt 

számszerűsítik a kiesési idő és a kiesett mennyiség függvényében a hiány várható költségeit, 

és döntenek sok esetben kiserőmű megvalósítása mellett (szigetüzemű, multi-generációs 

villamos, fűtő- és hűtőenergia-termelő rendszer). A villamos energia biztosítására ipari 

nagyságrendben gázmotorok, gázturbinák vagy dízel-aggregátok szolgálhatnak, de ezek 

legfeljebb csak a problémamentes leállást illetve a szükség-ellátást képesek biztosítani. A 

villamos vontatású közlekedési eszközök hálózati hiba vagy energiahiányos állapot 
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bekövetkezése esetén egyáltalán nem működnek, a közlekedésben a kiesés azonnal érezhető. 

A háztartások számára is kritikus a villamosenergia-szolgáltatás hiánya (azon kívül, hogy 

áramszünetkor kénytelenek „gyertyafény mellett nézni a tv-t‖), de a korszerű hűtő- és 

fagyasztókészülékek a jó hőszigetelésnek köszönhetően akár hosszabb ideig is megfelelő 

hőmérsékletet tudnak biztosítani a hűtést igénylő élelmiszerek számára. A villamos főzésnek 

és fűtésnek alternatívája a földgáz használata, de a párhuzamosan kiépített infrastruktúrák 

költsége hasonlóan magas lehet. A gazdasági élet minden területén problémát jelenthet, hogy 

áramszünetkor megfelelő hálózati tartalék forrás kiépítésének hiányában a számítógépek sem 

működnek. 

Egyidejű relé-hibák az elosztóhálózaton 

Egy amúgy kiegyensúlyozott üzemállapotú szombat reggelen, 2002. december 28-án egy 

relé meghibásodása egymillió fogyasztó lekapcsolódásához vezetett Nyugat- és Észak-

Jütlandban (Dánia). A helyzet uralhatónak tűnt, amikor egy második relé hiba következtében 

kiesett a keletet és nyugatot összekötő két 150 kV-os távvezeték közül az egyik, a másik 

vezeték túlterhelődéséhez vezetve, amely ekkor szintén kiesett. Végül a hálózat északi része 

elszigetelődött. Terheléskorlátozás és más vészhelyzeti intézkedés nem tudta megelőzni az 

összeomlást. Míg az esemény kiváltó oka két független relé hiba volt, két blokk sikertelen 

házi-üzeme és egy üzemzavari tartalék blokk automatikus indításának meghiúsulása 

valószínűleg hozzájárult az áramszünet végső kiterjedéséhez. Három óra alatt az ellátást 

teljesen visszaállították. Az üzemzavar 800 MW hazai fogyasztás és 1800 MW export 

kiesését eredményezte. A kiesett termelést 2200 MWh-ra becsülik. 

A rendszerirányítás informatikai hiányosságai 

2003. augusztus 14-én Észak-Ohio villamosenergia-rendszere biztonságos 

üzemállapotban volt, habár az előírt korlátokhoz közel üzemelt, a légkondicionálók 

kiszolgálásához szükséges meglehetősen nagy igény miatt. A nagy importok és erőművi 

blokkok rendelkezésre nem állása rontotta a kritikus feszültség tartását. Egy 345 kV-os 

távvezeték kiesése egy fához történt átívelés következtében, kombinálva azzal, hogy a 

rendszerkörülményeket három órán keresztül nem megfelelően ítélték meg, több más 

távvezeték túlterhelődéséhez vezetett, anélkül hogy megfelelő figyelmeztetésekre és 

üzemviteli utasításokra került volna sor. Azon események kombinációja, hogy az 

üzemirányító személyzet nem volt tudatában a vészhelyzetnek, hogy nem működött a 

veszélyre figyelmeztető funkció, hogy nem működtek a távvezérlő konzolok, hogy nem 
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működtek a primer szerver számítógépek egy óráig anélkül, hogy észrevették volna, a 

villamos hálózat kondícióinak leromlásához vezettek, amelynek az üzemirányító személyzet 

nem volt tudatában. Fél órán belül kiesett három 345 kV-os távvezeték fához történt átívelés 

következtében. A túlterhelődés számos megmaradt távvezeték kaszkád kieséséhez vezetett. 

Forrásoldali hiány és áramkorlátozás 

2003. január 13-án a magyar villamosenergia-termelés 13 százalékát nyújtó Mátrai Erőmű 

Rt. teljesítménye mintegy 95 százalékkal csökkent, miután vasárnapról hétfőre virradó 

éjszaka a mínusz 25 fokos hidegben befagytak a szénpályák. Az erőmű öt, összesen 830 

megawatt teljesítményű blokkja közül csupán egy 100 megawattos áramtermelő egység 

üzemelt, mintegy 50 megawattos teljesítménnyel. Ebbe közvetlenül a bányából juttatják el a 

fűtőanyagot, míg a bunkerekben kisebb robbantásokkal szabadítják fel az összefagyott, 

betömbösödött lignitet. 

Az importigényt a Magyar Villamos Művek Rt.-nek a megelőző nap kell jeleznie a 

külföldi erőművek felé, mert a napi csúcsidőszakokban általában egyik villamosenergia-

exportőr sem rendelkezik felesleges kapacitással. Ezért nem sikerült hétfőn a kellő időben 

külföldről beszerezni a szükséges árammennyiséget, noha két órával később már az ukrán, a 

szlovák és a lengyel energiarendszerek is képessé váltak villamosenergia-szállításra. 

A Mavir - 1988 óta először - hétfőn reggel, 6.16-tól 8.10-ig részleges villamosenergia-

korlátozást rendelt el, mert a rendkívüli hideg hajnalban a mátrai, a csepeli és a dunamenti 

erőműben gondot okozott. A teljesítmény-csökkenés meghaladta a fogyasztói igény 18 

százalékát, és a kereslet 6,7 százalékát sem importból, sem a többi magyarországi erőmű 

segítségével nem tudták kielégíteni. A termeléskiesés miatt nem lehetett fedezni a reggeli 

órákban jelentkező 5100 megawattos csúcsterhelést, ezért 311 megawattal korlátozni kellett a 

fogyasztást. (www.origo.hu, MTI közlemény). Azok a családok, amelyek a reggeli órákban 

áram nélkül maradtak, legfeljebb csak mérgelődtek, hogy nem ég a villany, nem működik a 

fűtés és olvad a hűtőszekrény. A kellemetlenségek mellett a nagy áramfogyasztónak számító 

ipari üzemeket kár is érte, igaz, eltérő mértékben. A nap nagy vesztese egy Győrben működő 

alumínium-öntöde volt, náluk 8–10 millió forintos veszteséget okozott az áramkimaradás. 

Ebben az üzemben a munkaóra-kiesés mellett az jelenti a legfőbb gondot, hogy a lehűlt 

alumíniumot le kell csapolni, majd utána a kazánokat és a hőtárolós tégelyeket újra kell 

melegíteni. Az is előfordulhat, hogy ezek megrepednek, és akkor nem használhatók tovább, ki 

kell cserélni őket, ami nagy költség. A vállalat vezetői szerint a leállással együtt járó károk 
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nagyrészt elkerülhetők lennének, ha legalább negyedórával az áramszünet előtt tudnának a 

problémáról. (www.delmagyar.hu) 

  

2.2.6.A Ábra: Az áramkorlátozás hatása a napi profilra (kék: 2003.01 13. piros: 2003. 01.20.), valamint a 

teljesítménymérleg a korlátozás idején (www.mavir.hu, www.origo.hu) 

Karbantartási hibák kiterjedése 

2003. augusztus 27-én egy előre tervezett erőművi karbantartási művelet indította el 

azokat az eseményeket, amelyek követeztében üzemzavar lépett fel Ausztria, Szlovénia és 

Magyarország ellátásában. A szlovéniai Krsko atomerőműben néhány biztonsági szelep 

tesztelése során egy kapcsoló helytelen beállítása az egység automatikus kikapcsolódásához 

vezetett 2003. augusztus 27-én 9:15-kor. Az atomerőmű kiesése után fél másodperccel, egy 

400 kV-os leágazási megszakítót a megszakító-beragadás védelem kikapcsolt, egy beégett 

érintkező következtében. A Krsko atomerőmű kiesését követően a Hévíz távvezetéken a 

terhelésáramlás több mint 1300A-re nőtt (ez volt a túl-áram védelem indulási szintje). A 

megszakító-beragadás védelem nemcsak Tumbri állomás összes megszakítójának adott 

kioldási parancsot (ahol az összes leágazás egy gyűjtősínre csatlakozott, előre tervezett 

karbantartási munkák miatt), hanem a távközlési rendszeren keresztül Hévíz állomásra is. Az 

osztrák területeken így előálló túlterhelés 4 perccel az atomerőmű kisesését követően több 

nemzetközi vezeték lekapcsolását eredményezte, így a kiesési sorozat megállt - 2 

másodperccel megelőzve a Magyarország felé menő összes vezeték kiesését. Az esemény 

alatt számos távvezeték a régióban túlterhelődött, és számos határkeresztező áramlás iránya 

megfordult. A normál üzemállapotot sikeresen visszaállították, az esemény nem okozott 

ellátáskiesést. 

Az üzemzavart három független esemény váltotta ki: a nagy határkeresztező áramlások 

északról dél felé, a Krsko atomerőmű váratlan kiesése, valamint a vezetékvédelem 

érintkezőjének beégése Tumbriban. Egyik esemény egyedüli előfordulása sem okozott volna 

ilyen súlyos következményeket. A jelentős északról dél felé irányuló teljesítményáramlás 

állandó jelenség. A tényleges tranzitáramlások általában száz megawattokkal eltérnek a 
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menetrendtől. A 220 és 380 kV-os Wien-Győr vezetékek további kiesése (a megnövekedett 

határkeresztező forgalom és a Németország-Ausztria rendszer-összeköttetések kaszkád 

kiesése miatt) valószínű, hogy jelentős feszültségcsökkenést okozott volna Ausztriában és 

Szlovéniában, és esetleg áramszünethez vezetett volna. 

Nemzetközi tranzit távvezetékek kaszkád meghibásodása 

A 2003. szeptemberi országos méretű olasz áramszünet (a legnagyobb áramszünet 

Európában a második világháború óta) számos jól ismert és továbbra is megoldatlan 

strukturális kérdésből eredt. Olaszország jelentős mértékben függ a nagy mennyiségű 

villamosenergia-importtól, aminek veszélyeire az UCTE rendszer megfelelőségi jelentései 

korábban is többször figyelmeztettek. (UCTE, 2004) 

Olaszország a Franciaországgal, Svájccal, Szlovéniával és Ausztriával közös határát 

keresztező tizenöt 380 kV-os és 220 kV-os távvezetéken keresztül importál villamos energiát. 

2003. szeptember 28-án 3:00-kor az Olaszországba irányuló összes fizikai import 6651 MW 

volt. A menetrend 6400 MW volt. Ebben az időben Olaszország terhelése (Szardínia nélkül) 

24 064 MW volt, ezen felül 3638 MW szivattyús tározós erőművi terheléssel. 

Az események sorozatát a svájci Mettlen-Lavorgo 380 kV-os „Lukmanier‖ vezeték 

kiesése indította 3:01-kor, amelyet egy átlagos üzemviteli probléma, fához történt átívelés 

okozott. A vezeték automatikus visszakapcsolására történt több kísérlet sikertelen volt. 3:08-

kor a kézi visszakapcsolás sem sikerült. Eközben más vezetékek átvették a terhelést a kiesett 

vezetéktől, ahogy az a hasonló esetekben mindig történik – szerencsétlen módon ezek a 

vezetékek is túlterhelődtek, és meghibásodtak. Az import csökkentése sem segített az 

egyensúly helyreállításában, és az Olaszország felé tartó többi rendszerösszekötő vezeték 

majdnem egyidejű és automatikus kiesése miatt az olasz rendszer elszigetelődött az európai 

hálózattól kb. 12 másodperccel a Sils-Soazza távvezeték kiesését követően. Az energia-

szállítás megszakadása miatt stabilitási bomlás és feszültség-összeomlás következett be 

Olaszországban, így a rendszerfeszültség az északi országrészben megengedhetetlenül 

alacsony lett, és ennek következményeként számos erőmű kiesett Olaszországban. 

Az UCTE szabályok szerint azonnali intézkedéseket tettek az összes UCTE országban 

(pl. kb. 3500 MW-os termeléscsökkentés Németországban és kb. 3200 MW-os 

Franciaországban) hogy elkerüljék a frekvencianövekedést az európai hálózatokon. Az 

európai hálózatról történt leválást követően a gyors frekvenciacsökkenés Olaszországban 

átmenetileg megállt kb. 49 Hz-en, a primer frekvenciaszabályozás és a szivattyús tározós 
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erőművek és a terhelés egy részének automatikus kikapcsolása következtében. Ezt követően 

további termelő egységek estek ki különféle okokból: a turbina kiesése, a 

frekvenciacsökkenési relé működése, az égéstermékek magas hőmérséklete, a gerjesztés 

kiesése, stb. okokból. A további terheléskorlátozások ellenére a frekvencia tovább csökkent, 

és a rendszer az ország leválása után 2 perc 30 másodperc múlva összeomlott, amikor a 

frekvencia elérte a 47,5 Hz küszöbértéket. 

  

2.2.6.B Ábra: Rendszerösszeomlás Olaszországban (Almási és Feleki, 2004) 

A rendszer újra-felépítése az áramszünetet követően azonnal megkezdődött, az 

áramszolgáltatást Olaszország majdnem teljes északi részén 8:00 óra előtt visszaállították, a 

központi részén 12:00 óra körül, és a szárazföld többi részén 17:00 órakor. Szicília teljes 

ellátása 21:40-re állt vissza. Bár voltak nehézségek, a rendszer újra-felépítést sikeresen 

végrehajtották. Az esemény néhány tízezer embert érintett Svájcban 1-2 óráig, és 55 millió 

embert Olaszországban 20 óráig (a nem szolgáltatott energia kb. 200 000 MWh).  

Az áramszünetekből levonható következtetések 

Áramszünetek a villamosítás kezdetétől időről időre mindig történtek. Az elmúlt egy-két 

évtizedben viszont az európai átviteli-hálózat működtetésének körülményei alapvetően 

megváltoztak. A villamosenergia-piaci kereskedelem és a pontosan nem előre jelezhető, 

időszakosan működő villamosenergia-termelés térhódítása révén az európai rendszer a 

kontinenst átszelő, egyre hosszabb távolságú és növekvő nagyságú áramlások színterévé vált. 

A megváltozott körülmények miatt a rendszert a biztonsági követelmények szerinti 

határokhoz közel üzemeltetik, mely körülmények között a napi hálózatüzemeltetés sokkal 

kihívóbb feladattá vált (Körmendi és Solymosi, 2008). 

A nemzetközi vizsgálóbizottságok számos szempont, köztük a liberalizáció, az elosztott 

termelés hatása, a nagymértékű nemzetközi tranzit áramlások, a megújuló források rendszerbe 

integrálása, az erőműparkok összetétele, és a rendszer biztonsági kritériumai nézőpontjából is 
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elemezték a történteket. Az általános megállapítások között szerepelt, hogy a vizsgált 

esetekből nem lehet közvetlen következtetéseket levonni az elosztott termelés hatásaira 

vonatkozóan. Általában az elosztott kapacitás növekedése csökkenti a meddő teljesítmény 

mennyiségét a területen, így érzékenyebbé téve a területet a feszültség-összeomlásra. A 

meddő teljesítmény komponenseinek, mint pl. a szinkrongenerátoroknak a helyes beállítása 

csökkentheti a problémát. Ha az ilyen generátorokra nincsenek megfelelő követelmények 

kidolgozva, akkor a nem szelektív kiesésük hozzájárulhat a rendszer instabilitásához. Az 

időszakos termelés (különösen a szélenergia) viselkedése vagy lehetséges hatása korlátozott 

befolyást mutat ezeknél az eseményeknél. Az igények jobb befolyásolása, figyelembe véve a 

vezetékek korlátait, korlátozhatta volna az események kiterjedését, sőt a legtöbb esetben 

segíthetett volna azokat elkerülni. A nagy volumenű és hosszú távolságú kereskedelmi 

áramlások instabilitást okoznak, és nehézséget az erőműveknek hogy megállják a helyüket e 

helyzetben, valamint nehézséget okoznak a rendszerirányítóknak (pl. a távvezetékek 

visszakapcsolásakor a szögkülönbségek miatt). Az aktuális helyzetben az átviteli rendszer 

részei túlterhelődésének elkerülése érdekében történő távvezeték kikapcsolások nem oldják 

meg a szűkös átviteli kapacitások problémáját, hanem a túlterhelődést más hálózati elemek 

irányába tolják át, és kaszkád kieséseket okozhatnak. A vizsgálatok során igazolást nyert, 

hogy amennyiben a nemzeti energiapolitikák továbbra is rossz, sőt ellentmondásos beruházási 

jelzéseket adnak, várhatóan több ország dönt úgy, hogy saját helyi termelői és szállító hálózati 

infrastruktúra helyett importra támaszkodik. Ez oda vezet, hogy a termelés egy szűk területre 

fog koncentrálódni és hosszú távolságú nagy mennyiségű villamosenergia-tranzitok jönnek 

létre, ami rontja a hálózatok megbízhatóságát. (UCTE, 2004) 

2.2.7. Aktuális fejlesztések, a jövőbeli fejlődés lehetséges irányai a hazai villamos 

energia rendszerben 

A villamos energia szektor napjainkban is, és várhatóan a jövőben is folyamatosan bővül. 

Növekvő térhódításának oka, hogy: (1) A villamos energia a nagy erőművekben egyre javuló 

hatásfokkal állítható elő, a villamos energia termeléséhez kapcsolódó hulladék-hő 

hasznosítása is ígéretes (fűtő- és hűtőenergia szolgáltatás). (2) Az erőművek 

együttműködésével lehetővé válik egymás kisegítése, együttes üzemben elegendő kevesebb 

tartalékot képezni, így növelhető az egyes generátorok mérete, és nő a fogyasztók ellátás-

biztonsága. (3) A váltakozó áramú villamos energia jó hatásfokkal transzformálható és 

szállítható; (4) Elosztása jól megoldható, ugyanarról a hálózatról több különböző 

teljesítmény-igényű fogyasztó is kiszolgálható, valamint (5) Sokoldalúan, könnyen, jó 
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hatásfokkal felhasználható, egyre több új technológia alkalmazását teszi lehetővé. A 

felhasználás szintjén tiszta energia, ezért bizonyos esetekben (közlekedés: villamos vontatás) 

kizárólagosságot élvez. (Geszti, 1983). 

Külön figyelmet érdemelnek a villamos energia előállításában az elosztottan termelő 

megújuló és kiserőműves források, a szállításban és elosztásban az új típusú hálózatrészek 

(virtuális grid, smart grid), az új, innovatív tárolási technológiák valamint a fogyasztói oldalon 

megjelenő, hálózati együttműködésre alkalmas eszközök, berendezések (rádiófrekvenciás 

körvezérléssel szabályozható háztartási eszközök, valamint elektromos hajtású közúti 

járművek). 

Magyarországon már az elkövetkező néhány évtizedben jelentős változások várhatók a 

villamosenergia-termelés szerkezetében – a hazai energiapolitikai stratégia szerkezetváltás 

előtt áll. Hazánkban az erőművek ma rendelkezésre álló együttes teljesítőképességéből másfél 

évtized múlva már csak mintegy 5000MW tekinthető elfogadhatónak. 

 

2.2.7.A Ábra: Az erőműpark várható összetétele (VER2011) 

A villamos-energia ipar eszközei – köztük az erőművek – igen hosszú életűek: egy 

atomerőmű jellemző működési ideje 40 év, egy vízerőművé ennél jóval több is lehet. Ezek a 

létrehozásuk idejének ismereteit, technológiáját testesítik meg, és könnyen elképzelhető, hogy 

szolgálati idejük során egyre kevésbé felelnek meg a kor követelményeinek. Erre jó példa, 

hogy napjainkban gyorsan terjednek a gáztüzelésű erőművek, nem kis részben a viszonylag 

olcsó földgáz hatására – ám a gáz árának drasztikus emelkedése jócskán megdrágítja majd a 

villamos energia termelését is, így ezek a jelenleg gazdaságos erőművek később akár igen 

költségesnek is bizonyulhatnak. Végül az erőművek és egyéb berendezések igen költségesek, 

gyakran évtizedekbe is beletelik, mire megtérülnek. Így aztán egy-egy beruházás különösen 
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sok kockázatot hordoz magában. Már 2010-ben is a pénzügyi krízist tükröző szinten voltak az 

energiaszektor beruházásai, de mára még ahhoz képest is több mint 40 százalékkal zuhantak. 

Ha a 2011-es adatokat nézzük, akkor egy tipikus hálózati elemet Magyarországon 150 évente 

cserélnének le. Csakhogy egy ilyen berendezésnek nem 150 év az élettartama, hanem például 

egy vezetéknek 30-40 év, egy transzformátornak nagyjából 20 év. Mindeközben az iparág 

jelentős közterheket visel, az állandóan változó adószabályozás miatt pedig igen nehéz előre 

tervezni. 

A stratégiai döntésekben számottevő szerepet játszik az elérhető importra vonatkozó 

várakozás. Ma a magyarországi villamosenergia-ellátás forrásoldalát a hazai erőművek 

mellett a kereskedők által lekötött importforrások (külföldi erőművek) jelentik. Télen 

általában kisebb a beszerezhető forrás, nyáron nagyobb. A fő irányt az északi beszerzés 

jelenti, ahol a csúcs általában télre esik, így az északi szomszédjaink kínálata télen kisebb, 

nyáron nagyobb. Mivel hazánkban a csúcsterhelés egyre inkább a nyári időszakra tolódik a 

jövőben, ezért ez kedvező hatású. Hosszú távon azonban nem lehet arra számítani, hogy 

Lengyelországból, Csehországból vagy Ukrajnából jelentős mennyiségű villamos energiát 

tudunk a saját ellátásunkra biztosítani, tehát biztonságos importkapacitás aligha várható.  

Alapvető, hogy Pakson a meglévő négy egységet a harmincas években le kell állítani, 

további üzemidő-meghosszabbítás nem várható. A Paks II. Atomerőmű a húszas években 

vagy 2x1200MW-tal, vagy 2x1600MW-tal fog megépülni. Az első egység feltehetően már 

2021-ben vagy kicsivel utána teljes értékű üzemi blokk lehet, majd az igénynövekedéstől, a 

terhelhetőségtől és főleg a finanszírozási lehetőségektől függően a második egység valamikor 

a húszas évek közepén vagy a második felében lesz értékelhető. Az épülő erőművek 

minimuma a húszas évek elején, 2025-ig: Paksi Atomerőmű (1 blokk) 1200 MW, gázturbinás 

tartalékok (4 gép) 650 MW, szivattyús tárolós vízerőmű (2 gép) 600 MW, megújulós 

kiserőművek 200 MW, tehát az összes új erőmű 2021 és 2025 között 2650 MW. (NFM2011) 

A Megújuló Energia Nemzeti Cselekvési Terv szerinti 750 MW szélenergia közelítően 

kb. 100-110 MW fel- és le-irányú többlet szekunder szabályozást és 15 perc után azt kiváltó 

többlet tercier szabályozást tesz szükségessé, aminek éves költsége a jelenlegi árakon elérheti 

a 24 milliárd Ft nagyságrendet. A szélenergia kapacitás növelésének előkészítését célszerű 

összekapcsolni a szekunder és tercier tartalék biztosítás eszközeinek a megfelelő műszaki és 

gazdasági paramétereket biztosítani képes, gyökeres átalakításával. 

A villamosenergia-rendszer üzeme által meghatározott igények teljesítése legnagyobb 

komplexséggel és legnagyobb hatékonysággal szivattyús energiatározó beléptetésével 
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biztosítható, jelenleg ez jelenti a legkedvezőbb és egyben legkiforrottabb megoldást (NFM, 

2011). 

A villamos energia rendszerek forrásoldalának alakulása, a jövőben létesítendő tároló 

infrastruktúra nagysága és hálózatának szerkezete nagyban függ azoktól a támogatási 

formáktól, amelyeket az egyes országokban azért használnak, hogy a társadalmilag leginkább 

elfogadható, a környezetet jobban kímélő energiaátalakításokra tereljék a figyelmet. 

Támogatással akkor lehet (szabad) beavatkozni pontos szabályokkal a versenybe, ha az egyéb, 

gazdasági mutató-számokkal ki nem fejezhető társadalmi célokat (pl. egészség-, táj- és 

környezetvédelmi célokat) nem lehet a versennyel elérni. Piacgazdaságban, verseny mellett is 

lehet támogatásokról beszélni, de nagyon pontos elhatárolásokra van szükség, ha a verseny 

tisztaságára, az egyenlő esélyekre gondolunk. A támogatás tulajdonképpeni célja, hogy a 

villamosenergia-termelés, adott esetben a tároló infrastruktúra egyébként gazdaságtalan része 

többlet anyagi ráfordítással gazdaságossá váljon a befektető és az üzemeltető részére. A 

többlet anyagi ráfordítás forrásai származhatnak az állampolgárok adójából (itt az állam fizeti 

a többletet), illetve közvetlenül a fogyasztótól, amikor a villamos energia díjában fizeti meg a 

többletet. Piacgazdaságokban általában az utóbbit választják, mert az állam szerepét 

igyekeznek a szabályalkotásra és annak betartásának ellenőrzésére korlátozni. A támogatási 

megoldások világszerte eltérőek, időben is sokszor módosulnak, alapvetően fontos azonban, 

hogy a befektetőket hosszútávon tartós és megbízható jogi szabályokkal ösztönözzék az ilyen 

társadalmilag hasznos létesítmények megvalósítására. 

A tárolással elérhető szabályozási képesség vonatkozásában külön figyelmet érdemel a 

központi, nagy egységekkel megvalósított (centralizált) és az elosztott, kisebb tároló egységek 

alkalmazásával létrehozható (decentralizált) szerkezet. 

 A centralizált rendszernek kétségen kívüli előnye, hogy a rendszerirányító kezében nagy 

hatékonysággal alkalmazható eszköz a szükséges magasabb arányú tartalékok 

képzésében. Kritikájaként megfogalmazható, hogy nem elegendő a termelés és fogyasztás 

mindenkori egyenlőségét biztosítani, hanem megfelelő hálózati kapacitás is szükséges 

ahhoz, hogy az energia eljusson a fogyasztókhoz. Ez különösen kiélezett helyzetben, egy 

rendszer-üzemzavar, vagy nagymértékben megváltozott tranzit szállítások esetén jelenthet 

problémát. Mindenkor biztosítani kell ugyanis nemcsak a távvezetékek rendelkezésre 

állását, hanem azon a nem tervezett forgalom ellenére a megfelelő szállítási kapacitást is. 

 A decentralizált rendszer a helyi, regionális egyensúly fenntartásában a közeli források és 

a tároló egységek szoros együttműködését valósítja meg. Ezek a hálózatrészek 
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(microgrid, smart grid, virtuális grid rendszerek) alapvetően azért is jönnek létre, hogy a 

nagy energiarendszer által nehezen kezelhető kistermelőket az ellátási körzeten belül 

integrálják. Mindezek ellenére ezek a rész-rendszerek továbbra is a nagy 

energiarendszerhez csatlakoznak. Az esetleges belső hibák, a szerződött mennyiséghez 

képest jelentős mérlegköri eltérések jelentkezése esetén még erősebben függenek attól. 

Ekkor olyan nem-tervezett terhelésnövekedés (vagy éppen teherledobás) állhat elő, ami 

jelentős mértékben, szabályozási képességén túl veheti igénybe a nemzeti rendszert. 

A villamos energia ellátás technikatörténeti fejlődésének fényében értékelve 

megállapítható, hogy a kezdetben kis területen működő, helyi szolgáltatók előbb nemzeti 

rendszerekké kapcsolódtak össze (éppen a termelés méretgazdaságosságának kihasználása és 

a tartalékképzési infrastruktúra elérhető kisebb mérete, alacsonyabb infrastrukturális költsége 

miatt), majd ezek a nemzeti rendszerek a kisegítő határkeresztező összeköttetések erősítésével 

kontinensnyi méretű hálózattá váltak. Az igények növekedésével, a szabadpiac bevezetésével 

és az új típusú termelő források (megújulók) terjedésével a rendszerek közötti, korábban 

egymás kisegítésére létrehozott szállítási kapacitások kereskedelmi célú tranzittal telítődtek. 

A smart grid topológia esetén úgy tűnik, mintha visszatérnénk az alapvetően helyi célú, bár 

egymással kapcsolatban álló területek (laza) hálózatos szerkezetéhez, ahol a részhálózatok a 

nemzeti rendszerrel, benne akár egymással (vagy egymásba) is kapcsolódnak, és csak a 

kölcsönös kisegítésére kezdeményeznek tranzitáramlásokat. Helytelen azonban az a 

vélekedés, amely - a problémát leegyszerűsítve – azzal veti el az ilyen szerkezet 

létjogosultságát, hogy a technikatörténet szempontjából visszalépést jelent. A TRIZ 

fejlődéstörténeti sémái szerint ugyanis akkor jelenhet meg és terjedhet el egy új, innovatív 

megoldás, amikor egyidejűleg jelentkezik valamilyen társadalmi szükséglet, és az annak 

kiszolgálására alkalmas műszaki, technikai eszköz. (Esetünkben elegendő az energetikai 

informatikában és a rendszerszabályozás módszereiben elérhető új technikákra, az elosztott 

termelésre és raktározásra alkalmas eszközökre gondolnunk.) 

A hagyományos mérnöki gondolkodás mindig valamilyen trade-off (kompromisszumos) 

megoldást javasol: a rendszer-egyensúly fenntartásában megfelelő nagyságrendet képviselő 

centralizált tárolással és rendszerirányítással, és a hozzá illesztett decentralizált tárolással és 

helyi rendszerirányítói hatáskörrel. A TRIZ inventív problémák megközelítésére alkalmazott 

módszertana szerint az ARIZ algoritmus alapján az ellentmondás: (A) Egyetlen nagyméretű 

központi raktár elegendő szabályozási teljesítményt biztosít, de éppen a magas teljesítményű 

időszakok vagy az üzemzavarok esetén az energia esetleg nem, vagy csak az elosztási hálózat 
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jelentős túlméretezése árán juttatható el a helyi fogyasztókhoz. (B) Az elosztott termelés és 

raktározás helyben biztosít szabályozási tartalékot, de éppen a magas teljesítményű időszakok 

vagy az üzemzavarok esetén a megfelelő tartalékok hiányában az ellátás biztonsága sérül, 

csak a helyi termelő és tároló kapacitásának jelentős túlméretezésével oldható meg. A TRIZ 

elmélet ARIZ algoritmusa által ajánlott megközelítések: 

 Az egyetlen nagy (esetleg végtelen nagy) egységteljesítményű tároló esete központi 

rendszerirányítás mellett (például az UCTE a hazai villamos energia rendszerhez mérten 

végtelen nagynak tekinthető) vagy helyi rendszerirányítás mellett (a hálózatrészek 

operátorai megfelelő monitor-rendszer segítségével, egyéni szükségleteik és érdekeik 

mentén menedzselik a központi nagy tárolót) 

 A sok kis egységteljesítményű tároló esete központi vagy helyi rendszerirányítás mellett 

 A tároló-mentes működés (a rendszer környezetében fellelhető erőforrások újszerű 

megközelítésével, ugyanannak a célnak az elérése érdekében, de új elem bevezetése 

nélkül) 
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3. rész: A vezetékes ellátási hálózatok logisztikai rendszer-modellje 

Az értekezés második részében – a vezetékes ellátási rendszerek jellegzetességeinek 

bemutatása során – megvizsgáltam a víz- és villamos energia ellátásban fellelhető, a változó 

fogyasztói igények kiszolgálása érdekében alkalmazott logisztikai stratégiákat. Áttekintettem 

a technikai rendszerek fejlődését meghatározó tényezőket, és a TRIZ elmélet módszereinek 

alkalmazásával felvázoltam a vezetékes rendszerek műszaki fejlődésében várható 

változásokat. 

A vizsgálatok eredményeként megállapíthatjuk: annak ellenére, hogy a vízellátás és a 

villamos energia ellátás modelljei sok sajátosságukban eltérnek a hagyományosnak, 

tradicionálisnak tekinthető ellátási láncoktól, a logisztika általánosan használt definíciói 

többnyire jól értelmezhetők ezen a határterületen. 

A vezetékes ellátási rendszerek, műszaki infrastruktúrák célja a térben és időben 

elosztottan, sok esetben korlátozott mértékben rendelkezésre álló erőforrások alkalmazásával 

biztosítani, hogy: 

 a megfelelő áru, termék, szolgáltatás (esetünkben a víz és a villamos energia) 

 a megfelelő mennyiségben (m
3
, kWh), 

 a megfelelő minőségben (Pa, m
3
/s, V, Hz) 

 a megfelelő időben (a vizsgálatok során elsősorban a 0-24h napi profil szerint) 

 a megfelelő helyen (a végfogyasztói ponton: a háztartásban, gyárban, egyéb szerződött 

létesítményben) 

 a megfelelő ár mellett (tarifarendszer) 

 a megfelelő fogyasztó számára (DSM eszközök, fogyasztói partnerség) 

rendelkezésre álljon, 

 megfelelő információval ellátva (elszámolás, a napi profilhoz igazodó árképzés), 

 megfelelő energia-felhasználással, ökológiai lábnyommal (szennyvíz elvezetése, annak 

kezelése, a villamos energia termeléséhez kapcsolódó CO2 kibocsájtás csökkentése, 

megújuló, fenntartható termelés és környezetbarát tárolás, szinergikus hatások)
9
 

Az értekezés harmadik részében elsőként bemutatom, hogyan helyezhetők el a vezetékes 

infrastrukturális rendszerek a szétválasztási pontok által meghatározott logisztikai stratégiák 

palettáján (3.1). A további fejezetek célja annak vizsgálata, hogyan illeszthetők a 

                                                
9 A 6+3 M elv kiterjesztése, Földesi (2006): Logisztika I-II elektronikus jegyzet alapján 
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rendszermodellbe az aktuális és a jövőben várható fejlesztések a vízellátás (3.2.) és a villamos 

energia ellátás (3.3.) esetében. 

3.1. A TRIZ szétválasztási elvek alkalmazása a vezetékes logisztikai rendszerek 

elemzésében 

A villamos energia ellátás és a városi vízellátás példájának áttekintése igazolja, hogy – a 

hasonló napi fogyasztói profilok, az ellátási láncok számos megegyező tulajdonsága ellenére 

– a fogyasztás és a termelés egyensúlyának biztosítása mind a lean-elv szerint (az igények 

változását kiegyenlítő készletekkel a városi vízellátásban), mind az agile elv szerint (a változó 

mértékben igénybe vehető termelő egységek alkalmazásával a villamos energia ellátásban) 

lehetséges. 

 

3.1.0.A Ábra: A szétválasztási pontok szerepe a vezetékes ellátási rendszerekben 

(saját szerkesztés, az 1.2.0.A Ábra kiegészítésével) 

A víz- és villamos energia szolgáltatás a lean-agile megközelítésben a paletta két szélső 

esetét reprezentálja. Ezek a rendszerek – a technikatörténeti elemzésben is végig követhető 

módon – csak jelentős túlméretezés árán tudták pontosan és megbízhatóan követni a 

mindenkori, változó fogyasztói igényeket. A vízellátásban alapvetően a kiegyenlítő készletek 

(PI elemek: víztornyok, víztározók), míg a villamos energia ellátásban a rugalmasan igénybe 

vehető, különböző fizikai szabályozó-képességű és különböző ár mellett igénybe vehető 
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erőművi termelő kapacitások (PC elemek) biztosítják az igénybe vehető, kiegyenlítő célú 

tartalék erőforrásokat. 

A városi vízellátásban – mivel sem a termelési, sem a szállítási kapacitást nem ésszerű 

túlméretezni – a tároló elemek (térszíni tározó, magas tározó, víztornyok) biztosítják a változó 

mértékű igények kiegyenlítését. A kutak kitermelésének szélsőséges változtatása műszaki és 

környezeti okok miatt nem valósítható meg, a szállításban pedig beruházási, energetikai és 

egészségügyi megfontolások is korlátozzák a villamos energia rendszerekhez hasonlóan nagy 

kiterjedésű, egymást kölcsönösen kisegíteni képes infrastrukturális rendszerek kiépülését. Az 

ellátási hálózat több pontján létesített, jelentős tartalékképzési funkció szerint méretezett 

tároló elemek a rendszer műszaki sajátosságaiból adódó hosszabb forrásoldali (vízhiány, 

árvíz, fertőzés gyanúja, minőségi problémák okán bekövetkező) vagy a szállítási kapacitás 

változásában előálló hiány esetén is képesek a vételezési igények kielégítésére. A 

karbantartási műveletek egy része előre jelezhető (infrastrukturális elemek cseréje, tervszerű 

megelőző karbantartása), a hirtelen hibák (csőtörések) bekövetkezésekor az üzemszünet 

hossza kezelhető mértékű (bár a villamos hibaelhárításnál hosszabb). Az átfutási idő, tehát a 

kitermelt víznek a végfogyasztási ponton megjelenése a túlméretezett tárolókapacitás miatt – 

a fenti indokok alapján ésszerűen – hosszabb (akár több nap is lehet). 

A hazai villamos energia rendszerben a villamos energia tárolása igen csekély, 

gyakorlatilag elhanyagolható mértékű. A termelési és szállítási infrastruktúra a változó 

igények kiszolgálása, a rendelkezésre állás biztosítása miatt szükségszerűen túlméretezett, 

kapacitás-kihasználása alacsony. A szállítás és elosztás különböző feszültségszintjei között a 

transzformátorok – a hagyományos logisztika területéről vett analógiával – „cross-docking‖ 

raktárként működnek (nulla átfutási idővel!). 

Az ellátási lánc szerkezetének következménye, hogy a hibák hirtelen jelentkeznek, és az 

esetek döntő részében – éppen a túlméretezés miatt – csak rövid ideig állnak fenn. A termelő 

és szállítási infrastruktúra tervszerű karbantartása a túlméretezésnek (a tartalékként beépített 

termelő egységeknek és a hálózat hurkoltságának) köszönhetően fogyasztói korlátozások 

nélkül is megvalósítható. 

3.2. A vízellátásban várható fejlesztések hatása a logisztikai rendszermodellre 

A vízellátás rendszerének fejlődését vizsgálva megállapítást nyert, hogy a fogyasztás 

csekély mértékű bővülése (hazánkban a csökkenés sem zárható ki) a közeljövőben 

semmiképpen nem indokol nagyobb, a vezeték-logisztikai modell stratégiájában is megjelenő 
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változást (lásd 1.4. fejezet). Figyelemre méltó azonban a szürke-szennyvíz alkalmazásával, az 

ivóvíz több-körös felhasználásával elérhető megtakarítás. A logisztikai rendszermodell 

szempontjából ez azt jelenti, hogy a fogyasztói oldalon egy korábban nem alkalmazott, 

jelentős kapacitású tároló elem jelenik meg. A frekvenciaváltós szivattyús hajtások hatása az 

igény-vezérelt szabályozásnak köszönhetően jelentősen csökkenti a hálózati veszteségeket, és 

új létesítéseknél PI típusú infrastrukturális elemek létesítését válthatja ki.  

3.2.1. A szürke szennyvíz felhasználásának szerepe a vízellátás vezeték-logisztikai 

modelljében 

A szürke szennyvíz felhasználása a logisztikai rendszermodell szempontjából 

tulajdonképpen azt jelenti, hogy új PI típusú elem jelenik meg a fogyasztónál (a hagyományos 

értelemben vett ellátási láncon kívül) az egyszer már felhasznált ivóvíz tárolására (esetleg 

kezelésére, tisztítására, fertőtlenítésére), az újbóli (nem-ivóvíz igényeket támasztó) 

felhasználására (legfőképpen WC-öblítésre). 

 

3.2.1.A Ábra: A szürke szennyvíz alkalmazása (Makropoulos et al, 2008) 

További megtakarítási források jelentkeznek a csapadékvíz nagyobb mértékű 

hasznosításában (az esővíz például felhasználható mosásra, majd a mosógép vize a WC 

öblítésére). Sajnálatos körülmény, hogy a megtakarítások érdekében szükséges fogyasztói 
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infrastrukturális beruházások motiválása rendkívül nehéz. Egy ilyen, viszonylag költséges 

átalakítás, fejlesztés ugyanis a fogyasztói árakban csak nagyon lassan térül meg, külső 

ösztönzés, jelentősebb kedvezmények vagy pályázatok nélkül legfeljebb az új építésű 

lakónegyedekben jelennek majd meg ezek a fenntarthatóságot, környezettudatos, ivóvíz-

takarékos fogyasztói magatartást jelző megoldások (lásd az értekezés 2.1.7. fejezetében). 

3.2.2. A frekvenciaváltós szivattyú hajtások szerepe a vízellátás vezeték-logisztikai 

modelljében 

A nagy vagyoni értéket képviselő vízellátási hálózatban meghibásodott vagy elavult 

csővezetékeit a szakemberek célszerűen új, hosszú élettartamú elemekre cserélik, a megújulás 

azonban rendkívül lassú, mindeközben változatlanul jelentősek a hálózati veszteségek. A 

legújabb kor fejlesztései között azonban – a vezeték-logisztikai megközelítés számára is 

fontos szempontként – rá kell mutatnunk a szivattyúk frekvenciaváltós hajtásának 

elterjedésére. Különösen értékes elemei ezek a berendezések a vízellátás rendszerének, hiszen 

a teljesítményük (emelési magasság, tömegáram) adott határok között fokozatmentesen 

állítható, szabályozható. 

Ezzel a módszerrel tároló elemeket, víztornyokat lehet kiváltani, melyeket korábban adott 

övezetben a megbízható nyomástartás érdekében létesítettek. Így a vízellátás rendszere, mint 

vezeték-logisztikai infrastruktúra az ellátási láncnak ebben a szakaszában a változó igényeket 

a szállított mennyiség dinamikus változtatásával biztosítja. Ezzel a korábban tisztán 

egyensúly-tartó készleteket (PI) tartalmazó rendszerben új agilis elem, változtatható 

teljesítménnyel működő szállító eszköz jelenik meg (PC). 

Nyilvánvalóan egy frekvenciaváltós szivattyú hajtás megjelenése nem jár együtt 

víztornyok lebontásával, megszűntetésével. Rendkívül fontos azonban az elérhető 

infrastrukturális megtakarítás, hiszen lakóövezetek bővítésekor, adott esetben egy-egy 

üzemzavar esetén is egy ilyen hajtásnak számos előnye jól alkalmazható. A változó 

tömegáramok a szállító- és elosztó-rendszer több pontján sikerrel használhatók a pangó 

szakaszok felszámolására, valamint az igény-vezérelt nyomásviszonyoknak köszönhetően a 

hálózati veszteségek csökkentésére (lásd az 1.4. fejezetben).  
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3.3. A villamos energia ellátásban várható fejlesztések hatása a logisztikai 

rendszermodellre 

A villamos energia rendszerben napjainkban is zajló változások (a fogyasztói igények 

szerkezetének átalakulása, új hálózati szereplők megjelenése a szabadpiaci kereskedelemben, 

stb.), fejlesztések (megújuló energiaforrások hasznosítása), elosztási és szállítási nehézségek 

(növekvő mértékű nemzetközi tranzitok) a tárolásban küszöbön álló technikai áttörések 

megkövetelik a logisztikai rendszer-modell komplex vizsgálatát. 

3.3.1. A villamos energia fogyasztásának összetételében várható változások 

A napi terhelési profil vizsgálatakor érdemes figyelmet fordítani a fogyasztás 

összetételében az elmúlt évtizedben tapasztalható szezonális változásokra. 

 

3.3.1.A Ábra: A heti maximális rendszerterhelés alakulása (VER2011) 

A korábbi időszakban – a napjainkra ugyancsak számottevő mértékű klimatizálási 

igények megjelenése előtt – az erőművek, és különösen a szabadtéri hálózati elemek 

(távvezetékek, elosztó állomások, stb.) karbantartását nagyban segítette, hogy a szükséges 

leállásokat, lekapcsolásokat a nyári, alacsony fogyasztású időszakra lehetett időzíteni. Ma 

ezek az időszakok szükségszerűen a tavaszi és őszi, egyre rövidülő periódusra kerülnek át, 

amikor az időjárási körülmények sem a legalkalmasabbak a szükséges állagmegóvási, 

felújítási munkák elvégzésére. Az alaperőműves feladatot teljesítő atomerőművi blokkok 

karbantartásában szerencsés körülmény, hogy a nyári időszakban jelenleg rendelkezésre áll a 

szomszédos északi országokból származó import, mert ott a téli csúcs értéke az éghajlati 

viszonyok miatt lényegesen magasabb a nyárinál. 
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A megnövekedett nyári villamos energia igény (ipari hűtés, a kereskedelmi, logisztikai 

folyamatok hűtési igénye, az irodaházak, hivatalok és a háztartások légkondicionálási igénye) 

nagyban hozzájárul az infrastrukturális rendszer leterheltségéhez, további 

hálózatfejlesztéseket és erőművi beruházásokat generál. (Arról sem szabad megfeledkeznünk, 

hogy mivel a hálózatok a nagy terhelésű időszakokban érnek el teljesítőképességük határára, 

jellegzetesen a hibák is ekkor, vagy a csúcsidőszakot követő leterheléskor következnek be). 

 

3.3.1.B Ábra: Téli és nyári csúcsfogyasztása alakulása 2001 és 2011 között (VER2012) 

További figyelmet érdemel a fogyasztás területi tagoltsága, az ebben tapasztalható 

változások. Világszerte számos kezdeményezés irányul virtuális kistermelői-fogyasztói 

hálózatok, úgynevezett smart grid (microgrid, virtuális grid) rendszerek kialakítására. 

 

3.3.1.C Ábra: Intelligens „smart grid‖ hálózat (forrás: Orentini, Santiangeli 2011) 
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A smart grid fejlesztések célja általában arra irányul, hogy korszerű informatikai 

eszközök alkalmazásával integrálják a kisebb helyi, regionális körzetben elérhető, 

nagyságrendjüknél fogva az országos rendszerhez nehézkesen köthető, zömmel megújuló 

forrásokat (DG: distributed generation, decentralizált termelés). Az elosztottan termelő 

egységekkel, a tárolásban elérhető innovatív eszközök felhasználásával, valamint a fogyasztói 

igények menedzselésével arra törekszenek, hogy a nemzeti hálózat felé kiegyensúlyozott, jól 

tervezhető profilt vállalva a belső megtakarításoknak és a kedvező piaci pozíciónak 

köszönhetően árelőnyt érjenek el. 

A szélerőművek, mint időjárásfüggő termelő egységek teljesítményének hasznosításában 

a szakirodalom kevés figyelmet szentel a fogyasztói oldalon megvalósítható szabályozásának, 

bár számos eszköz ebben elérhető (Barton et al, 2013). A szélgenerátorok leszabályozásának 

elkerülése érdekében többnyire a fent bemutatott decentralizált termelés, smartgrid 

hálózatokba integrálás, illetve a nagyobb léptékben megvalósított tárolás lehetősége merül fel. 

Megfontolandó, hogy a TRIZ iránymutatása szerint (Shift to new dimension – Eltolás új 

dimenzióba) a megújuló szélenergiával termelt többlet-energiát tárolás közbeiktatása nélkül 

egyenesen a fogyasztói oldal számára szolgáltassuk, és tároljuk azt például a fogyasztó 

számára szükséges fűtési vagy akár hűtési energia formájában (lásd az 5.2. fejezetben). 

3.3.2. A megújuló források hasznosításának lehetőségei és korlátai a liberalizált 

villamos energia rendszerben 

Amint a korábbi fejezetekben láttuk, a hazai szélenergia-potenciálnak a nagyobb mértékű 

hasznosítását, a jelenleg üzemelő termelő egységek kapacitás-kihasználásának növelését a 

szélerőművek termelési menetrendbe illesztésével kapcsolatos problémák nehezítik: 

 Nehéz a szélerősséget előre jelezni, gyakran és erősen ingadozik a szélerő kínálata. 

 Szélhiány esetén is szükség van a megfelelő biztonságra, ezért – gyakorlatilag a 

szélerőművekkel megegyező teljesítőképességű – sok erőműves teljesítőképességnek kell 

rendelkezésre állnia tartalékként. (A probléma súlyosságát növeli, hogy a megfelelő 

szekunder vagy perces tartalékot biztosítani képes erőműegységek üzembe állításához – a 

közüzemi mérlegkörben – az olcsóbb, de kedvezőtlenebb szabályozási adottságokkal 

rendelkező blokkokat vissza kell terhelni vagy le kell állítani, és sok esetben importot kell 

igénybe venni) 

 Nincs olyan erőmű a magyar rendszerben, amelyik a gyors ingadozásokat pontosan 

követni tudná. (Jelenleg a szélerőművek nélkül is sokszor vannak gondok a kellő primer, 
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szekunder, perces, órás tartalékok beszerzésével. Gyakran kell ezért visszaterhelni az 

atomerőművet is, vagy az atomerőműves villamos energiát exportálni) 

 

3.3.2.A Ábra: Szélerőművek kapacitás-kihasználása (VER2012) 

A villamos energia piac liberalizálásával megszűnt a központi (rendszerirányító általi) 

menetrend-tervezésen alapuló rendszer, mely a rendszerbiztonság maximális 

figyelembevétele mellett menetrendezte a termelőket a növekményköltség elv (MO Merit 

Order) alapján, biztosítva ezzel az operatív üzemirányítás számára a rendszeregyensúly 

fenntartásához szükséges tartalékmennyiségeket. 

A villamos energia szektor liberalizálásának szándéka mellett a leginkább hangsúlyos érv 

a jelentős árszínvonal-csökkenéssel kapcsolatos várakozás volt, tulajdonképpen magát a 

szabad piaci verseny kialakítását is ez indokolta. Mivel az európai villamos energia ellátó 

rendszerek többsége korábban a beépített teljesítőképességet tekintve jellemzően „túlépített‖ 

volt – azaz a megkívánt ellátási biztonság fenntartásához technikailag igényelt beépített 

villamos teljesítőképességnél a rendszerben nagyobb teljesítőképesség volt üzemben – a 

liberalizáció eredményeképpen bekövetkező árcsökkenés alapvetően ennek a többlet 

teljesítőképességnek, mint állandó költségnek a leépítéséből következett. (Az árszínvonal 

alakulását összehasonlítva az egyes európai országokban kijelenthető, hogy nem lehet 

megállapítani a vizsgált tárgyidőszakban általánosan érvényes tendenciát, de mind a 

nominális árakat, mind a reálértékbeli súlyozott átlagárakat tekintve az ipari fogyasztók 

esetében 2000–2001, a lakossági fogyasztók esetében pedig 2004–2005 körül érte el az ár a 
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legalacsonyabb értékét. Ekkor a reálértékbeli súlyozott átlagár az ipari fogyasztók esetében 

80%- a, lakossági fogyasztók esetében 85%-a volt az 1995. évi árnak, jóllehet a 

nominálértékbeli árak közel azonosak voltak az egy évtizeddel korábbi értékkel). (UCTE, 

2004) Ezután az árcsökkenési tendencia megfordult, és árnövekedés következett be. Ez a 

tendenciaváltozás azt jelzi, hogy a gazdasági közösség egészét tekintve a liberalizáció 

kikényszerítette árcsökkenési folyamat véget ért, a fentiek szerint leginkább azért, mert 

kimerültek a liberalizáció által kikényszerített állandó költség-csökkentés lehetőségei, és a 

továbbiakban a rendszerben tömegesen új villamos teljesítőképesség létesítésére lesz szükség. 

A liberalizáció hatásaként a fokozatosan bővülő piacon egyre több mérlegkör jelent meg, 

ki-ki a saját érdekeit tartva szem előtt a menetrendek elkészítésénél (mindeközben az egyes 

szereplők – egyéni profitjuk maximalizálására törekedve – továbbra is az olcsóbb forrásokkal 

kereskedés lehetőségét keresik, ez viszont sokszor nagy távolságú szállításokban 

realizálódik). A rendszerirányító közvetlen ráhatásának megszűnése a termelői menetrendek 

kialakítására különösen a szükséges szabályozási tartalékok biztosítása terén okozott 

nehézségeket, amit a 2008-ra hazánkban is bevezetett marketmaker (kötelező ajánlatadáson 

alapuló) modell igyekezett enyhíteni. A marketmaker modell a feleknek a napi 

rendszerességgel lefolytatott kiválasztási eljáráson történő ajánlatadási (szolgáltatást nyújtó 

ajánlattételi kötelezettsége), illetve lekötési (rendszerirányító ajánlat elfogadási 

kötelezettsége) kötelezettségén alapul. 

Mindemellett ma is szembesülnünk kell azzal, hogy a magyar villamos energia rendszer 

le-irányú tartalékok szempontjából jóval szűkösebb, mint fel-irányúból. Az igényelt 

mennyiségű le-irányú ajánlatok hiánya egyrészről visszavezethető arra, hogy a 

rendszerirányító nem találta meg azt az eszközt, amellyel ösztönözheti a kötelezően ajánlatot 

adó partnerek megjelenését a le-irányú szabályozási piacon. Másrészről fizikailag sem állnak 

rendelkezésre minden időszakban ezek a tartalékok a piaci szereplők következetesen alul-

menetrendező magatartása miatt (az idő 70%-ban az eltérés a menetrendek és a tény 

rendszerterhelés között meghaladja az 5% mértéket, ami csúcsidőben akár 250-300 MW – a 

rendszerirányító elől „elrejtett‖ – forráshiány). Az elmúlt években a rendszerterhelés 

minimuma nem emelkedett azonos ütemben egyrészt a csúcsterhelés maximumával, másrészt 

az egyre növekvő - nem szabályozható – kiserőműves beépített teljesítménnyel, ezért a 

szabályozható erőművek aránya a rendszerterhelés minimumában jelentősen csökkent. A 

támogatott áron termelő, nem szabályozható entitások vagy a hálózatra zsinór menetrend 

szerint termelő önszabályozó kooperációk elterjedésével megnövekszik a rendszerirányító 
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által nem szabályozható termelés részaránya a rendszerben, mely kiszorítja a rendszer 

szekunder és perces tartalékát biztosító, szabályozható erőművi blokkokat. Ezeknek a 

blokkoknak a hiánya egyrészről csökkenti a szekunder és perces szabályozási tartományt, 

másrészről minden egyes blokk leállásával csökken a rendszer szabályozási sebessége 

(gradiense), azaz romlik a magyar villamos energia rendszer szabályozási rugalmassága. A 

szekunder tartalékok csökkenése pedig csökkenti a rendszerbe befogadható időjárásfüggő 

entitások teljesítményeit, mivel ez az a tartalék típus, amely megfelelő sebességgel lenne 

képes reagálni az időjárásfüggő termelés hirtelen változásaira. 

Megállapítható tehát, hogy a megújuló szélenergia növekvő mértékű hasznosítását 

hazánkban a rendszerszabályozási tartalékok hiánya korlátozza – minden olyan eszköz vagy 

módszer, amely a hálózat szabályozási tartalékait növelni képes, egyidejűleg lehetőséget 

teremt a szélenergia nagyobb léptékű integrálására. 

3.3.3. A növekvő mértékű tranzit szállítások miatt kialakuló szűk szállítási 

keresztmetszetek megjelenése a villamos energia szabadpiaci környezetben 

A villamos energia rendszer esetében a szállítási és elosztási adottságoknak köszönhetően 

– mert a villamos energia nagyobb távolságra is gazdaságosan szállítható, transzformátor-

állomások létesítésével jól elosztható – kontinensnyi méretű, szinkronjáró infrastruktúra jött 

létre, ahol egyre inkább felértékelődik a nemzetközi együttműködés szerepe. Az UCTE 

villamosenergia-rendszer a legnagyobb összekapcsolt rendszer Európában, immár több mint 

50 éve létezik. A több száz erőművet mintegy 200 000 km hosszú 400 és 220 kV-os 

vezetékhálózattal összefogó infrastruktúra hozzávetőleg 500 millió fogyasztót lát el. (UCTE, 

2008). Az UCTE a decentralizált szabályozás elvét követi, nincs szuper-regionális 

szabályozási központja, amelyik a teljes rendszert irányítja. A sikeres működést pontosan 

betartott és betartatott műszaki és szervezési szabályok és szabványok biztosítják. Az UCTE 

átviteli rendszere szabályozási területekre van osztva – jellemzően országonként, de 

esetenként az egyes szolgáltatók egymással szövetkezve alkotnak szabályozási blokkokat, 

több szabályozási területet összefogva. A diszpécserközpont irányítja az adott szabályozási 

terület működését és koordinálja a szomszédos szabályozási területekkel való forgalmat. Ez a 

koordináció egyre jelentősebb mértékben terjed ki a villamos energia nagykereskedelmének 

tervezésére és szervezésére is. Magyarország egy önálló rendszerirányítási területet képez, 

melyen belül a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. (MAVIR) végzi 

a rendszerirányítást. A magyar, a cseh, a lengyel és a szlovák rendszerek a lengyel PSE-
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Operator SA irányította közös szabályozási blokkot alkotnak; szabályozási központjuk az 

RWE Brauweiler-i központja. A szinkronizált összeköttetésnek köszönhetően az egyes 

rendszerek egymással összeköttetésben, azonos frekvencián üzemelve együtt járnak. Ez 

egyrészt azt jelenti, hogy üzemzavar esetén kisegítik egymást, másrészt azt, hogy az egyik 

részrendszerben kialakuló üzemzavarok az egész rendszerre is kihatnak (lásd a 2.2.6. 

fejezetben). Ha egy szabályozási területen belül termelőkapacitás esik ki, az 50 Hz névleges 

frekvencia csökken. A frekvenciacsökkenés a teljes UCTE rendszeren belül jelzés az 

előzetesen meghatározott termelő egységek számára a teljesítmény pillanatokon belüli 

növelésére, ezáltal korlátozva a frekvencia csökkenését. A felhasználás csökkenésekor 

fordított irányú hatások játszódnak le, a termelés automatikusan csökken. Ezt a szabályozást 

hívják primer szabályozásnak, ez megoszlik az UCTE rendszeren belül, ebben egyidejűleg 

részt vesz az összes szabályozási terület. 

Az a szabályozási terület, amelyen belül a termelés és a felhasználás egyensúlya 

megbomlott, aktiválja a szekunder tartalékát a frekvencia 50 Hz-re visszaállítása érdekében, 

ezzel biztosítva a szomszédos területekkel az export-import egyensúly helyreállítását. Amikor 

a szekunder tartalékok sikeresen mobilizálva lettek, az UCTE rendszer primer szabályozásban 

részt vevő egységei visszaállnak normál üzemmódjukba. Annak érdekében, hogy a tartalék 

szabályozási kapacitások és a tartalék kapacitások kellő mértékűek (szükség esetén 

felhasználhatóak) legyenek, megfelelő mértékű átviteli kapacitásoknak kell rendelkezésre 

állni. A szabályozási blokkok között a tervezett és a tényleges energiacsere közötti 

különbségeket (nem szándékolt eltérések) összegezni kell és egy héten belül ki kell azokat 

egyenlíteni. 

 

3.3.3. A Ábra: A magyar villamos energia rendszer export-import szaldója (VER2012) 
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A hazai villamos energia rendszer jelentős mértékben importra szorul. 2011-ben ez az 

érték összességében 16% volt, de ennek aránya az év során (és az egyes nyári napokon 

különösen) még a 25% feletti értéket is meghaladta. (VER2011) 

A hazai ellátás függése a közvetlen behozataltól továbbra is megmaradhat, de azzal lehet 

számolni, hogy ennek aránya fokozatosan csökkeni fog. Nincs olyan nagy erőmű-létesítési 

program a szomszéd országokban, amelynek ismerete arra bíztatna, hogy a hazai források 

helyett hosszabb távon is támaszkodjunk a külföldi erőművek termelésére. A jelentős 

mértékű, hazánkba irányuló import mellett megállapítható, hogy a magyar rendszer tranzit 

feladatokat is lát el a szomszédos északi és déli nemzeti villamos energia rendszerek között 

(SK-HR: Szlovákia-Horvátország). 

 

3.3.3.B Ábra: Nemzetközi fizikai villamos energia forgalom a magyar villamos energia rendszerben (VER2012) 

Hazánk számára az import villamos energia, mint piaci szereplő, áralakító tényező 

szempontjából annak az alapvető kérdésnek a megválaszolásáról van szó, hogy milyen 

volumenű és milyen ütemezésű és főleg milyen áru többletkapacitás áll rendelkezésre hazai 

beszállításra a környező országokban (az árelőnyt még nem felemésztő szállítási költségek 

mellett, azaz kb. 500-600 km-es szállítási körzeten belül), a közeljövőben és hosszabb távon. 

Az import villamos energia ugyanis jelentősen módosíthatja a hazai piaci versenyt és erőmű-

építési kedvet. A kérdés megválaszolásához azonban jelenleg csak részben állnak 
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rendelkezésre kvantitatív értékelést lehetővé tevő információk, pedig a kérdés megválaszolása 

alapvető jelentőségű a hazai piaci helyzet várható alakulásának megítélése szempontjából. 

Az együttműködő villamos energia átviteli rendszereknek öt jellemző, egymással 

kölcsönhatásban álló tényezőjét kell figyelembe vennünk: 

 A vezetékek csak véges teljesítményt tudnak átvinni, csúcsidőszakokban „torlódás‖ 

alakulhat ki, megfelelő beavatkozás híján a vezetékek túlterhelődhetnek, túlhevülhetnek.  

 A termelés és felhasználás egyensúlya folyamatosan fenntartandó a rendszerösszeomlást 

vagy szigetüzemi szétesést megelőzendő. Az egyensúly minősége a rendszer 

frekvenciából megállapítható, ez nem térhet el jelentősen az 50 Hz-től.  

 Minél messzebbre szállítjuk a villamos energiát, annál nagyobb része válik hővé. 

 A villamos energia több úton jut el a termeléstől a fogyasztás helyéig, a legkisebb 

ellenállás elvét követve, és nem a legrövidebb utat, vagy a kihasználatlan kapacitásokat 

követve.  

 A termelt energia elosztásánál figyelembe kell venni a hálózat feszültségesését és 

meddőteljesítményt is kell biztosítani az állandó feszültségszint fenntartásához. 

A nagyerőművek célszerűen minden esetben 400kV alaphálózati feszültségszintre 

csatlakoznak. Szélerőművek létesítésénél is meg kell fontolni, hogy milyen feszültségszinten, 

milyen fogyasztói körzetek közelébe telepítve járulhatnak hozzá a biztonságos és gazdaságos 

üzemvitelhez. 

3.3.4. A tárolás megjelenése a villamos energia rendszerben 

A tárolási lehetőségek, és ebből adódóan a logisztikai rendszermodell tekintetében is 

elmondhatjuk, hogy a villamos energia ellátás rendszere technikai áttörés előtt áll – a TRIZ 

elmélet fejlődési sémáival összhangban egyidejűleg van jelen az igény a fenntartható, a 

jelenleginél rugalmasabban szabályozható rendszer-elemekre, és állnak rendelkezésre széles 

skálán (piacérett) megoldások. 

A villamos energia tárolásának technikai lehetőségei 

A nemzetközi gyakorlatban készült vizsgálatok szerint az alkalmas tározó típus és 

nagyság komplex szempontrendszer alapján határozható meg (Tóth és mts, 2011): (1) 

Teljesítmény és tárolási kapacitás, reagálási idő, az élettartam alatti ciklusszám, 

ciklushatásfok. (2) Beruházási költségek, üzemeltetési és karbantartási költségek, a kiadott 

villamos energiára vetített egységköltség. (3) Műszaki kiforrottság, megbízhatóság, 
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feladatfüggő alkalmazhatóság, a rendszer szabályozásában való részvétel. (4) Területigény, 

környezeti hatások. (5) Megvalósítási időtartam és élettartam, maradványérték. (6) Műszaki,  

gazdasági és környezeti kockázati tényezők. 

 

3.3.4.A Ábra: A villamos energia tárolásával megvalósítható szabályozási funkciók (ENPOL) 

Szivattyús energiatározók 

A váltakozó áramú villamos energia tárolására több évtizede használt megoldás a 

szivattyús-tározós vízi erőművek alkalmazása. A megoldás lényege, hogy a „mélyvölgyben‖, 

az alacsony fogyasztású éjszakai időszakban az alsó víztározóból a szivattyúkkal a felső 

víztározóba pumpálják a vizet. Ez rendkívül előnyös, hiszen ezzel a megoldással jelentős 

kiegyenlítő éjszakai fogyasztás generálható, tehát az energia rendszerben a szabályozással a 

napi legalacsonyabb és legmagasabb terhelés (és termelés) között kisebb tartomány átfogását 

kell biztosítani. A nyilvánvaló előny természetesen az, hogy a raktározott villamos energiát 

lehetséges a későbbiekben, akár a pillanatnyi teljesítmény-hiány kiszabályozásában, akár a 

napi legmagasabb terhelés időszakában igénybe venni. A felső víztározóból leengedett víz 

egy turbinát forgatva villamos energiát termel, miközben helyzeti energiája mozgási 

energiává alakul. Ebben a klasszikus esetben tehát a villamos energiát helyzeti energia 

formájában tároljuk. Nem szabad azonban elfeledkeznünk a folyamattól elválaszthatatlan 

veszteségekről, ennek mértéke általában 20-30% körüli értékre becsülhető (Tóth és mts, 

2011). 
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A nemzetközi gyakorlatban a piac értékítélete alapján a szivattyús energiatározók váltak a 

rendszerirányítás gyorsreagálású, flexibilis eszközeivé. A szivattyús energiatározók 

felterhelési ideje 10 és 20 másodperc közötti, egyes esetekben 6 másodperc – bár vannak 

gyorsabb reagálású tárolási megoldások (például a VRB technológia), a fenti feladatok 

teljesítéséhez ez a reagálási idő maximálisan megfelelő. A világszerte üzemelő szivattyús 

energiatározók száma eléri a kb. 350-et és a legnagyobb erőművek teljesítménye a 2500-2800 

MW-ot. A teljesítménynagyság miatt az ilyen erőművek jellemzően az országos 

nagyfeszültségű (400-220 kV) hálózatra csatlakoznak. Az élettartam és a ciklushatásfok (kb. 

70%) szempontjából ugyancsak a szivattyús energiatározó emelhető ki (bár egy-két 

akkumulátor alkalmazás hatásfoka ezt meghaladja, azok megengedhető terhelési ciklusainak 

száma mindössze töredéke a szivattyús energiatározónál megengedettnek). A rendszer 

szabályozásában való aktív részvétel esetén az évenkénti üzemmód váltások száma elérheti, 

vagy meghaladhatja az akkumulátorok teljes élettartama alatt megengedett ciklusszámot. 

Ezzel szemben a rendszer-szolgáltatásokat biztosító szivattyús energiatározók évenkénti 

üzemmód váltásainak száma eléri a 40 000-et, ami az teljes élettartam alatt milliós nagyságú. 

Élettartama a technológia berendezések vonatkozásában 40-50 év, az építményeké több. 

A VRB technológia 

A VRB folyadék akkumulátor egy elektrokémiai energia-tároló rendszer. Olyan folyadék-

akkumulátor, melynek elve a vanádium különböző ionizált formáinak redukcióján és 

oxidációján alapul (ebben a reverzibilis tüzelőanyag-cellában keresztszennyeződés sem lép 

fel, elektrolitja nem használódik el, maradványértéke magas). Mivel az önkisülése alacsony, 

az elektromos energiát a VRB rendszerben folyékony formában végtelenül lehet tárolni. 

Hatásfoka nagyobb berendezésekben 70% feletti. A VRB rendszer azonnali energia-

visszanyerést tesz lehetővé, válaszideje a ms-os nagyságrendbe esik, mindeközben töltése is 

rendkívül gyors (a kisütésével megegyezik). További előnye, hogy környezeti hőmérsékleten 

működik, elviseli a mélykisülést, valamint karbantartási igénye is alacsony. 

VRB technológia: viszonylag új, de nagyon ígéretes megoldás, már több MW-os telepek 

is üzemelnek a világban. 5 kW-tól több tíz MW nagyságrendben ajánlható, különösen az 

ingadozó teljesítményt nyújtó megújuló energiaforrások hasznosításánál. A VRB rendszer 

bármilyen forrásból termelt villamos energia tárolására és szükség szerinti gyors 

visszaadására alkalmas. Célszerűen a fogyasztóhoz közel telepítendő. Azonos teljesítmény és 

tárolási kapacitás esetén a legkisebb területet a VRB rendszer igényli: zárt épületben 
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elhelyezhető, gyorsan üzembe helyezhető, környezeti hőfokon üzemeltethető. 

Alkalmazásának kockázata alacsony, a rendszer környezetbarát. 

Akkumulátorok alkalmazása, a V2G technológia lehetőségei 

A teljesítmény elektronika (inverterek) és az akkumulátor technika fejlődésével az 

egyenárammá alakítás és a nagy léptékben, kémiai formában való tárolás is egyre inkább 

elképzelhetővé válik a jövőben. A villamos energia tárolásának ezt a módját nem hagyhatjuk 

figyelmen kívül, a tudományos és technikai teljesítmények vonatkozásában elég csak a 

mobiltelefon-akkumulátorok terén az elmúlt évtizedben végbement rendkívüli fejlődésre 

gondolnunk. A helyhez kötött alkalmazásokban a nemzetközi gyakorlat szerint a különböző 

akkumulátor típusok alkalmazása nem haladta meg a néhány MW nagyságrendet, ezek a 

létesítmények az elosztó hálózat egyes pontjaiban válhatnak helyi minőségi paraméterek 

biztosítására alkalmas eszközzé. 

A V2G (Vehicle-to-Grid) eljárás célja az elektromos hajtású járműpark és a villamos 

energia termelés szinergikus, egymást kölcsönösen kiegészítve megvalósítható 

együttműködése. Mind a tisztán elektromos, mind a villamos hibrid gépjárművek – megfelelő 

csatlakozási pontok létesítésével – parkolási idejük alatt csatlakoztathatók a villamos energia 

ellátás hálózatára, ahonnan villamos energiát tölthetnek le, és igény esetén azt képesek a 

hálózatra vissza is tölteni. A V2G módszer kitűnően alkalmazható a terhelési csúcsok 

kiegyenlítésére, helyi minőségi szabályozási feladatokra, különösen, ha figyelembe vesszük, 

hogy például az USA személygépjármű-állományának járművei élettartamuk 90%-ában 

parkolnak. Szerencsés módon a villamos energia hálózat kisfeszültségű csatlakozási pontjai 

külön infrastruktúra létrehozása nélkül is könnyen elérhetők. A folyamatos fejlesztés legfőbb 

feladata a megfelelő töltőfejek és teljesítmény-elektronikai eszközök, valamint a szükséges 

informatikai háttér és rendszer-szabályozási gyakorlat kialakítása. 

Az USA valamennyi (kb. 230 millió db) személyautójának és kisteherautójának (3,5t 

furgonok) tisztán elektromos vagy hibrid elektromos üzemben működése az államok összes 

erőművében beépített villamos energia termelő kapacitás hússzorosát testesítené meg 

(Rydzewski, 2009). A V2G flotta akkumulátorainak fejlődése – hosszabb élettartamú 

járműakkumulátorok megjelenése, az egységek ökológiai lábnyomának csökkenése – 

garantálhatják az eljárás terjedését. A fogyasztókat ma még elriasztja az ilyen járművek 

magas ára, de megfontolandó a megfelelő támogatási rendszer bevezetése, hiszen ezek a 

járművek nagymértékben csökkenthetik a városi légszennyezést, hozzájárulva az élhetőbb 

nagyvárosi környezet fenntartásához. (Sovacool, Hirsh, 2009). Az akkumulátor-fejlesztők és 
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forgalmazók olyan konstrukciókban is gondolkodnak, amelyekben a felhasználók bérlik a 

jármű-akkumulátorokat, valamint a villamos energia rendszer szabályozásában betöltött 

szerepüktől függően anyagilag is érdekeltté tehetők a szinergikus együttműködésben. 

Induktív és kapacitív tárolás 

Ezek a megoldások elsősorban a hibrid hajtású közúti járművekben jelentek meg. A 

szuperkapacitások esetében a tárolás nem kémiai reakcióval valósul meg, a villamos energia 

átvitele során a kondenzátorok felületei között felépül, feltöltődik, illetve kisül az elektromos 

tér, a jelenség magas hatásfokát a tisztán villamos fizikai jelenségek biztosítják (nincs köztes 

energia-állapot fázis, mint például a kémiai akkumulátorok esetében). Hasonló jelenség az 

induktív töltés, ott a villamos tekercs tárolja a keletkező mágneses tér által átvitt induktív 

energiát – alkalmazása ma még ritka (a szupravezető tekercsek kínálhatnak majd igazán 

versenyképes alternatívát, de ennek beérése még várat magára). 

A szuperkapacitások térfogat- és tömegegységre vetítve relatív nagy mennyiségű energiát 

képesek tárolni (energia-sűrűsége 5Wh/kg mértéktől akár 15Wh/kg-ig), de nagyon magas 

egység-költséggel. További előny a gyors feltöltés és gyors kisülés lehetősége (rövid távú 

energia-tárolásra ez az eljárás kitűnően alkalmas), ráadásul a teljesítmény az időben 

egyenletesen vehető ki a rendszerből, nem tapasztalható a hagyományos elektrokémiai 

akkumulátoroknál megfigyelhető jelenség, hogy nagy sebességű energia-kisütésnél a kivehető 

energia mennyisége szignifikánsan lecsökken. A rendszernek jellemzője még a 800-2000 

W/kg teljesítmény sűrűség (vagyis az egységnyi tömegből kivehető teljesítmény). 

Az energia tárolásában hátrányuk az önkisülés (self-discharge) magas rátája – bár az 

energiatárolás hatásfoka 95% (a bevitt energia 95%-a kinyerhető a kapacitás-telepből), az 5%-

os napi önkisülés arra ösztönöz, hogy a betárolt energiát gyorsan tápláljuk vissza a 

felhasználáshoz. A szuperkapacitásokkal sorosan és/vagy párhuzamosan kapcsolva a speciális 

igények szerint relatíve nagy tárolókapacitásokat is létre tudnak hozni, a rendszer tartóssága 

8-10 év, szintén figyelemre méltó paraméter. 

Szupravezetős energiatárolás 

A szupravezető technikák alkalmazása is ígéretes. Bár a szupravezető anyag ellenállása 

elhanyagolhatóan csekély, így adott határokon belül, a szupravezető állapot fennállásáig a 

villamos energia szállítás vesztesége elhanyagolhatóan alacsony, a speciális feltételek 

(például a hűtés) biztosítása ma még bonyolult és drága. 
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A ma is üzemelő szupravezetős lebegtetésű lendkerekes alkalmazásokban (SMES) az 

energiatárolás forgási energia formájában történik. A tárolt energia üzemszünet esetén 

gyorsan visszanyerhető (motor-generátor üzem), a tárolás alacsony veszteséggel történik. Az 

energiatároló szupravezető tekercs közvetlen villamos energia formájában tárolásra ad 

lehetőséget. 

Energiatárolás hidrogén formájában 

A jövő egyik legígéretesebb másodlagos (szekunder) energiahordozója a villamos energia 

mellett várhatóan a hidrogén lesz (Tóth és mts, 2011). A hidrogénnek, mint 

energiahordozónak elsősorban a környezetvédelmi előnyei a meghatározóak, mert karbon-

mentes energia ellátást ígér. Közép és hosszú távon egyre inkább kialakul a mesterséges 

cseppfolyós energiahordozókra, a villamos energiára és a – főleg a megújuló energiák 

bázisára alapozott – hidrogénre támaszkodó energia ellátó-rendszer. 

A szélerőművek növekvő részaránya miatt a rendszerirányításában egyre nagyobb 

mértékben figyelembe kell venni a szélerőműves villamos energia termelés időjárásfüggését. 

A hidrogén környezetvédelmi szempontból ideális tárolási lehetőséget jelenthet: (1) optimális 

szélsebességi értékeknél – 14-16 m/s jelentkező maximális villamos energia termelés esetén – 

ha azt az országos villamos energia ellátó rendszer nem tudja fogadni – a villamos energiával, 

víz elektrolízissel hidrogén állítható elő, mely tárolható; (2) kis szélsebességek esetén a tárolt 

hidrogénből a villamos energia ellátórendszer terhelési menetrend igénye szerint lehet ismét 

villamos energiává alakítani. 

Bár a fajlagos szén –dioxid kibocsátásban a hidrogén előnyei vitathatatlanok, de a teljes 

ellátási hatásláncot vizsgálva elterjedésének gazdasági feltételei várhatóan csak 2030-2040 

körül lesznek teljesíthetők. A hidrogén a Földön vegyületeiben hatalmas mennyiségben fordul 

elő. Elő lehet állítani fosszilis tüzelőanyagokból – például földgázból – reformálás 

segítségével, vízbontással megújuló, és egyéb nem fosszilis alapú energiahordozókkal 

előállított villamos energiával. Kutatják a még korszerűbb radiokémiai és plazmakémiai 

eljárásokat, a bakteriológiai módszereket, a mesterséges fotoszintézis felhasználás 

lehetőségét. 

A hidrogén-technológia felhasználásához fejleszteni kell illetve meg kell oldani a tárolás 

és szállítás kérdéseit. Ma még a nagy nyomáson történő gáztárolás vagy a cseppfolyósított 

hidrogén tárolás és szállítás a legelterjedtebb, de fejlesztik a fémhidrátokkal való tárolási és 

szállítási technológiákat is.  
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A hidrogén nagyon sok területen használható. A hidrogén, mint üzemanyag 

felhasználásával a tüzelőanyag cellákban villamos energia állítható elő, melyet elsősorban 

járművek üzemeltetésére érdemes felhasználni. A tüzelőanyag-cellák, akár csak az alkáli 

elemek vegyi reakciók során közvetlenül elektromos energiát állítanak elő. A legnagyobb 

különbség az, hogy az elemek lemerülésük után használhatatlanok, addig a tüzelőanyag-cellák 

addig üzemelnek, amíg az üzemanyag rendelkezésre áll. Sokféle tüzelőanyag-cellát 

fejlesztettek ki, de alapjában véve megkülönböztethetünk közönséges hőmérsékleten és nagy 

hőmérsékleten működőket. Az előbbiek könnyen elviselnek sok be- és kikapcsolást, ez 

előnyös például gépjárműveknél, míg az utóbbiak inkább folyamatos üzemben, például 

erőművekben hasznosíthatók. A tüzelőanyag-cellák legnagyobb előnye, hogy könnyűek és 

nem tartalmaznak mozgó alkatrészt. Mivel nincs bennük mozgó alkatrész, és működésük 

során nem történik klasszikus értelemben vett égés, megbízhatóságuk nagyon magas. 

A kutatások aktuális fázisában a hidrogén-infrastruktúra kiépítése és a tüzelőanyag 

elemek fejlesztése van napirenden. A hidrogén technológia piac érettségének 

előrehaladásával, feltehetően 2020 után a hidrogén jelentős szerepet kaphat a közlekedési 

energiafelhasználásban. A világban sok helyen terveznek ugyan nagyteljesítményű tárolókat, 

de a viszonylag kis hatásfok miatt újbóli villamosenergia-termelésre ez jelenleg nem 

tekinthető gazdaságos megoldásnak. 

Hazai lehetőségek a villamos energia tárolásában 

A villamos energia rendszer egyensúlya, a megújuló energia-forrásoknak nagyobb 

mértékű integrálása szempontjából leginkább a többféle tárolási rendszer kombinációja 

adhatja a legjobb rendszer-szabályozási megoldást. 

Szivattyús tározók létesítése tekintetében a magyarországi lehetőségek műszaki 

adottságai nem maradnak el más európai országok lehetőségeitől és a létesítési lehetőségek 

költségszintje nem tér el számottevően a nemzetközi és az európai gyakorlat költségszintjétől. 

Hosszú és esetleg középtávon az elektrokémiai energiatárolás is gazdaságos lehet (a 

nagyságrend tekintetében a VRB rendszer is több száz MWh energiát tud tárolni). Különösen, 

ha az több feladatot is ellát párhuzamosan, és ha annak elosztott (beágyazott) jellegéből 

fakadó előnyeit is figyelembe vesszük. A V2G technológia fejlődésétől és elterjedésétől 

függően új rendszerirányítási feladatok, és ezzel összefüggő szerencsés tartalék-lehetőségek 

jelenhetnek meg a hazai energiarendszerben. A hidrogén esetében villamos energia 

szolgáltatási célokra a nagynyomású palackos és tartályos megoldás jöhet szóba, ami kWh-s 
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nagyságrendet jelenthet, de természetesen a palackok vagy a tartályok darabszámának 

növelésével ez megsokszorozható. 

A villamos energia tárolásának vezeték-logisztikai funkciói 

 

3.3.B.A Ábra: A villamos energia raktározásának funkciói (saját szerkesztés) 

A villamos energia tárolásában elérhető megoldások a raktározás három jellegzetes 

funkcióját valósítják meg (Ibrahim et al, 2009): 

(1) Erőforrás áthidalás (TRN: Transfer) – A raktározott energia, mint közvetítő energia 

alkalmazása, vagyis az olcsón termelő források által előállított energia-többlet betárolása 

a völgyidőszakban, és visszatermelése a csúcsidőszakban, helyettesítve a drága primer 

energiát, a magas költséggel termelő erőművi kapacitásokat. A megoldás előnye, hogy 

lehetőséget ad a nehezen előre jelezhető megújuló források energiájának integrálására. Ez 

az energia adhat lehetőséget a hirtelen letörések kezelésére, végső esetben a 

rendszermentésre, újraindításra. 

(2) Infrastrukturális megtakarítások (ISS: Infrastructure savings) – Az energiarendszerben a 

hálózat szerepe, hogy kapcsolatot biztosítson számos centralizált termelőegység és a 

decentralizált fogyasztás között. Az igények változása a közvetítő, szállító hálózat 

túlméretezését eredményezi, raktározás nélkül ugyanis minden hálózati elemet a relatíve 

rövid csúcsidőszakra kell méretezni, nem az átlagos napi fogyasztásra. A raktározás 

alkalmazásával a jelenlegi hálózat az igények folyamatos növekedése mellett is még 

hosszú ideig használható marad, a készletezés nagymértékben hozzájárul a jelenlegi 

kiépítettség hatékonyabb használatához. 

(3) Szabályozási tartalék (KIN: Kinetic advantage) – A raktározásnak ez a funkciója az 

azonnali igény-válasz biztosításában testesül meg, ennek következtében rugalmasságot ad 

a rendszernek az aktuális terhelésen. A hálózati stabilitási problémák forrása lehet az 
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ideiglenes termelés-kiesés, ami bizonyos mértékig előre jelezhető, de problémát okozhat 

hirtelen hiba akár a termelésben, akár a szállításban-elosztásban. 

 

3.3.4.C Ábra: A villamos energia raktározásának szerepe (GreenTrucks 2009) 

A készletezési rendszer elemzésében általánosan használt jellemzők a készletállapot 

(adott időpont készlete), készletellátottság szintje (tervezett és valós készlet aránya), keresleti 

intenzitás (időegységre jutó kereslet), kereslet kiegészítés szintje (ténylegesen felmerült és 

kielégített kereslet aránya). 

3.3.5. A megújuló források és a tárolás alkalmazásának hatását értékelő vizsgálatok 

A saját fejlesztésű EMMA számítógépes programunk (Bajor, Bódis, 2010-től 

folyamatosan) létrehozásának célja az volt, hogy segítségével mind általános, teoretikus 

fogyasztói profilokra, mind vállalati partnereink számára (különböző típusú létesítmények, a 

vállalatok telephelyei esetében) vezeték-logisztikai vizsgálatokat végezzünk a megújuló 

források integrálása és a villamos energia raktározásában elérhető lehetőségek hasznosítása 

tekintetében. További célunk a fogyasztó-oldali energetikai igényeinek hatékonyabb 

menedzselésével elérhető megtakarítási lehetőségek igazolása, az egyedi megoldások 

általános alkalmazhatóságának bizonyítása, a vállalat profiljához igazodó szabadalom-képes 

megoldások feltárása volt. 

Az innovatív megoldások értékelésében a hagyományos vállalati logisztikai teljesítmény 

mérésében napjainkban is népszerű Balanced Score Card megközelítés szempontjait 

alkalmazzuk. A villamos energia rendszer, mint speciális infrastruktúra a vezeték-logisztikai 

megközelítésben, a TRIZ elmélet nézőpontját és eszközeit felhasználva hasznos analógiákat 

szolgáltat – ez is indokolja a vezeték-logisztikai szemlélet létjogosultságát. 
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Az EMMA vezeték-logisztikai modell számos újszerű technikai eszköz és szabályozási 

megoldás integrálásával törekszik a napi terhelési profil egyenletesebb, környezeti 

szempontból a jelenleginél sokkal inkább fenntartható menedzselésére. A fejlesztés jelenlegi 

fázisában genetikus algoritmusok alkalmazásával retrospektív, a vizsgált napokra 

visszatekintő vizsgálatokat végzünk („mi lett volna, ha…‖ típusú elemzések), ezek az 

eredmények jól alkalmazhatók a valós idejű szimulációra alkalmas szoftver előrejelző 

algoritmusainak és a rendszer-szabályozáshoz szükséges stratégiáknak a kialakításában. A 

villamos energia rendszer, a villamos energia ellátás sajátosságai miatt a vezeték-logisztikai 

vizsgálatok esetében ehhez nem elegendő a szezonális vagy éves átlagértékek figyelembe 

vétele. Energetikai megközelítésben számos feldolgozó és tervező program elérhető - ilyen 

meglévő alkalmazás például a dániai Aalborg egyetemén fejlesztett EnergyPlan szoftver 

(Lund, 2009). Az EMMA programmal végzett vizsgálatainkban alapvetően a napi profilokra, 

ötperces átlagokkal végezzük az elemzéseket. Ez a megújuló források rendelkezésre állásának 

és a tároló eszközök sokoldalú alkalmazásának tekintetében is elfogadható időablak.  

A megújuló energiaforrások és a tárolás vezeték-logisztikai modellezése 

Az EMMA rendszermodell a villamos energia termelés és fogyasztás sajátosságai, a 

megújuló források és a tárolási lehetőségek leképezése érdekében számos modult tartalmaz. 

Az EMMA modellben az összes modul egy központi egységre az ún. „StadE‖-ra csatlakozik. 

Ez mintegy mérlegként működik: a rátöltött és az erről felhasznált villamos energia 

mennyisége minden 5-perces periódusban éppen megegyezik. 

 

 

3.3.5.A Ábra: Az EMMA program kezelőfelülete 
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Az EC (Eletricity Consumption) modul mind teoretikus, mind valós fogyasztási profilok 

kezelésére alkalmas. A program szigetüzemű működés lehetőségének elemzésére is 

használható, de alapesetben azt feltételezzük, hogy a mindenkori teljesítmény-hiányt a 

villamosenergia-hálózatról elégítjük ki. Ezt az NG (National Grid) modul végzi el, és ez 

számolja ki a fogyasztás költségeit is a megadott szolgáltatói árprofilok alapján.  

  

3.3.5.B Ábra: A szélgenerátorok (W) és napelemek (PV) paramétereinek beállítása 

A megújuló energiaforrások használatának hatásait a szélenergia esetében a W (Wind), a 

napenergia esetében a PV (Photovoltaic) modulok kezelik. Ehhez valós vagy hipotetikus 

eszközök időjárás-függő termelési profilja is meghatározható, a program lehetőséget nyújt 

különböző eszközök együttes konfigurációjának definiálására. 

A fogyasztáson belül megkülönböztetünk egy speciális csoportot, az elektromos járművek 

töltését (egy raktár vagy gyár esetében ilyen járművek a targoncák). Ezt az EV (Electric 

Vehicles) modul kezeli, amelyben meg lehet határozni a töltési profilokat. 

  

3.3.5.C Ábra: Az elektromos járművek (EV) töltési karakterisztikájának beállítása 

A raktározás fontosságát felismerve beépítettük a rendszerbe az ES (Eletricity Storage) és 

a V2G (Vehicle To Grid) modulokat. 
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3.3.5.D Ábra: A villamos energia tárolására alkalmas eszközök paramétereinek beállítása 

Az ES tetszőleges (valós vagy hipotetikus) villamos energia tárolási eszköz működésének 

modellezésére alkalmas. Itt is megadhatók valós és feltételezett jövőbeli hatásfok értékek és 

sebesség-korlátok mind a letöltés, mind a visszatöltés vonatkozásában. A V2G modul olyan 

elektromos járművek hatásait számítja ki, melyek gyakorlatilag akkumulátorként 

működhetnek, hiszen nem csak feltölteni lehet őket a hálózatról, de vissza is lehet tölteni 

róluk energiát a hálózatra, ha szükséges. Külön figyelmet érdemel a hálózati csatlakozás 

lehetséges időablaka, valamint a járművek töltöttségének aktuálisan megengedett legkisebb és 

legnagyobb mértéke. A letöltési és feltöltési veszteségek mellett számolni kell a járművek 

saját fogyasztásával, hiszen ezek az eszközök elsősorban fogyasztók, és csak másodsorban 

szolgálnak a villamos energia átmeneti tárolására. 

Az EMMA vezeték-logisztikai modellt sikerrel alkalmaztuk a GreenTrucks III. – 

GridfRiEENd Cooling projektben (lásd a mellékletek között), a lenti ábrák a helyi fogyasztói 

profil alakításának lehetőségeit mutatják megújulók és tárolás együttes alkalmazása esetén.  

 
 

3.3.5.E Ábra: A megújuló források és a tárolás hatása a napi fogyasztói profil alakulására az EMMA programmal 

végzett vizsgálatok során 

A retrospektív elemzésben a raktározás funkcióit a transfer (TRN) és a kinetic (KIN) 

algoritmusok jelenítik meg, ezek eredménye tulajdonképpen az infrastrukturális megtakarítás 
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(ISS). (A 3.3.5.F Ábrán is láthatóan a TRN algoritmus a völgyidőszakban betárolt energia 

csúcsidőszakban történő visszatáplálását, a KIN algoritmus a profil meredekségének 

csökkentését, a kiugró periódusok készletről kiegyenlítését célozza – részletes működési 

leírásukat lásd a mellékletek között). 

    

3.3.5.F Ábra: A TransferMin, TransferMax, KineticMin és KineticMax algoritmusok működésének grafikus 

szemléltetése 

A vezeték-logisztikai teljesítmény mérése és értékelése 

A logisztikai teljesítmény mérésére, az adott ellátási lánc sajátosságaihoz jól igazodó, a 

fejlődés irányát kijelölő és a változásokat követő mérő- és értékelő rendszerek kialakítására az 

ellátási lánc menedzsment hagyományos területein is fokozott figyelem irányul. A 

versenyképesség megtartásához elengedhetetlen a szervezetek adaptivitásának fejlesztése, a 

változásokhoz való folyamatos, lehetőleg proaktív alkalmazkodás. A korszerű vállalati 

teljesítmény-mérési rendszerek (PMS Performance Measurement Systems) egyik legfőbb 

törekvése, hogy minél pontosabb képet adjanak ezekről a képességekről – a termelési, 

gyártás-kiszolgálási, disztribúciós és értékesítési folyamatok egyedi sajátosságait is megértve 

és megragadva olyan mérőrendszert alakítsanak ki és jelenítsenek meg, ami a valós 

versenyképességi tényezőket tükrözi (Antreter, 2011). 

A rendszerben végrehajtott valamennyi művelet bizonyos mértékben hozzájárul a célok 

eléréséhez (tervszámok, stratégiai nyilatkozatok), de fontos feltárni valamennyi ok-okozati 

viszonyt. Számszerűsíthető, közvetlenül is jól mérhető, úgynevezett kemény célok például a 

nyereség, a bevétel, a költségek, a hatékonyság. A közvetlenül nem számszerűsíthető, 

úgynevezett puha célok között szerepelhet a megbízhatóság, a vevői elégedettség, az 

innovációs törekvések, a környezettudatos működés, társadalmi felelősségvállalás vagy a 

kiváló minőség. A döntéshozók jobb információkhoz juthatnak a stratégiai célok eléréséhez 

szükséges lépésekről, ha nem csupán a pénzügyi jellegű teljesítményeket mérik. A vállalati 

teljesítmény mérése, folyamatos nyomon követése és a befolyásolási lehetőségek feltárása, 

megértése kulcsfontosságú. A rendszeresen figyelt teljesítménymutatók visszajelzést 

jelentenek arról, hogy hol tart a vállalat céljai elérésében, és segítséget adnak a problémák 
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okainak feltárásához, valamint a döntéshozatalhoz. A teljesítményértékelési rendszernek 

egyértelműen meg kell határoznia a különböző nézőpontok céljai és mutatói közötti 

összefüggéseket, kapcsolatot teremtve a stratégia és a pénzügyi mutatók alakulásában, ezzel 

biztosítva azok kezelhetőségét és értékelhetőségét. Kiemelten fontos szempont, hogy a 

stratégia megvalósulása ellenőrizhető és befolyásolható, kibernetikai fogalmakkal élve 

megfigyelhető és irányítható legyen. 

Felismerve, hogy nem csupán a pénzügyi szempontok, hanem a vevőkkel való kapcsolat, 

a belső működés hatékonysága és a stratégiai megközelítés is mind az értékteremtés egy-egy 

szeletét adják, napjainkban a logisztikai teljesítmény mérésében és értékelésében az egyik 

legnépszerűbb módszer a Balanced Score Card (BSC) mérőrendszer kialakítása és 

működtetése. Az EMMA modell által leírt villamos energia rendszerekben is sikerrel 

alkalmazható a BSC rendszer szerinti megközelítés, megfogalmazhatók a gazdasági, vevő-

kapcsolati, belső hatékonysági és stratégiai, tanulási teljesítmény-indikátorok (KPI Key 

Performance Index). (A mutatókat leíró képletekben a  jelölés az új állapotot, a külön jelölés 

nélküli változó a megelőző, referencia állapotot jelöli.) 

A gazdasági elemzés esetünkben meglehetősen összetett, hiszen a villamos energia 

mindenkori árára a politikai, energetikai politikai tényezők jelentős hatást gyakorolnak. 

Szerencsés esetben a fogyasztói árak alakulása követhető, többé-kevésbé tervezhető, és 

ugyanez mondható el például a megújuló forrásokkal kapcsolatos beruházási támogatásokról. 

Nehezebb feladat mindez például a hálózatról töltött, villamos energiával működő járművek 

és a kisebb-nagyobb teljesítményű, az ellátási rendszer különböző pontjaira tervezett tároló 

elemek esetében. Ezek a nagy bizonytalanságot képviselő gazdasági paraméterek (beruházási 

költség, üzemeltetési költség, támogatások és adók rendszere) különösen indokolttá teszik a 

BSC rendszer nézőpontjainak a célokkal összefüggő, kiegyensúlyozottságra törekvő 

alkalmazását. A gazdasági nézőpont (FI – Finance) szerinti KPI indexek a költségváltozást és 

a hálózatról (NG) fogyasztott napi energia-mennyiség változását írják le: 

KPI  Képlet EN HU 

FI-1 
 

Cost Change Költségváltozás 

FI-2 
 

Consumption Change Fogyasztásváltozás 
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A marketing, vagy vevő-kapcsolati nézőpont (CU – Customer) helyett a vezeték-

logisztikai modellben sokkal inkább indokolt a partnerséget leíró (PA – Partnership), a napi 

profil változékonyságát bemutató KPI-indexek használata. A PA mutatók az igényekhez való 

rugalmas alkalmazkodásra, az idő-érzékenységre, a minőségi követelményeknek megfelelésre 

és a szolgáltatási színvonal tényezőire fókuszálnak. 

Mivel feltételezzük, hogy a villamos energia rendszer (NG) minden üzemállapotban 

képes a szükséges mennyiségű villamos energia betáplálásával egyensúlyban tartani a termelő 

forrásokat és a fogyasztókat, a hiány illetve a késedelmes teljesítés jelentkezése a speciális 

vezetékes ellátási rendszer tulajdonságai miatt elvethető. 

KPI  Képlet EN HU 

PA-1 
 

MaxChange Maximális változás 

PA-2 
 

MinChange Minimális változás 

PA-3  

 

MaxJumpChange Maximális ugrás 

változása 

Az EMMA rendszermodell megközelítésében számos, ma még csak elemeiben létező 

újszerű, innovatív termelő (megújuló), fogyasztó (villamos- és hidrogén-hajtású jármű) és 

tároló eszköz (akkumulátor, elektrolizáló és üzemanyag-cella, stb) kerülhet megvalósításra. 

Indokolt itt több KPI-index megfogalmazása, hogy az egyes alternatívák az eszközök 

kihasználtsága tekintetében is összevethetők legyenek (IN – Internal). 

KPI  Képlet EN HU 

IN-1  

 

 

RES Production Megújuló források 

kihasználtsága 

IN-2 
 

EV Utilization Villamos járművek 

tároló-képességének 

kihasználtsága 

IN-3 

 

ES Charging Speed Tároló töltési 

sebessége 
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IN-4 

 

ES Discharging Speed Tároló kisütési 

sebessége 

IN-5 
 

ES Max Capacity 

Utilization 

Tároló kapacitás-

kihasználtsága 

IN-6  

 

 

ES Charging Cycles Tároló töltési ciklusok 

száma 

IN-7  

 

 

ES Discharging 

Cycles 

Tároló kisütési 

ciklusok száma 

A célokkal összhangban legfontosabb tanulási és stratégiai mutató (LS – Learning and 

Strategy) az EMMA rendszermodell és az elemzésre, optimalizálásra szolgáló számítógépes 

program adaptivitását tükrözi. Ideális esetnek azt feltételezzük, hogy a mélyvölgy és a csúcs 

közötti különbség csökken, a profil kisimul (LS-1). 

KPI Képlet EN HU 

LS-1 
 

Profile-Width-Change Profil-alak 

kiegyensúlyozottsága 

A BSC mutatók adott paraméter-rendszerére ezután elvégezhetők a retrospektív 

vizsgálatok, a paraméter-súlyok beállítása szerint összevethetők a profil alakjában elérhető 

változások (ennek egyik eredménye látható a 3.3.5.G Ábrán) 

 
3.3.5.G Ábra: Vizsgálatok az EMMA-KPI szoftver-modullal 
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4. rész: Az ostorcsapás effektus a hagyományos és a vezetékes 

ellátásban 

A céloknak megfelelően az értekezés harmadik része a hagyományos és a vezetékes 

ellátási rendszereknek az ostorcsapás-effektus nézőpontjából végzett elemzését tartalmazza. 

Az ostorcsapás-effektus kutatásában eredményes nemzetközi tudományos műhelyek által 

publikált gazdag szakirodalmat tanulságos magyarul is összegezni (4.1.). 

Mivel a városi vízellátás és a villamos energia ellátás rendszere azért is különleges, mert 

egyik esetben sem találkozunk az ostorcsapás-effektus jelenségével, érdemes ezeket a 

speciális logisztikai rendszereket ebből a szempontból is megvizsgálni, az ostorcsapás-

effektus elkerülésében igénybe vehető módszereket, sajátosságokat feltárni. A vezetékes 

rendszerekben tapasztalható túlméretezés felismerése szükségessé teszi az ostorcsapás-

effektus mellett a puli-effektus fogalmának bevezetését (4.2.). 

Az értekezés 3. részében bemutatott, a vezetékes infrastruktúrákban megjelenő új 

kihívások közül a vízellátás rendszerében az új vezeték-logisztikai elemek, a szürke szennyvíz 

felhasználása és a frekvenciaváltós szivattyú-hajtások alkalmazása (PC típusú eszköz) a 

készletezés stratégiája szempontjából nem hoz számottevő változást. Ezzel szemben a 

villamos energia ellátás logisztikai rendszer-modelljében megjelenő raktározási lehetőség (PI 

típusú eszköz) az értekezés harmadik részében bemutatott új kihívásokkal együtt olyan 

környezetet teremt, amelyben fennáll a veszélye az egyensúly megbomlásának (4.3.). 

4.1. Az ostorcsapás-effektus megjelenése a hagyományos ellátási láncban 

Az egymással versengő ellátási láncok jellemzője az egyre növekvő kiterjedés. Míg a 

termelésben a tömeggyártás igénye erősödik, addig ezzel együtt a fogyasztói oldalon az 

egyedi termék iránti kereslet növekszik. Ezek az ellentétes törekvések az ellátási láncok 

hosszának növekedését, ellátási háló-szövetté alakulását, mind több feldolgozási, alakítási, 

raktározási állomás kialakulását, a szállítási igények növekedését eredményezik. Ennek a 

rendszer-szerkezetnek viszont egyik súlyos hátránya, elválaszthatatlan velejárója az 

ostorcsapás-effektus megjelenése (Bajor és Németh, 2007. MLE) 

4.1.1. Az ostorcsapás-effektus jellemzői 

Az ostorcsapás-effektus a mind inkább globálissá váló ellátási láncokban egyre több 

helyen megfigyelhető, meglehetősen drága jelenség: az elosztási csatorna egyes tagjainál 
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jelentős hiány alakul ki, míg ugyanabban az időben más résztvevőknél számottevő többlet 

merül fel. Az ostorcsapás effektus jelentkezésekor az ellátási lánc különböző pontjain a 

készletek szélsőségesen, a fogyasztói igényektől, azok változásától elszakadva alakulnak. Az 

erőforrások (termelő, szállítási és raktári kapacitások) felhasználása láthatóan nem hatékony, 

egyes pontokon hiány, más pontokon akár egyidejűleg felesleges készlet-halmozódás 

tapasztalható, majd az idő múlásával, a további rendelések teljesülésével ezek a viszonyok 

eltolódnak a szereplők között. Az indokolatlanul magas készletszintek kialakulása, és azok 

nehezen előre jelezhető, nagymértékű ingadozása, az erőforrások nem hatékony kihasználása, 

a növekvő logisztikai költségek és a csökkenő kiszolgálási színvonal mind olyan káros 

hatások, melyeknek költségei rontják a vállalatok, ellátási hálózatok versenyképességét. 

Annak ellenére, hogy a jelenség hosszú ideje ismert, vizsgálata, pontos felismerése és 

modellezése mégis mind a mai napig élénk tudományos érdeklődés tárgya. 

Az ostorcsapás-effektus által okozott problémák sokrétűek. Egyrészt feleslegesen 

felhalmozott készletek jelennek meg a teljes ellátási láncban, miközben a végfogyasztói 

ponton sok esetben nem áll rendelkezésre a kívánt termék. Másrészt, az elégtelen vagy a 

túlzott termelő és raktári kapacitás létesítése és nem megfelelő összehangolása miatt 

pontatlanok a termelési és szállítási, disztribúciós tervek, ami végső soron az ellátási lánc 

összköltségének növekedését, alacsonyabb profitot, egyidejűleg a versenyképesség 

csökkenését eredményezi. Az ostorcsapás-effektus kiterjesztett hatásai: a hatékonyság 

csökkenése, a pazarló gazdálkodás az emberi erőforrással, az anyagi erőforrások pazarló 

felhasználása, egyéb erőforrások pazarlása és a kielégítetlen fogyasztói kereslet. 

4.1.2. Az ostorcsapás-effektus szemléltetése a Beer Game modellben 

Az ellátási láncok sajátosságainak demonstrálására és szimulációs vizsgálatára szolgáló 

Beer Game disztribúciós játék példái jól szemléltetik a problémát: az ellátási láncban a 

készletszintek a valós fogyasztói igényektől egyre inkább függetlenedve változnak. 

Amikor egy összetett, bonyolult jelenség megértése a célunk, akkor járunk el helyesen, ha 

a legegyszerűbb modellből indulunk ki, és az így kialakult egyszerű képet lépésről lépésre, 

folyamatosan bővítjük. Az ellátási láncok esetében az ostorcsapás egy ilyen, meglehetősen 

bonyolult jelenségnek bizonyult, ezért a Beer Game disztribúciós játék létrehozói (1963, MIT) 

a logisztikai rendszerek működését szemléltető játékukban egy viszonylag egyszerű ellátási 

láncot választottak alapmodellként: a sör-disztribúciót. 
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A Beer Game a termelés és elosztás folyamatát négy szinten jeleníti meg (Strozzi et al, 

2007): Termelő (gyártó), disztribútor (elosztó), nagykereskedő (viszonteladó), kiskereskedő. 

 

4.1.2. A Ábra: A Beer Game rendszermodell felépítése (saját szerkesztés) 

A megrendelés a fogyasztótól indul és végighalad a láncon, míg megérkezik a gyártóhoz. 

Időközben a szállítások teljesülnek a gyártótól a fogyasztóig haladva. 

 

 

Jelmagyarázat Készletszintek 

  

Beérkező igények a megrendelőtől Hiány jelentkezése 

  

Kiszállítások a megrendelőnek Összes költség 

4.1.2.B Ábra: Megrendelések, kiszállítások, készletszintek és költségek alakulása a Beer Game szimulációs 

játékban (saját szerkesztés Szander et al, 2012 alapján) 

A játékban rögzíthető számos paraméter, így a rendelési tételnagyság, a szállítási idő, a 

gyártási idő is. A gyárak termelése határok nélkül növelhető, rendelések viszont nem 

mondhatók vissza, és a felesleges készleteket sem lehet visszaküldeni, de a rendeléseket 
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teljesíteni kell, ha van elérhető raktárkészlet. Ha a kiszolgálás nem megvalósítható, az 

igényeket számon kell tartani, és az első adandó alkalommal ki kell elégíteni. A fogyasztói 

rendelések hetente változnak (az alapjátékban a fogyasztói igény a 4. hétig 4 egység hetente, 

ami az 5. héten 8 egységre ugrik). A játékosoknak minden periódus kezdetén döntést kell 

hozniuk az aktuális rendelésükről. A döntések alapjául az aktuális és a megkívánt készletszint 

viszonya, valamint a megelőző rendelések és igények szolgálnak. A résztvevők között az 

információk megosztására nincs lehetőség. A cél a szektorok összesített költségeinek 

minimalizálása a játék végére, de a játékosoknak ügyelniük kell a készletekből kifogyás 

elkerülésére. A Beer Game szimulációs játékot széles körben alkalmazzák az oktatásban az 

ellátási láncok természetének szemléltetésére. Kitűnően mutatja, hogyan hat a fogyasztói 

igények ingadozása a készletszintek alakulására, az alkalmazott rendelési stratégiától függően. 

A különböző peremfeltételek mellett elvégzett játékok gazdagon szemléltetik az egyes 

tényezők, és az alkalmazott stratégiák hatását. 

4.1.3. Az ostorcsapás-effektus okai, lehetőségek a káros hatások kivédésére 

A nemzetközi szakirodalmi források alapján összegezhetők az ostorcsapás-effektus 

fellépésében szerepet játszó tényezők. Természetesen minden ellátási lánc egyedi, így a 

gazdasági életben valószínűleg nem egyetlen októl, vagy az okok összességétől, hanem 

mindig az adott ellátási rendszert jellemző sajátosságoktól és jelenségektől függ az 

ostorcsapás-effektus kialakulása. Az egyes tényezők közötti kölcsönhatás vizsgálata 

elengedhetetlen, amikor a káros hatások kivédésére igénybe vehető megoldásokat keressük. 

Az ostorcsapás-effektus sajátosságait, a kedvezőtlen hatások csökkentésének módszereit 

kutató különböző szakmai iskolák (Towill et al, 2006) között egyetértés van abban, hogy a 

jelenség fő okai: 

1-FE Forecast error Az igények változását becslő előrejelzések bizonytalansága 

2-LT Lead-Time A nem-nulla átfutási idő 

3-OB Order Batching A rendelési periódusok adottságai - időszakosság, rendelési 

tételnagyság 

4-SS Supply Shortages Az erőforrások, vagy az erőforrásokhoz hozzáférés korlátjai 

5-GA Gambling Az árak változásának hatása a kereslet változására 

4.1.3.A Ábra: Az ostorcsapás-effektus 5 általánosan elfogadott oka a nemzetközi szakirodalomban 

(saját szerkesztés Towill et al, 2006. alapján) 
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A fent említett okok alapvetően műszaki-gazdasági megközelítésben jelenítik meg a 

problémákat. Egy másik áttekintés szerint két színtér különíthető el: az okok egyik része az 

üzemi működésből, másik része az ellátási lánc szereplőinek stratégiai interakciójából, 

viselkedéséből fakad. (A felületes szemlélő számára ez egy adott vállalat esetén belső és külső 

okok szerinti csoportosítást jelent, itt azonban többről, legalábbis másról van szó.) 

A korábbi megközelítéshez képest itt szerepet kap a partnerkapcsolatok működésének, a 

szereplők viselkedésének a vizsgálata (Bhattacharya and Bandyopadhyay, 2011), bizonyos 

tekintetben a pszichológiai faktorok: a pánik (hiány esetén), a hanyagság (rendelés-feladási 

határidők elmulasztása), a lokális optimumra törekvés (negyedéves felfutások a gazdaság 

számos területén), az elemzések elmulasztása, és számos hasonló tényező. 

A partnerek interakciójából és viselkedéséből származó okokat az LC „lack of control‖, 

vagyis a szabályozás belső- vagy partnerek közötti hiányosságaiként tekintem. A bővebb lista 

elemeit a 4.1.3.B Ábra szerint sorolhatjuk be a fenti 5 csoportba. 

1 kereslet előrejelzés 11 multiplikátor hatás 

2 rendelési tételnagyság 12 szinkronizálás hiánya 

3 árak ingadozása 13 visszajelzések félreértelmezése 

4 hiánykezelési stratégia 14 lokális optimalizálás globális érdekek  

5 átfutási idő  figyelembe vétele nélkül 

6 készletezési politika 15 vállalati folyamatok 

7 utánpótlási politika 16 kapacitásbeli határok 

8 nem megfelelő ellenőrzési rendszer 17 rendelés-feladási határidők figyelmen  

9 átláthatóság hiánya  képzés/t kívül hagyása 

10 szereplők száma a láncon belül 18 tanulás hiánya 

  19 a hiánytól való félelem 

 
 

4.1.3.B Ábra: Az ostorcsapás effektus okai – összegző és strukturált megközelítésben 

(forrás: Bhattacharya and Bandyopadhyay, 2011. illetve saját szerkesztés) 
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A jelenség káros hatásait a különböző iskolák más-más módszer, technika kifejlesztésével 

próbálják kivédeni. Számtalan megoldási javaslat született, ezek közül több az előrejelzés 

pontosságára fókuszál. A fogyasztói igények ismerete valóban fontos, ha önmagában nem is 

oldja meg az ellátási problémát. A legkülönfélébb modellezési és szimulációs eljárások 

kerültek terítékre: a naív becsléstől a lineáris rendszer-szimuláción át (Nagatani and Helbing, 

2004), különböző fokú (és többlépcsős) auto-regresszív közelítéseket (Luong and Phien, 

2006) is érintve a fuzzy- (Zarandi et al, 2007) és káosz- (Hwarng and Xie, 2007) elméleteken 

alapuló rendszerekig. A sokféleség ellenére több közös megállapítás szűrhető le: 

 A fogyasztói igények előre becslése még ezeknek az egyszerűsített, egydimenziós 

modelleknek az alkalmazásán keresztül is nehéz, és továbbra is bizonytalan. 

 Az igények bizonytalan előrejelzése helyett, vagy azt kiegészítve megoldásként több 

szerző az információk megosztására, az információ-megosztás automatizálására helyezi a 

hangsúlyt (Ouyang, 2007), de erre sok esetben nem könnyű rávenni az ellátási lánc 

szereplőit (az esetek többségében egymással versengő vállalatokról van szó, akik érthető 

módon védik üzleti titkaikat). 

 Megállapítható, hogy a több szinten végzett raktározás jelentős stabilizáló hatást gyakorol 

az ellátási lánc egészére. 

 Kritikus az átfutási idők menedzselése. 

 Hasznos és kívánatos a rendelési tételek és időszakok átformálása, újraalkotása a rendszer 

múltbeli és várható jövőbeli viselkedésének függvényében.  

A hosszú ellátási láncok szereplői számára különösen fontossá válik az a kérdés, hogy 

egy másik szereplő egyensúly-vesztése adott esetben tőle milyen távolságra történik, és ennek 

hatása mikor és milyen mértékben éri el őt (Towill et al, 2007). A stabilizálás érdekében 

számos vezetési stratégia kidolgozására került sor, a gyártási sebesség megválasztásától a 

raktározási nagyságrendek optimalizálásáig. Figyelemre méltók azok a vizsgálatok, ahol a 

fogyasztói igények változásától függetlenül vizsgálták az egyes termelési, szállítási, elosztási 

rendszerek érzékenységét az ostorcsapás jelenség kialakulására. Több elméleti megközelítés 

is felveti az állapotfüggő átfutási idők bevezetésének szükségességét. Az analóg fizikai 

rendszer-modellek alkalmazása is hozott váratlan, de elgondolkodtató eredményt (forgalmi 

torlódások vizsgálata, részecskefizikai modellek), például bizonyos rendszerekben fellelhetők 

a rezonancia jelei. 

A fizikai rendszerekben tapasztalt jelenségek alapja a vizsgált logisztikai rendszerekhez 

hasonlóan a késleltetett alkalmazkodás a változó feltételekhez, a versengés a szűkös 
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erőforrásokért. A helyzetet a logisztikai láncok esetében jelentősen bonyolítja, hogy (1) nem 

csupán egy-dimenziós, lineáris láncokat, hanem hálózatokat kell együtt vizsgálni, (2) a 

sokféle, fent is összevetett matematikai modell az egyszerűsített ellátási láncot is 

különbözőképpen, más vonatkoztatási rendszerek mentén tárgyalja, (3) az alkalmazkodási 

stratégiák a gyártók és a beszállítók között is változnak, az ellátási láncban különböző 

szemléletű és adottságú partnerek működnek együtt. (Bajor és Németh, 2007. MLE) 

4.2. A vezetékes ellátási rendszerek túlméretezésének jelentősége, az ostorcsapás-

effektus és a puli-effektus összehasonlító elemzése 

A logisztikai rendszerekkel kapcsolatban alapvetően két elvárást, a költségek 

csökkentését és a szolgáltatás színvonalának növelését fogalmazhatjuk meg. A szolgáltatási 

színvonal növelésével általában növekednek a logisztikai rendszer működési költségei, 

ugyanakkor viszont csökkennek a szolgáltatások hiányosságai miatti többlet költségek. 

A korábbi elemzések eredményeként megállapítható, hogy a városi vízellátásban az 

ostorcsapás-effektus azért nem jelentkezik, mert a fogyasztói igények előrejelzésében (FE), az 

átfutási időben (LT), a rendelési tételnagyságban (OB), az erőforrások korlátozott 

rendelkezésre állásában (SS) és az árak változékonyságának hatásában (GA) azonosítható, a 

hagyományos logisztikai rendszerekben ostorcsapás-effektus megjelenését okozó tényezők 

nem állnak fenn. A veszélyhelyzetekre, ideiglenes ellátási hibákra tekintettel a vízellátás 

rendszere a készletek szempontjából jelentős mértékben túlméretezett, a rendszerirányítás 

szempontjából vertikálisan összehangolt természetes monopólium. Az anyag- és információ-

áramlást alapvetően műszaki szempontok, fizikai törvényszerűségek határozzák meg, az 

ellátási lánc mentén nincsenek ellenérdekelt szereplők. A ma működő rendszerekben a 

fogyasztói igények változásának követésére kizárólag PI típusú kiegyenlítő készletek állnak 

rendelkezésre, a logisztikai stratégiát az új, PC típusú frekvenciaváltós szivattyú hajtások sem 

befolyásolják jelentősen. 

A vezetékes ellátási rendszerek logisztikai stratégiájában tetten érhető különbségek 

ellenére a villamos energia ellátás esetében sem találkozunk az ostorcsapás-effektus káros 

hatásaival. Ennek elsődleges okaként a készletezés hiánya jelölhető meg. Az ostorcsapás-

effektus a készletezés hatékonyságát befolyásolja, de a villamos energia ellátás napjainkban a 

változó fogyasztói igények követésében szinte kizárólag PC típusú kiegyenlítő termelő 

kapacitást vesz igénybe, nem állnak rendelkezésre kiegyenlítő készletek. A rendszerirányító a 

vízellátás rendszeréhez hasonlóan természetes monopólium szerepet élvez, az ellátási lánc 
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minden szintjén képes a közvetlen vagy közvetett beavatkozásra, szabályozásra. Mindemellett 

a villamos energia ellátás termelői oldala jelentős mértékben túlméretezett, a PC típusú 

elemek kapacitás-kihasználása alacsony. 

Összegzésként megállapíthatjuk, hogy a lean és agile elvek alkalmazása a fogyasztói 

igények ingadozását készlettartással (PI) illetve rugalmas termelői kapacitással (PC) 

kiegyensúlyozó stratégiák mentén akkor lehet sikeres, ha a fogyasztói igények változásával 

összhangban méretezzük a logisztikai rendszer elemeit. A túlméretezés, az infrastruktúra 

operatív működésének nem megfelelő szabályozása, az erőforrásokkal kapcsolatos pazarlás 

mind veszteségek forrásai – ezzel szemben a jól méretezett és megfelelően szabályozott 

rendszer versenyelőnyt biztosít a piacon. 

A készlettartási problémák esetén jelentkező ostorcsapás-effektus okaihoz hasonlóan így 

érdemes figyelmet szentelnünk a kiegyensúlyozás érdekében létesített tartalék termelői 

kapacitások nem megfelelő méretezésekor és használatakor feltűnő jelenségeknek. A hazai és 

nemzetközi szakirodalomban sem sikerült olyan tanulmányt találni, ami tárgyalja ezt a 

kérdést, ezért a vizsgálatok során munkaközi elnevezésként bevezettem a puli-effektus 

fogalmát. 

A túlméretezés oka 

Ostorcsapás-effektus 

jelentkezése 

a PI rendszerben 

Puli-effektus 

jelentkezése 

a PC rendszerben 

Az előrejelzések 

bizonytalansága 

Feleslegesen magas, vagy 

túlságosan alacsony 

készletek tartása az 

előrejelzés hibái miatt 

Szükségtelenül magas arányú 

termelő kapacitás létesítése a 

min. és max. fogyasztás nem 

megfelelő előrejelzése miatt 

Az átfutási idő 

menedzselésének nehézségei 

Késleltetések a nem-nulla 

átfutási idő következtében, az 

egyensúly lassú helyreállása, 

lengések 

Az elhanyagolhatóan rövid 

átfutási idő miatt a 

változások túl-reagálása, 

hirtelen nagy ugrások 

A gyártási, rendelési, 

szállítási tételnagyság 

adottságai 

Pontatlanság, hirtelen 

változások, melyek 

kiegyensúlyozása viszonylag 

lassú 

A méretgazdaságosság 

elvével ellentétesen a 

termelési és szállítási 

kapacitás-méretek 
elaprózódása 

Erőforrás-korlátok 
Tartalék termelő kapacitások 

hiánya 

Tartalék raktári kapacitások 

hiánya 

Az árak változékonysága 
Az árak további szélsőséges ingadozása a kereslet-kínálat 
egyensúlyának változása miatt 

4.2.0.A Ábra: Az ostorcsapás-effektus és a puli-effektus összehasonlító elemzése (forrás: saját szerkesztés) 
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Amikor a változó fogyasztói igények kiegyensúlyozására készleteket helyezünk el az 

ellátási láncban, megteremtjük a lehetőségét az ostorcsapás-effektus megjelenésének. A 

készletek ingadozása, a hullámterjedéshez hasonló erősítések és kioltások eredménye 

szélsőséges esetekben ideiglenes vagy tartós hiányhoz, a készletekből kifogyáshoz vezet. A 

túlméretezett raktári infrastruktúra kapacitás-kihasználása így alacsony, ennek működtetése 

drága. A káros hatások a teljes ellátási lánc mentén, a termeléstől a szállításon és elosztáson át 

a végfelhasználói pontokig megjelennek. 

Amikor az agile elv szerint a változó fogyasztói igények kielégítésére gyors válaszadásra 

képes, jelentős termelési tartalék-kapacitással rendelkező rendszert hozunk létre, és 

minimálisra csökkentjük a készletek mennyiségét, könnyen előállhat a puli-effektus. Itt a 

túlméretezés a termelői kapacitások, valamint az átviteli hálózat, szállítási és elosztási 

rendszer elemeinek vonatkozásában jelenik meg. A következmény az ostorcsapás-effektushoz 

hasonlóan az alacsony kapacitás-kihasználtság. A rendszer egyensúlyának megtartása 

szempontjából az alkalmazkodási képesség gyorsasága a jól méretezett rendszer esetében 

kifejezetten előny, a túlméretezés esetén viszont még inkább egyértelmű a jelentkező 

veszteség, az alacsony kapacitás-kihasználás költsége. 

Mind az ostorcsapás-effektus, mind a puli-effektus alapvető oka tehát a túlméretezés: 

amikor az infrastrukturális rendszert a változó fogyasztói igények mindenkori biztonságos 

kiszolgálása érdekében túlméretezzük, egyidejűleg megteremtjük a lehetőséget arra, hogy 

bizonyos rendszerelemeket alacsony hatékonysággal működtessünk. A folyamatosan változó 

gazdasági és üzleti környezet, a fogyasztói igények sokszor nehezen előre jelezhető trendjei 

ebben a sokszereplős rendszerben könnyen az erőforrások pazarló felhasználását 

eredményezik (feleslegesen felhalmozott készleteket, feleslegesen végrehajtott termelési 

programot, feleslegesen túlméretezett szállítási csatornát). A hagyományos ellátási hálózatok 

logisztikai teljesítményének mérésekor és értékelésekor érdemes tehát figyelmet fordítanunk 

az ostorcsapás-effektus mellett a puli-effektus vizsgálatára is, a rendszerben azonosított 

szétválasztási pontok mindkét oldalán. 

A megoldás egyrészt az ellátási hálózat megfelelő csomópontjaiban létrehozott megfelelő 

mértékű tartalék (készlet, termelő egység, szállítási csatorna), másrészt a megfelelő 

rendszerirányítás lehet. Ennek alapfeltétele a megfelelő információk rendelkezésre állása, 

viszont a hagyományos logisztikai rendszerekben az ellátási lánc szereplői (a termelők, a 

kereskedők, a szállítás és raktározás aktorai) között a megfelelő információk megosztása 

sokszor nem valósítható meg (alapvetően piaci okok, a versenyelőny, az üzleti titkok 
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megóvásának szándéka miatt). Amennyiben a hagyományos ellátási rendszer rendelkezik 

megfelelően erős, az integrátor feladatkörét betöltő szereplővel (például a japán autóipari 

vállalatok esetében), a túlméretezés okozta problémák elkerülhetők, legalábbis csökkenthetők. 

4.3. Az ellátási lánc egyensúlyát veszélyeztető tényezők megjelenése a villamos 

energia ellátásban 

A hagyományos logisztikai rendszerek jelenségei analóg módon értelmezhetők a villamos 

energia ellátásban. Egyrészt a liberalizációval, a szabad piaci verseny környezetének 

megteremtésével a rendszerirányító szerepét kellett újrafogalmazni. Másrészt a villamos 

energia tárolásában várható áttörés eredményeként számítanunk kell arra, hogy néhány 

évtizeden belül az ellátási hálózat különböző pontjain ideiglenesen vagy akár tartósan is 

készletek halmozódhatnak fel. 

 

4.3.0.A Ábra: A tárolásban együttműködő szereplők összehangolt működésének lehetséges hatása a napi 

villamos energia terhelési profil alakulására (forrás: EMMA program) 

A villamos energia tárolásával kapcsolatos várakozás a jelenleginél kedvezőbb alakú 

terhelési profil megvalósítása (ennek egy kedvező változata látható a fenti 4.3.0.A. Ábrán). Ez 

feltételezi az erős központi rendszerirányítást, vagy a raktározásban az ellátási rendszer 

különféle szintjein együttműködő partnerek (területi szolgáltatók, az elosztott termelés 

kiegyensúlyozására létrehozott virtuális gridek) összehangolt működését. 

Amennyiben a rendszer egyensúlyi szabályozásában az összehangoltságnak ilyen mértéke 

nem áll rendelkezésre, az egyes szereplők egyéni érdekeltsége számos kedvezőtlen hatást 

eredményezhet. Az ostorcsapás effektus egyik okaként azonosított előrejelzési, igény-becslési 

hiba (a fogyasztók által aktuálisan elvárt villamos energia mennyiség előrejelzésének 

pontatlansága) hatása csak fokozhatja a rendszer-szabályozási problémákat, a jelenleginél is 
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nagyobb arányú, gyorsabb reagálású tartalékokat és még nagyobb szállítási kapacitással bíró 

hálózati infrastruktúrát kíván meg. 

A korábbi példákon bemutatott transzfer hatás (TRN) a tervezettnél később bekövetkező 

esti terhelés-lefutás esetén már a napi fogyasztás 2%-os mértékének megfelelő tárolási (ES) 

kapacitás alkalmazásával is jelentősen átformálódik. Itt tehát az a jelenség látható, mikor a 

téves előrejelzés miatt az ES modul üzemeltetése nem megfelelő. 

A vizsgálatban alkalmazott kezdeti profil a MAVIR 2007. évi referencia-görbéje, a 

további profilok a saját vizsgálatok eredményei – minden esetben változatlan ES használati 

stratégiát követve. (ENPOL) 

  

4.3.0.B Ábra: Az esti csúcs későbbi időpontra 

tolódásának hatása 

4.3.0.C Ábra: Az esti csúcs korábbi időpontra 

tolódásának hatása 

A 4.3.0.B ábrán látható esetben nem sikerül csökkenteni az esti csúcs mértékét (TRN), 

sőt, a beavatkozás eredménye a csúcs későbbi kialakulását eredményezi, nehezítve a 

kiszabályozást azzal is, hogy a terhelési profil felfutása meredekebb lesz (KIN). Ha az 

eredetihez képest korábban kezdődik az esti csökkenés, akkor – változatlan ES használat 

mellett – túlkompenzáljuk a csúcsot, sőt, éppen a legváratlanabb időben időszakos völgy 

keletkezik a profilban, a lefutás itt is nagyobb kiszabályozási problémát képvisel.  

  

4.3.0.D Ábra: A reggeli felfutás későbbi időpontra 

tolódásának hatása 

4.3.0.E Ábra: A reggeli felfutás korábbi időpontra 

tolódásának hatása 
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Ha az eredeti várakozáshoz képest később kezdődik a reggeli növekedés, akkor túl hamar 

megtelik az ES tároló – a profil letörése jól látható a 4.3.0.D ábrán – majd a felfutáskor a 

meredekség még jelentősebbé válik, tehát egyidejűleg TRN és KIN hátrány is jelentkezik. 

Ha a várthoz képest korábban kezdődik a reggeli felfutás, akkor – az eredetivel 

megegyező ES használat mellett – drámai mértékben emelkedik a terhelési profil, majd 

szintén jelentős visszaesés következik be, összességében jelentős TRN és KIN hátrány is 

keletkezik. 

  

4.3.0.F Ábra: A reggeli felfutás meredekségének 

növekedésével adódó profil 

4.3.0.G Ábra: A reggeli felfutás meredekségének 

csökkenésével adódó profil 

Ha az eredetihez képest gyorsabb a reggeli növekedés, akkor először sikerül csökkenteni 

a KIN hátrányt, de később itt is visszaesik a profil, összességében a KIN tényező 

kedvezőtlenebb lesz, mint ES használata nélkül. 

Ha az eredetihez képest enyhébb a reggeli növekedés meredeksége, akkor kezdetben túl 

sok energiát tárolunk be a TRN időszakban, majd az emelkedés szakaszában az ES használat 

miatt visszaesik a profil, itt is nyilvánvalóan kedvezőtlenebb a KIN tényező. 

Ha a várthoz képest nagyobb az esti lefutás sebessége, a KIN tényező további romlására 

számíthatunk. A várthoz képest kisebb mértékű esti lefutási meredekség esetén – ugyan 

kisebb mértékben – de szintén KIN hátrányt figyelhetünk meg. 

  

4.3.0.H Ábra: Az esti lefutás meredekségének 

növekedésével adódó profil 

4.3.0.I Ábra: Az esti lefutás meredekségének 

csökkenésével adódó profil 
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Analóg módon a vezeték-logisztikai modellben a többi jellegzetes, az ostorcsapás-

effektus kialakulásában szerepet játszó ok hatásának elemzése is elvégezhető az EMMA 

programmal. A csúcsidei, illetve a kritikus felterhelési időszak megkülönböztetetten magas 

árainak egy lehetséges szerencsétlen következménye, mikor az árak a profil alakjában éppen a 

várttal ellentétes hatást eredményeznek (lásd a 4.3.0.J Ábrán). 

 

4.3.0.J Ábra: Az árak változékonyságának (a reggeli felfutás és az esti csúcsterhelés idejére definiált magasabb 

árak) hatása nem megfelelően összehangolt, versengő tárolási stratégia esetén 

Az EMMA modellben végzett vizsgálatokat összegezve megállapítható, hogy a nem 

megfelelően menedzselt tároló kapacitások jelentős szabályozási problémákat 

eredményezhetnek, összességében kedvezőtlen mértékben befolyásolhatják a napi villamos 

energia terhelési profilt. (A vizsgálat kritikájaként természetesen jogosan fogalmazható meg, 

hogy egy ilyen retrospektív vizsgálat sokkal inkább szélsőséges profilhoz vezet, mint egy 

alkalmazkodó, valós időben működő algoritmus – mindemellett egyrészt rávilágít a 

rendszerirányítás összehangoltságának fontosságára, másrészt így nyerhetjük ki azokat a 

jellegzetes sémákat, amelyek megjelenését egy valós időben működő terhelés-szabályozó 

programnak észlelni és kezelni szükséges). 

A terhelési profilnak a rádiófrekvenciás vezérlés segítségével elérhető kedvező 

alakításáról már a 2.2.1. fejezet 2.2.1.C Ábráján láthattunk példákat. A raktározás a 3.3.4. 

fejezetben meghatározott célok szerint – megfelelően alkalmazva – mind a völgy és 

csúcsidőszak közötti különbség, mind a terhelési profil felfutási és lefutási meredekségének 

csökkentésében sikert ígér, ráadásul jelentős infrastrukturális megtakarításokat tesz lehetővé. 

Külön figyelmet érdemel viszont, hogy míg a rádiófrekvenciás körvezérléskor pusztán a 

halasztható igényű fogyasztók átcsoportosítására kerül sor (DSM), a raktározás (ES) esetében 

mind a fogyasztási, mind a termelési profilban (visszatöltéskor) érzékelteti hatását egy-egy 

hibás készletezési döntés. 
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5. rész: Innovatív vezeték-logisztikai megoldások a villamos és hidrogén 

hajtású járművek energia-ellátásában és a növekvő hűtési igények 

menedzselésében 

A villamos energia ellátás jövőképében a raktározás mellett, azt szervesen kiegészítve 

fontos szerepet kap a lánc szereplőinek ellátás-barát vezeték-logisztikai viselkedése. (Az 

ellátási lánc szereplői között helyet kapnak a fogyasztók, azok kisebb-nagyobb csoportjai, a 

microgrid rendszerek, az elosztott termelésben, a szállításban és a villamos energia 

raktározásában érintett vállalatok, köztük maga a rendszerirányító). 

A villamos energia ellátás hagyományos megközelítésében hálózat-barát eszköznek a 

felharmonikus- és flicker-mentes működést, valamint számos egyéb hálózati minőségi 

paramétert kielégítő berendezés, vagy fogyasztói csoport tekinthető. (Hunyár és mts, 1998.) 

A vezeték-logisztikai szemlélet szerint az ellátás-barát viselkedésű szereplő vételezési 

profiljának fő jellemzői: 

 terhelési görbéjének alakja és a napi igényelt villamos energia mennyisége elfogadható 

pontossággal tervezhető, 

 lehetőség szerint kiegyensúlyozott, mentes a hirtelen változásoktól, nincsen ugrásszerű 

terhelés-növekedés és csökkenés, vagy ha mégis, az jól előre jelezhető 

 a terhelés-növekedés és -csökkenés üteme folyamatos, menete viszonylag egyenletes 

 a villamos energia-vételezés „időablaka‖ lehetőség szerint rugalmas, bizonyos igények 

korábbi vagy későbbi időszakra is átcsoportosíthatók 

A vezeték-logisztikai modell elemzésekor az elérhető innovatív megoldásokat két 

kitüntetett területen keressük: 

 A villamos és hidrogén energia várhatóan egyre nagyobb szerepet kap a közlekedésben 

(személyes mobilitás, közösségi közlekedés, áruszállítás) – a hidrogén-gazdaság 

sikeréhez a technikai eszközök fejlesztésén túl az infrastrukturális rendszer kialakításának 

megfelelően választott lépései is szükségesek (5.1. fejezet) 

 A hűtési igények napjainkban és a jövőben is várhatóan növekednek – a termelés és 

fogyasztás egyensúlyának fenntartása a rendszerirányító számára évről-évre egyre 

jelentősebb kihívást testesít meg, a hűtési célú villamos energia felhasználás 

menedzselése számos, ma még rejtett tartalékot szabadíthat fel (5.2. fejezet) 
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A vizsgálatok során a TRIZ útmutatása szerint az ideális eredményt (IFR: Ideal Final 

Result) keresve azokat a lehetőségeket kutatjuk, amelyek a rendelkezésre álló technikai 

rendszerben, vagy annak környezetében elérhetők, egyidejűleg jelentkezik a használatba 

vételüket sürgető társadalmi igény, és lehetőség szerint az infrastrukturális rendszer minél 

kisebb mértékű változtatásával, a meglévő eszközök új, innovatív használatával kinyerhetők. 

5.1. A közlekedési célú villamos és hidrogén energia ellátásban elérhető vezeték-

logisztikai megoldások 

A fenntartható fejlődés kérdései az energia-gazdálkodás területén több évtizede 

aktuálisak. A közlekedési szektor vonatkozásában ráadásul ez két szempontból is kritikus: az 

egyik a hagyományosan alkalmazott fosszilis források kimerülésének problémája, a másik a 

szektornak betudható környezetkárosító hatás – mindkettő megoldásának égető szükségét érzi 

a modern társadalom. Az EU mindenkori közlekedéspolitikájának célja, hogy társadalmi-

gazdasági és környezetvédelmi szempontból egyaránt fenntartható közlekedési rendszer 

alakulhasson ki. A fenntartható mobilitás érdekében egyensúlyt kell teremteni a gazdasági, a 

társadalmi igények és a közlekedés fejlesztése, a fenntartási és üzemeltetési tevékenység, 

valamint a rendelkezésre álló források megosztása között. Az uniós közlekedéspolitika 

szorosan összefügg az energiapolitikával, ugyanis közös célok elérésére: a CO2-kibocsájtás 

mérséklésére és az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségnek a csökkentésére 

törekszik. A közlekedés jelentős energia felhasználó, az EU teljes olajfogyasztásában a 

közlekedés részaránya 70%-nál nagyobb, ebből a közúti közlekedésre nagyjából 60% jut 

(vagyis az összes olajfogyasztásnak szinte a fele). A vasút körülbelül 75%-ban villamos 

energiát, 25%-ban fosszilis tüzelőanyagokat használ. A versenyképesség, a biztonságos 

ellátás és a környezetvédelem ügyét szem előtt tartó európai energiapolitikának a közlekedés 

területén többek között olyan politikai törekvésekre kell összpontosítania, amelyek a jármű 

oldaláról növelik az energiafelhasználás hatékonyságát, és a nyersolaj-származékokat 

fokozatosan más energiahordozókkal váltják ki. 

A különböző előrejelzések már a múlt század közepe óta jósolják a fosszilis források 

kimerülését, az olajkorszak végét – de ezek a jóslatok mindmáig nem, vagy csak részben 

látszanak beteljesülni. A folyamatos, és egyre korszerűbb eszközökkel végzett kutatás és 

feltárás, majd kitermelés elodázni látszik a kimerülés problémáját, a mai szakemberek a 

kitermelés visszaesését századunk közepére jelzik. Ezek az előrejelzések is jelentős 

bizonytalanságot tartalmaznak, elsősorban a várható igények becslésében – elég csak a 
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fejlődő világ közlekedés iránti igényének növekedésére, és ennek a kitermelés intenzitására 

gyakorolt hatására gondolnunk. 

A közlekedés környezetterhelése talán még gyorsabb változtatásra ösztönöz az ágazat 

energia-szerkezetében. A globális felmelegedés következményének betudható klímaváltozás, 

valamint a városok levegő-minőségének romlása az egész társadalom által tapasztalt és 

elszenvedett jelenségek. 

Az alternatív energiák hasznosítása iránt fokozódik az igény, de megoszlanak a 

vélemények az egyes lehetőségek fenntarthatóságát illetően. A közlekedés vonatkozásában a 

legjelentősebb ígéretnek ma a bio-üzemanyagok, a földgáz (ami szintén fosszilis és kimerülő, 

de jelentősebb tartalékokkal bír, és a környezetet kevésbé terheli), valamint a villamos 

energiát és/vagy a hidrogén-technológiát hasznosító lehetőségek számítanak.  

Az infrastruktúra fejlesztésében sikeres mérföldkövek meghatározásában, a fejlődéshez 

elengedhetetlen műszaki és társadalmi integráció és tanulás vonatkozásában a TRIZ elmélet 

által ajánlott inventív probléma-megoldó technikák sajátos rendező elvet biztosítanak. A 

technikai rendszerek fejlődésének sémáira és az ideális végeredményhez közelítésben ajánlott 

módszertanra támaszkodva elsőként érdemes a távlati célt, a hidrogén-gazdaság működését, 

benne az ellátási lánc fogyasztókhoz közeli végén található töltőállomások szerepét vizsgálni 

(5.1.1. fejezet). A kritikai elemzésnek része a V2G típusú szinergikus együttműködés 

rendszerének áttekintése, hiszen mind az energetikai hatékonyság, mind a fogyasztói 

viselkedés szempontjából figyelembe kell venni annak a lehetőségét, hogy ez a rendszer-elem 

nem átmeneti, hanem tartós szereplője lesz és marad a villamos és hidrogén energia ellátásnak 

(5.1.2. fejezet). A vázolt jövőkép vizsgálatakor indokolt érinteni a tervezett infrastruktúra már 

meglévő elemeit. A járművek, az üzemanyag-vételezési sajátosságok és ellátási lehetőségek 

tekintetében tanulságos analógiát szolgáltatnak a raktári anyagmozgató rendszerek, kiemelten 

a villamos hajtású targoncák töltésének menedzselése (5.1.3. fejezet). 

5.1.1. A töltőállomás-hálózat szerepe a hidrogén-gazdaság fejlődésében 

A nemzetközi szakirodalomban a hidrogén-gazdaság megszületésének lehetőségeit kutató 

alternatívák elemzése tekintetében bőséges források állnak rendelkezésre. A következtetések 

– éppen a szempontrendszer sokfélesége, a célként meghatározható mutatók különböző 

dimenzióban kezelése (földrajzi léptékek, a járműflotta becsült mérete, az infrastruktúra 

terjedésének várható sebessége, stb) és ezek eltérő súllyal értékelése miatt – a fenntarthatóság 

mellett a gazdaságosság vonatkozásában is eltérnek (Agnolucci, 2013). Az mindenesetre 
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kétséget kizáróan megállapítható, hogy a hagyományos energia-termeléshez és hasznosításhoz 

képest növekvő mértékű és új típusú közlekedési, szállítási, logisztikai feladatok szükségesek. 

  

5.1.1.A Ábra: A hagyományos energetikai infrastruktúra és a hidrogén-gazdaság 

(Marbán és Valdés-Solís, 2007) 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hidrogén ellátási lánc meglehetősen energia-igényes 

folyamat, a primer energia igény (PED primary energy demand) képviseli az első döntő 

értékelési szempontot. Ellentétben a hagyományos tüzelőanyagokkal, amelyeknél a fő 

kibocsájtás a felhasználói oldalon szabadul fel, a hidrogén esetében a hangsúly az előállítási 

oldalra tolódik – ez a környezeti hatás hasonlóan fontos értékelési szempont. A harmadik 

kritikus paraméter a költség: a költségek csökkentése roppant nagy kihívás a hidrogén energia 

elterjedésében. Mindannak ellenére, hogy a hidrogént úgy tekintjük, mint tiszta 

végfelhasználói energiát, az elemzésekből nyilvánvalóvá vált, hogy a közeli jövőben a 

hidrogén előállítását versenyképesen csak a fosszilis tüzelőanyagokból lehetséges 

megvalósítani, így a jövőbeli ígéretek ellenére a hidrogén energetikai célú alkalmazása még 

évtizedekig várhatóan egy kockázatos lehetőség marad. 

Az alternatív járművek elterjedésében minden esetben jelentős korlátokkal kell 

megküzdeni, (az autóipar hagyományai, a járműgyártás, az üzemanyag-ellátás, és -

kereskedelem esetleges ellenérdekeltségén túl is). Az általánosan elfogadott okok (Romm, 

2006): 

(1) A jelentős belekerülési költség (hibrid járművekre plasztikus példa a Toyota Corolla és 

Prius modellek listaára). 

(2) Az üzemanyag fedélzeti tárolásának problémái (a hidrogén esetén ez 350-700 bar-os 

nyomástartó edényt jelent). 

(3) A biztonság és a megbízhatóság (az új technológiák kiforratlansága). 
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(4) A magas üzemanyag-költség (azonos hatótávolságra vetítve az alternatív üzemanyagok 

belekerülési költsége jellemzően magasabb, mint a jövedéki adóval növelt hagyományos 

üzemanyagoké). 

(5) A korlátozott számú töltőállomás. A „chicken-and-egg‖ probléma analógiája szerint, amíg 

nincs megfelelő számú jármű, nem fejlődik a kiszolgáló infrastruktúra, és viszont. 

Mindemellett számos tanulmány leszögezi, hogy előbb kell a töltőállomásnak alternatív 

üzemanyagot (esetünkben hidrogént) szolgáltatni, mint az azokat használó járművek 

megjelennének. (Melaina, 2003). Az infrastrukturális fejlesztések megvalósulása után 

várható csak, hogy a vásárlók elfogadják az új, hidrogén-hajtású járműveket, és fog 

ezeknek a járműveknek az ára jelentősen csökkenni a tömeggyártás és a műszaki-

társadalmi tanulás és fejlődés eredményeként (Melania, 2006). 

(6) A verseny hagyományos szereplőinek, a belső égésű motoroknak a fejlődése, 

korszerűsítése (alacsonyabb fogyasztás és káros anyag kibocsájtás, nagyobb 

teljesítőképesség, jobb műszaki paraméterek). A hidrogén-energetika fejlődésének 

motorja az alkalmas végberendezések, elsősorban a hidrogént üzemanyagként hasznosító 

tüzelőanyag-cellák folyamatos fejlesztése – és a közlekedési ágazatban, a járművek 

hajtására alkalmas változatban történő elterjedése. Az akkumulátor-technika fejlődésével 

is számolva viszont nem hagyhatók figyelmen kívül a tisztán elektromos hajtású 

járműben rejlő lehetőségek sem. 

A hidrogén előállítási lánc költsége mindeközben magasabb, mint a hagyományos 

üzemanyagoké, amelyekben ráadásul már az adótartalom is benne foglaltatik. Akárhogy is, a 

hagyományos tüzelőanyagok a közeljövőben még mindenképpen uralni fogják ezt a piacot. 

A hidrogén stratégiák kialakításakor fontos szempont az időtáv, amit megcélzunk a 

megfelelő infrastruktúra kiépítéséhez, a járművek elterjedéséhez. Feltehető, hogy a hidrogén-

hajtású járművek száma 2030-ra erősen függ a tüzelőanyag-cellák piaci megjelenésétől és 

működőképességétől, a piaci részesedéstől. Lehetséges, hogy 2030-ban már 12 millió 

hidrogénnel működő járművel találkozunk, mindenesetre az EU 2020-ra 1-5 millió ilyen 

jármű megjelenését deklarálta. 

Elengedhetetlen a társadalom széles rétegeinek támogatása az új megoldásokra 

felkészülésben, óriási szerepet kell tulajdonítani a demonstrációs projekteknek. Kiemelten 

fontos az is, hogy a döntéshozók tisztában legyenek a műszaki-technikai fejlettség aktuális 

állapotával. 
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A hidrogénnek, mint üzemanyagnak az alkalmazása a közlekedésben különösen azért 

nagy kihívás, mert bár a folyékony hidrogén energiasűrűsége nagy, a légnemű hidrogén 

sűrítése a kívánt állapotba rendkívül energiaigényes. A hidrogén cseppfolyósításához is 

jelentős mértékű emisszió tartozik, az ellátási lánc egészére számított káros anyag kibocsátás 

fele a cseppfolyósításhoz tartozó nagy energia-igény miatt jelentkezik. A hidrogén 

üzemanyagként alkalmazására a legjobb esetben a WtT (Well-to-Tank „a forrástól a tankig‖) 

elemzésre 42% hatásfok adódott, ami azt jelenti, hogy 1kWh energia hidrogénben tárolásához 

legkevesebb 1,42 kWh primer energia szükséges, tehát a legjobb hatékonyság 70%. Annak 

érdekében, hogy a kerekeken 1kWh energiát a jármű mozgására fordíthassunk, 5,5kWh 

energiát kell a tankban tárolnunk. Ha ezt kivetítjük a teljes ellátási láncra (WtW: Well-to-

Wheel „a forrástól a kerékig‖) 6,6kWh energiát kell befektetnünk. Az üzemanyagcellás 

járműnek, ha a technológiával kapcsolatos várakozások teljesülnek, ennek mintegy 

kétharmadára van szüksége. A hidrogénnel működő belsőégésű motor esetében 60%-kal több 

primer energia szükséges. Mindemellett várhatóan tovább növekszik a hibrid járművek 

hatásfoka, erős lesz a verseny a belsőégésű- és a tüzelőanyag-cellás hibrid között (Wietschel 

et al. 2006). 

A CUTE (Clean Urban Transport for Europe – üzemanyag-cellával hajtott autóbuszok 

közlekedése az európai nagyvárosokban) projektben volt mód összemérni a hidrogén- és a 

diesel-üzemű autóbuszok fogyasztását, ami a hidrogénre 25,4 kg/100km, míg a hagyományos 

diesel járműre 67,5 liter/100 km. Az alacsony fűtőértékkel számolva a TtW ciklusra a 

hidrogén-meghajtású üzemanyagcellás busz hatékonysága 0.8%-kal alacsonyabb, mint a 

hagyományosé. Mivel a WtT hatékonyság a hidrogénre csupán 70%, szemben a diesel 90% 

értékével, alapos növekedésnek kell következnie a hidrogén-technológiában a 

versenyképesség érdekében. 

A hidrogén-technológiának hiába van a végfelhasználói szinten 40-50% hatékonysága, ha 

az ellátási lánc veszteségei magasak. Az üzemanyagcellás technológiáknak komoly esélyük 

van a magasabb hatékonyság elérésére, de ezt a következő években még nem fogják tudni 

realizálni. (A Toyota 2015-re tervezi ilyen jármű megjelenését.) A személygépkocsikra 

végzett vizsgálatokban az alternatívák elemzésének alapja a szabványos európai vezetési 

ciklus (NEDC: New European Driving Cycle) volt. A hidrogén alkalmazására a 

személyautókban két lehetőség is kínálkozik: a PEM-cella (PEMFC) és a belsőégésű motor 

(ICE). A diesel-hibrid járművek, amelyekben a meghajtó-rendszerben együttműködik a belső 

égésű és a villamos motor, valamint a tisztán elektromos járművek szintén részt vettek az 
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összehasonlításban, bár az utóbbiak alkalmazása ma még korlátozott a rövid hatótávolság 

miatt (ami nem feltétlenül jelent problémát a jövőben, elég csak a városi vezetésre, az 

ingázásra gondolnunk). A vizsgálat tanulsága, hogy a városi vezetési ciklusra a diesel-hibrid 

jármű magasabb hatékonyságot kínál, mint az üzemanyag-cellás. A hibrid járművek szép jövő 

előtt állnak. Érdekessége az elemzésnek, hogy a tisztán villamos autónak, ha földgáz-alapú 

elektromossággal töltik is, kétszeres a hatásfoka a földgázzal üzemelő belsőégésű motorhoz 

képest, mivel a belsőégésű motorok technológiája részterhelésen különösen rossz hatásfokot 

produkál. Hasonlóan, a diesel-hibrid jármű magas hatásfoka (27%) azért érhető el, mert: (1) a 

motorja eleve kisebb, de magasabb terhelésen üzemel, (2) az energiája egyaránt hasznosítható 

a mozgásra, valamint az akkumulátorok töltésére a részterheléses állapotokban, (3) az 

akkumulátorok táplálhatják az elektromotort a városi forgalomban, (4) az energia jelentős 

része megtakarítható a fékezéskor, visszatáplálással. 

Az üzemanyagcellák abban is különböznek a belsőégésű motoroktól, hogy részterhelésen 

nagyobb a hatásfokuk, ezért a tüzelőanyag-cellás járművek hibridizálása ebben a tekintetben 

kisebb eredményt ígér. Nincs környezeti haszna, ha a belsőégésű motort olyan hidrogénnel 

hajtjuk, amit földgázból reformálással állítottunk elő. A hidrogén alkalmazása belsőégésű 

motorokban a kezdeti időszakban lehet csak érdekes, a belsőégésű motorok fejlett, beérett 

technológiája ma még felülmúlja az üzemanyag-cellákét. A vizsgálatok megmutatták, hogy az 

EU mix-re vetített elektrolízises hidrogén-előállítás nem jár a környezeti ártalom 

csökkenésével, bár a mixben a nukleáris energia arányának köszönhetően a CO2 kibocsájtás 

valamivel alacsonyabb. 

Az alternatív hajtású járművek energiával ellátása speciális feladatokat jelent a 

töltőállomás-hálózattal, valamint az egyes töltőállomásokkal kapcsolatban. Míg 

hagyományosan a töltőállomások egyfajta (a jövőbelihez képest statikus) üzemanyag raktár-

szerepet töltenek be a rendszerben, az új követelmények sokrétűbbek, összetettebbek, és jóval 

dinamikusabbak: 

(1) Továbbra is biztosítani kell az üzemanyagot a hagyományos járművek számára. (Ezek 

teljes eltűnése az utakról a következő fél évszázadban még nem elképzelhető.) A 

termékek tartálykocsival, esetleg csővezetéken keresztül érkezhetnek. 

(2) Ki kell szolgálni az alternatív üzemanyaggal működő alternatív hajtású járműveket. 

(Megjelenésük kezdetben kisebb, majd egyre növekvő arányban várható, a hidrogén-flotta 

részaránya optimista forgatókönyvek szerint 2050-re elérheti a 20%-ot). A termékek a 

hagyományoshoz hasonló módon érkezhetnek, de akár decentralizáltan, helyben is 
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előállíthatók (bio-üzemanyag előállító egységek a helyi források feldolgozására, 

megújulókból helyben termelt villamos energia, stb). 

(3) Raktár- és kiegyenlítő szerepet kell betölteni a közlekedési és a villamosenergia-termelési 

ágazat között (elektromos energia vételezése, raktározása, visszatáplálása). 

A hidrogén-gazdaság felé vezető úton – az infrastrukturális rendszer fejlődése 

szempontjából – várhatóan ez a szinergikus együttműködés lesz a kritikus állomás, hiszen 

alapvetően újszerű megoldásként modellezése és sajátosságainak előrejelzése 

felbecsülhetetlen műszaki és gazdasági előnyöket hozhat: 

(1) A villamos energiával működő járművek vagy a fedélzetükön tárolják (BEV battery 

electric vehicles), vagy ott maguk állítják elő a működésükhöz szükséges villamos energiát 

(HEV hybrid electric vehicles). A járművek alkalmasak lehetnek a nemzeti villamos-energia 

rendszerből (VER) közvetlenül villamos energia vételezésére, ezzel megtakarítva például a 

hidrogén villamos energiával, elektrolízissel előállításának veszteségeit. A járművek fedélzeti 

generátor-egysége a villamos energia rendszer csúcsterhelésekor képes lehet a töltőállomási 

transzformátoron keresztül az országos hálózatba betáplálásra. (Mivel a közúti járművek 

beépített teljesítményének összege egy nagyságrendbe esik a villamos erőművekével, a 

tehergépjárművek vezetési ciklusának, a gépkocsivezetők pihenőidejének szerencsés 

megválasztása, az ilyen járművekkel fuvarozó vállalkozások számára megfelelő 

kedvezmények biztosítása lehetőséget teremthet arra is, hogy a járművek soros-hibrid 

villamos generátora a csúcsidőszakban a villamos energia termelésében elosztott DG 

forrásként megjelenjen). 

(2) A villamos energia rendszer szabályozási problémáinak megoldásában kiemelkedő 

szerepet tölthetnek be a hozzá csatlakozó töltőállomások, amiknek decentralizált hálózata a 

villamos energia raktározásának megfelelő technikai színvonalán (akkumulátor, szuper-

kapacitás, szupravezetős alkalmazás, lendkerék, hidrogén, VRB-technológia, stb.) alkalmas 

lehet a csúcs- és völgy-időszak területenként is változó igényeinek optimális szabályozására, a 

hálózat nagyobb stabilitásának biztosítására. 

Várhatóan a nemzeti hidrogén energiarendszerek is – a villamos energia rendszerekhez 

hasonlóan – egymással szoros kapcsolatban, az export-import lehetőségeit kihasználva 

működnek majd, ezért ahol csak lehet, érdemes a megújuló forrásokat minél nagyobb 

mértékben alkalmazni, ha elektromos energiára nincs igény, akkor hidrogén előállítására.  
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5.1.2. A V2G alkalmazások jelentősége 

Már a közeli jövőt illetően, 2020. környékére számos forgatókönyv szerint a hibrid 

villamos járművek növekvő térhódítása prognosztizálható. Az ilyen hibrid járművek 

akkumulátora a hálózatra csatlakoztatható (PHEV Plug-in-Hybrid Electric Vehicle), 

alkalmasak energia vételezésére, tárolására, és a hálózatra visszatöltésére. Az ilyen hibrid 

járművek azonos mennyiségű elektromos energiával három-négyszeres távolságot képesek 

megtenni, mint az üzemanyag-cellás járművek (megújuló forrást feltételezve). Az egységnyi 

távolságra vetített üzemanyag-költségük mindössze harmada a belső égésű motorral hajtott 

járműveknek. 

A teljes energia-lánc hatékonysága a forrástól az útig (WtW: well-to-wheels) a hidrogénes 

üzemanyag-cellás járműre 20%, ha megújuló forrásból, elektrolízissel előállított hidrogén 

előállítást tekintünk (esetleg 25%-ra emelkedhet). Ugyanez a paraméter fedélzeti akkumulátor 

alkalmazása esetén 80%, a jövőbeli fejlesztések eredményeként tovább emelkedhet. (Romm, 

2006). 

Az elektromos hajtású járművek (mozdonyok, városi és elővárosi villamosok, 

trolibuszok, raktári anyagmozgató targoncák) mind a teljesítményük, mind a környezeti 

hatásuk tekintetében bizonyították létjogosultságukat. A ma elérhető villamos hajtású 

személy- és tehergépjárművek társadalmi elfogadottsága magas, használatukhoz a tiszta 

energia képzete társul. Az akkumulátor-technika korábban nem látott sebességgel fejlődik 

(napról napra hallhatunk és olvashatunk több energia raktározására alkalmas, egyre 

kedvezőbb dinamikus tulajdonságú és egyre inkább környezetbarát energiatárolók 

prototípusairól). A gyártók között egyre erősödő verseny mellett a szükséges ellátó 

infrastruktúra fejlesztése is folyamatos, a növekvő érdeklődést és az alkalmazásuk iránti 

igényt jelzi az is, hogy a töltőberendezések és akkumulátor-rendszerek, smart parkolók és 

elektromos töltőállomások szabványosítása előrehaladott (Kvasz et al, 2010). 

A benzinkorszak áttörő sikerét mintegy száz éve nagy mértékben segítette, hogy az első 

sorozatgyártású modellek megjelenésekor már rendelkezésre állt az üzemanyag kiszolgáló 

infrastruktúra számos eleme. A nyersolajból a korábbi időszakban elsősorban a világítási célra 

használt petróleumot állították elő, ennek ellátási rendszere a korabeli viszonyok mellett a 

fogyasztói igényeket teljes mértékben kielégítő volt (Melaina, 2007). Amint a nyersolaj-

feldolgozás végtermékévé egyre inkább a jármű-üzemanyag vált, a korábbi ellátási rendszer 

folyamatosan átalakult – a gyógyszertárakban, kisebb üzletekben is elérhetők kannák és 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.001



122 

hordók szerepét átvették az útmenti kútoszlopok (curb-pump). Ezek a töltő-helyek olyan 

meghatározóivá váltak az utcaképnek, mint a tűzcsap vagy a postaláda. 1927-re az USA-ban 

189 ezer ilyen töltő-egységet helyeztek üzembe, mintegy 140 ezer helyszínen. (Melaina, 

2007). 

  

5.1.2.A Ábra: Út menti kútoszlop – a töltőállomások elterjedése előtti időkből, 1920 körül (Paksi Hírnök, 2005) 

A forgalom növekedésével a kútoszlopok mellett kialakuló hosszú sorok potenciális 

balesetveszélyként jelentkeztek, megérett az idő a váltásra. A töltőállomás vált 

meghatározóvá. 

Hasonló folyamatot várhatunk a szinergikus villamos-hidrogén infrastruktúra esetében. 

Azzal mindenképpen számolhatunk, hogy a villamos töltés akár a háztartásokhoz kapcsolódva 

is könnyedén megvalósítható, a hidrogén elektrolitikus úton történő előállítása viszont minden 

valószínűség szerint nem fogja elérni az ellátási láncnak ezt az állomását. Ennek legfőbb oka, 

hogy a vízbontás és kompresszió energia-igénye rendkívül magas, különösen abban a 

tekintetben, hogy az elektromos energia akkumulátorokban tárolva jelentősen kisebb 

veszteséggel használatba vehető a járművek meghajtására. 

A meglévő, műszakilag némileg átalakuló töltőállomások azonban cross-docking 

raktárként üzemeltetve könnyedén alkalmassá tehetők a villamos és hidrogén energia 

stratégiai célú tárolására (akár megújuló forrásokból előállítására), nagyságrendjüknek 

köszönhetően sikeres szereplők lehetnek a villamos energia rendszer szükséges szabályozási 

tartalékainak biztosításában. A cross-docking minősítést a villamos energia ellátás napi 

terhelési görbéje indokolja, logisztikai tekintetben ugyanis láthatóan teljesen szükségtelen a 

villamos energiát 12-16 óránál hosszabb időtartamra készletezni (Földesi, Bajor, 2009). 

A kulcs az árak megfelelő, a célokkal összhangban álló karakterisztikájának kialakítása – 

tekintettel a fogyasztói és szélesebb társadalmi szemlélet egységes kialakítására. A fogyasztók 
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ugyanis, szembesülve azzal, milyen további (externális) költségekkel jár a korábbi rendszer 

fenntartása, sokkal inkább együttműködőek lesznek olyan energetikai szerkezet 

kialakításában, amelynek köszönhetően végső soron alacsonyabb költséggel elérhetők a 

mobilitással kapcsolatos céljaik. (Deason, 2005) 

Mivel V2G járművek használata az infrastruktúra fejlődésének első időszakában helyi 

kiegyenlítő szolgáltatást biztosít, az akkumulátorok menedzselésében a renszerirányítónak 

van döntő szerepe. 

 

5.1.2.B Ábra: Töltőállomások egy településen villamos hajtású járművek számára 

(Orecchini and Santiangeli, 2011) 

Természetesen figyelembe kell venni a személyes szabadság kérdését, mert a járműben 

mindenkor tárolt energiának elegendőnek kell lennie a tervezett további utazás biztosításához 

(a jármű tulajdonosa ezt akár mobiltelefonja, vagy egyéb informatikai eszközök segítségével 

könnyedén meghatározhatja). Az infrastruktúra kialakításakor tekintettel kell lenni a nem 

tervezett rövidebb utakra (gyorstöltés lehetősége megfelelő távolságban elérhető 

töltőállomásokon, hibrid jármű esetén nem-elektromos üzemanyag biztosítása), valamint arra 

is, hogy jelenleg az elfogadható áron elérhető villamos hajtású személygépkocsik 

hatótávolsága általában 100-300 km (megfelelően gyors utántöltés, vagy az akkumulátor-

csere lehetősége esetén ez viszonylag kevés fennakadást okoz a jármű-tulajdonosok számára, 

de feltételez egy erős környezettudatos kultúrát). 
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5.1.2.C Ábra: Személygépkocsi-park napi használata (Clement et al, 2011) és túrájának befejezése (leállítás, 

parkolás megkezdése) (Wang et al, 2011). 

A V2G-H2G RS-HUB rendszer olyan P+R rendszerű parkolás modelljét jelentheti, ahol a 

villamos vasúti infrastruktúra és a személyes mobilitás biztosítása egyidejűleg ad lehetőséget 

szemlélet-formáló, a fenntartható energia-gazdálkodást szolgáló együttműködések 

megteremtésére (Bajor, Kvasz and Knez, 2010). Az elképzelés szerint a vasúti csomóponti 

állomások közelében létesített parkolókban a személygépkocsik V2G (később H2G) 

üzemmódban várnak tulajdonosaik visszaérkezésére. Közben a flotta nagyságából adódóan 

lehetőséget adnak számos megújuló forrásból (szélenergiából, napenergiából) fejlesztett 

villamos energia fogadására, egyúttal megfelelően gyors, a szerelvények gyorsítását és 

fékezését biztosító (mai tudásunk szerint kapacitív elvet alkalmazó) tároló rendszerekkel 

együttműködésre (egy villamos vontatású mozdony a szerelvény indításakor rövid ideig 

mintegy 5MW teljesítményt is igényelhet, fékezéskor pedig jelentős energia táplálható vissza 

a hálózatba, ha az alkalmas annak fogadására). Egy ilyen vasútállomás környezetében 

megvalósítható a villamos vagy hidrogén hajtású autóbuszok energia-ellátása, szükség esetén 

csere-akkumulátorok üzemeltetése. A sokcélú, megfelelő méretű energia-raktár az előzetes 

várakozások szerint üzleti sikert és társadalmi hasznot egyidejűleg biztosít. 

 

5.1.2.D Ábra: Rendszer-szabályozási árak és az aktuálisan nem közlekedő jármű-flotta aránya New York állam 

keleti részén (White and Zhang, 2011). 
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A közösségi és egyéni közlekedés energia-igénye – életritmusunkkal összhangban – a 

villamos energia fogyasztásához hasonló alakú napi profilt mutat, és szerencsés módon 

kiegészítheti azt, lehetőséget teremtve a hatékonyabb erőforrás-gazdálkodásra. 

Tekintettel arra, hogy az esetek jelentős részében a városi forgalomban közlekedő 

személygépkocsik által megtett napi távolság 30 km-nél kevesebb (Knez et al, 2009), az 

elektromos személygépkocsik egy része a jármű korlátozott hatótávolsága ellenére sem 

igényelne más üzemanyagot, mint a parkolás idején (házi töltőberendezéssel, útmenti vagy 

parkolóházi töltőfejjel) elérhető villamos hálózati táplálást, fenntartva a V2G együttműködés 

lehetőségét a távolabbi jövőben is. 

5.1.3. Villamos és hidrogén hajtású targoncák töltésének menedzselése 

Az elektromos hajtású targoncák, mint szakaszos működésű anyagmozgató eszközök 

évtizedek óta sikerrel állnak helyt a raktári folyamatokban szükséges logisztikai teljesítmény 

biztosításában. Zárt térben szinte egyeduralkodó a villamos hajtás, csak ritka esetben 

alkalmaznak ilyen feladatra belső égésű motort (ha mégis, akkor főleg gáz- és dízelüzemű 

gépeket). Bár az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként – kísérleti jelleggel – a 

raktárakban is megjelent néhány hidrogénhajtású jármű, az elektromos targoncák várhatóan 

még jó néhány évtizedig megtartják vezető pozíciójukat (toló-oszlopos targoncák, elektromos 

komissiózó targoncák, elektromos gyalogkíséretű targoncák, egyéb villamos emelő-

szerkezettel ellátott, gyalogkíséretű anyagmozgató járművek). 

Az anyagmozgatási igények (benne elsősorban az akkumulátoros elosztott villamos 

energia energiatárolási igény) pontos megismerésére adott létesítmény esetén a termék-

követés, az anyagmozgatás gépek mozgásának követése, illetve az energia-felvétel (lehetőség 

szerint automatikus, elektronikus) monitorozása jelent megoldást – amint a villamos és 

hidrogén hajtású közúti járművek esetében, itt is a fogyasztói igények természetének feltárása 

a vezeték-logisztikai vizsgálatok kiinduló pontja. 

A termelési logisztikai tevékenyéggel kapcsolatos kihívások napjainkban egyre inkább 

erősödnek, a raktári-gyártásközi anyagmozgatás, mint a szállítási lánc kritikus eleme a 

folyamatok minőségére egyre nagyobb hatást gyakorol, és a növekvő teljesítőképesség mellett 

természetesen megjelennek a szűk keresztmetszetek, felszínre kerülnek a rendszerek 

áteresztő-képességének problémái. Az energia-felhasználás csökkentése, az energiának 

megújuló forrásokból előállítása tehát csak egy megközelítése a „zöldebb‖ logisztikai 

folyamatok biztosításának. Hasonlóan nagy szerepük van ebben a korszerű, a folyamatokhoz 
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illeszkedő raktári elrendezéseknek, alkalmasan választott tároló- és egységrakomány-képző 

eszközöknek, a járművek hatékony útvonal tervezésének és a fejlett info-kommunikációs 

technológiák alkalmazásának. A legolcsóbb és a leginkább környezetbarát energiának itt is 

egyértelműen az tekinthető, amit – a korszerűbb, a folyamatokhoz és igényekhez jobban 

illeszkedő szervezéssel – el sem fogyasztunk, a korábbi állapothoz képest megtakarítunk. 

Minél több tényleges anyagmozgatási teljesítményre van szükség, annál nagyobb a rendszer 

költsége az anyagmozgató gépek, az élőmunka, az árukárok és a baleseti kockázat 

tekintetében. A rendszer fizikai elrendezésének, az alaprajznak és a szervezésnek olyan 

megoldásait kell választani, melyek a fizikai árumozgásokat és az ehhez kapcsolódó 

költségeket minimalizálják. 

Az akkumulátor-monitorozás célrendszere magában foglalja a különböző időtávú 

történések nyomon követését (fejlesztések sikeressége, a rendszerelemek múltbeli 

viselkedése, az előzetes várakozások teljesítése a múltban, várakozások a jövőbeli 

fejlesztéseket illetően, stb.), ezek alapján meghatározó szerepet játszik a járműpark energia-

ellátását érintő operatív, taktikai és stratégiai döntések előkészítésében. Amikor egy termelési 

logisztikai feladat anyagáramlási folyamatait biztosító, működéséhez villamos energiát 

igénylő járműpark alternatív, megújuló forrásokból ellátását elemezzük, figyelembe kell 

vennünk az adott energiarendszer külső kapcsolatait, nemcsak a természeti, hanem a tágabb 

értelemben vett „villamos környezetet‖ is. 

A töltési rendszer stratégiája szerint több (A-F) infrastruktúra-típust is 

megkülönböztethetünk: 

(A) A hagyományosnak tekinthető stratégia esetén egy járműhöz egy akkumulátor tartozik, a 

töltés pedig az akkumulátor lemerülése esetén a megkívánt hosszabb töltési idővel történik. A 

járművekhez többnyire ólom-savas akkumulátorok (LA: lead-acid battery) tartoznak, több 

járműtípus saját, egyedi, esetenként beépített akkumulátor-töltővel rendelkezik. Az 

akkumulátorok töltése során a töltöttség és a töltési idő függvényében is változik a 

töltőberendezés áramfelvétele. Ez a módszer a járműflotta túlméretezését kívánja meg, 

jellemzően jól alkalmazható egy-két műszakos munkarend mellett – ekkor az éjszakai 

időszakban, mikor a járművekre nincsen igény, a gépek a töltőre csatlakoztatva a reggeli 

üzemkezdésre teljes töltöttséget érhetnek el. (A jármű és a lemerült akkumulátor egyidejű 

„lefoglalásával‖) Megfontolandó a szükséges töltőberendezések száma, hiszen az egy 

akkumulátor számára megfelelő 8-12 órás üzem a típustól függően megfelelő töltési időt 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.001



127 

kíván meg (a gyorstöltés, nagyáramú vagy nagyfrekvenciás töltés ezeknek az 

akkumulátoroknak az élettartamát jelentősen befolyásolhatja). 

(B) A második lehetőség a gyorstöltésre és résztöltésen működésre is alkalmas, speciális (nem 

ólom-savas) akkumulátor alkalmazása, ekkor a járműflottát nem szükséges túlméretezni, 

kevesebb jármű is elegendő ugyanarra a feladatra. Ebben az esetben a járműveket 

folyamatosan, lehetőség szerint a hét minden napján, 0-24 órában szeretnénk használni – 

ekkor olyan akkumulátort érdemes választani, ami nagy ciklusterhelhetőséggel bír (tehát nem 

érzékeny arra, ha napi több alkalommal rövidebb ideig töltik, kihasználva a rendelkezésre álló 

kisebb munkaszüneti periódusokat), valamint részlegesen töltött állapotban is üzemképes. Ez 

a módszer a komissiózó, tolóoszlopos, stb. targoncák esetében a megszokott ólom-savas 

akkumulátorokhoz képest Ni-Cd akkumulátor alkalmazását teszi szükségessé, amelyek 

megfelelnek a fenti speciális követelményeknek. A különleges akkumulátor-tulajdonságok 

miatt nincs szükség az akkumulátorok üzem közbeni cseréjére, a szinte 24 órás rendelkezésre 

állás mellett is redukálni lehet a szükséges jármű- és akkumulátor-mennyiséget. A 

decentralizált töltés miatt nincs szükség központi töltőállomásra. 

(C) A harmadik lehetőség még mindig gyorstöltést is megengedő változat, itt összesíthető a 

kapacitív illetve induktív töltéssel működő energia-átvitel lehetősége. Vezeték-logisztikai 

megközelítésben rendkívüli előnye a rendszernek a gyors feltöltés és gyors kisülés lehetősége 

(rövid távú energia-tárolásra ez az eljárás kitűnően alkalmas), ráadásul a teljesítmény az 

időben egyenletesen vehető ki a rendszerből. Az energia tárolásában hátrányuk az önkisülés 

(self-discharge) magas rátája – bár az energiatárolás hatásfoka 95% (a bevitt energia 95% - a 

kinyerhető a kapacitás - telepből), az 5%-os napi önkisülés arra ösztönöz, hogy a betárolt 

energiát gyorsan tápláljuk vissza a felhasználáshoz. 

(D) A negyedik változat a ma még nem elterjedt flow-battery rendszer , ahol az akkumulátor 

villamos töltését az akku-folyadék cseréje biztosítja (VRB). Ez a rendszer a raktári-gyártási 

anyagmozgatási folyamatokban szintén ritkán kerül alkalmazásra, ennek oka, hogy a folyadék 

kezelése ilyen alkalmazásokban nehézkes – ezt a rendszert elsősorban a távoli, villamos 

közművel nem rendelkező rendszerekhez fejlesztették ki. Amiért mégis érdekes, az a szél- és 

napenergia alkalmazásának a lehetősége. Előnye a rendszernek, hogy a töltése relatíve gyors – 

csak folyadékot kell cserélni, ami jól automatizálható és nagy sebességgel végrehajtható 

folyamat. 

(E) Hasonló, mégis sajátos az ötödik struktúra, itt a hidrogén-formában tárolás és 

üzemanyagcellás felhasználás jelenik meg. A közelmúltban már megjelentek a piacon az 
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üzemanyag-cellás targoncák is, bár alkalmazásuknak versenyképessége még vitatott. A 

hidrogént, mint üzemanyagot a flow-battery rendszerhez hasonló módon gyorsan lehetséges 

utántölteni (ez például egy kitűnő módszer, ha csökkenteni szeretnénk a targonca állásidejét), 

a problémát a speciális, szigorú műszaki határfeltételek, paraméterek jelentik, valamint a 

hidrogént vízbontással termelő eljárás magas ára (Keranen et al, 2011). Alkalmaznak 

földgázzal utántölthető, reformálással hidrogént előállító töltőberendezéseket is (McConnell, 

2010). 

(F) A felsoroltaktól jelentősen különböző struktúra az akkumulátor-csere segítségével biztosít 

megfelelő teljesítőképességet, ezt a megoldást a folyamatos rendelkezésre állás 

követelmények biztosításához a jármű/akkumulátor ár-viszonya dominálja. A hagyományos 

ólomsavas akkumulátorok alkalmazásával is megvalósítható a járművek üzemanyag-

készletének gyors újratöltése, ha a konstrukció lehetővé teszi a jármű akkumulátorának 

könnyű, egyszerű cseréjét, és az üzemeltető nem riad vissza a folyamatos rendelkezésre állást 

biztosító többlet telepek, valamint a szükségesen túlméretezett töltőberendezés 

infrastrukturális költségeitől. 

 

Az elektromos targoncák – megfelelő akkumulátorral felszerelve – a hagyományos 

használat mellett (napi kétműszakos munkarend, szabad hétvége) töltési idejük alatt 

elláthatnak V2G típusú feladatokat is. 

Matjaz Knez (University of Maribor, Faculty of Logistics, Celje-Krsko) kollégámmal 

együtt a szlovéniai Mercator üzletlánc központi raktárát vizsgáltuk a Solar Warehouse 

Concept projektben. Célunk a raktár tetőszerkezetén elhelyezhető napelemek várható 

hatásának, a V2G együttműködésben részt vevő targoncákkal kapcsolatos követelményeknek 

és az innovatív energia-gazdálkodás lehetőségeinek feltárása volt. Eredményeink egy részét 

2011-ben publikáltuk, ebben a napelemek által termelt villamos energia közvetlen hálózatba 

táplálásának, illetve a V2G alkalmazással elérhető előnyöknek a hatását vizsgáltuk (Knez, 

Bajor, 2011). A munka jelenlegi fázisában az EMMA vezeték-logisztikai modell segítségével 

elemezzük a raktári villamos energia gazdálkodásban elérhető tárolási lehetőségeknek a 

terhelési profilra gyakorolt lehetséges hatásait. 
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5.2. A hűtési láncban alkalmazható vezeték-logisztikai megoldások 

A növekvő hűtési igények a villamos energia fogyasztás napi és éves profiljának 

alakulásában is éreztetik hatásukat (lásd a 3.3.1.A és B ábrákon). Az ipari termelésben és a 

hűtött termékek logisztikájában elsősorban technológiai céllal, irodaházakban, 

bevásárlóközpontokban és egyéb épületekben (egészségügyi és oktatási intézményekben, 

közösségi terekben és lakóházakban) főleg klimatizálási céllal létesülnek központi vagy 

elosztott hűtőrendszerek, kerülnek üzembe zömmel kompresszoros elven működő 

hűtőberendezések. A berendezések változatos egységteljesítményben és kivitelben elérhetők a 

néhány kW-os, háztartásokban népszerű split klímáktól a többszáz kW-os ipari 

turbókompresszorokig. 

A TRIZ elmélet által ajánlott innovatív probléma-feltárási technikák számos, a villamos 

energia ellátásban jól hasznosítható területen kínálnak lehetőséget a hatékonyabb, ellátás-

barát vezeték-logisztikai megoldásokra. 

Az ARIZ módszertana szerint az ellentmondás egy lehetséges megfogalmazása: (A) A 

hűtőberendezés biztosítja a hűtőenergiát, de ehhez nagy mennyiségű villamos energiát 

igényel. (B) Ha kevesebb villamos energiát használ fel a hűtőberendezés, az előállított 

hűtőenergia is kevesebb. 

Az ellentmondó tényezők közül a hűtőenergia biztosítása élvez elsőbbséget. A 

hagyományos mérnöki gondolkodás a trade-off (kompromisszum szerinti) megoldást célozza: 

a hűtőberendezés elégséges mennyiségű hűtőenergiát állítson elő a lehetséges legalacsonyabb 

mennyiségű villamos energia fogyasztása mellett. 

A TRIZ tágítja az elérhető megoldások körét: 

 Vizsgáljuk meg annak lehetőségét, hogy nem használunk a hűtéshez villamos energiát (az 

abszorpciós hűtés lehetőségei az 5.2.1. fejezetben). 

 Válasszuk szét az ellentmondást okozó követelményeket az időben (a jégtárolók 

alkalmazásának jelentősége az 5.2.2. fejezetben). 

 Keressük meg a rendszerben elérhető erőforrások használatba vételének módját (a hő-

visszanyerés, a légkezelők elszívott levegőjének visszakeverése zsalukkal, hidraulikus 

váltók és háromjáratú szelepek előnyei, folyadékhűtők sorrendvezérlésének szerepe az 

5.2.3. fejezetben). 
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 Vizsgáljuk meg a rendszer környezetében elérhető erőforrások alkalmazásának 

lehetőségét (szabad hűtés, hőszivattyúk és frekvenciaváltók az 5.2.4. fejezetben) 

 Vizsgáljuk meg, hogyan helyezhetők át a megoldások a rendszer-hierarchia egyes szintjei 

között, hogyan alkalmazhatók a mikro-léptű megoldások a makro-szerkezetben és viszont 

(a háztartási hűtőgép példáján bemutatott minA-elv és kiterjesztése az 5.2.5. fejezetben) 

5.2.1. A nem-villamos hűtés lehetősége 

A villamos energia rendszer terhelésének csökkentésében nyilvánvalóan az a hűtési 

eljárás a legkedvezőbb, amelyik nem fogyaszt villamos energiát. Ilyen megoldást kínálnak az 

abszorpciós elvű hűtőberendezések, melyek nem villamos, hanem alapvetően hőenergia (gőz, 

melegvíz) alkalmazásával állítják elő a hűtőenergiát. Ez a forrás könnyen elérhető egy ipari 

környezetben, vagy olyan helyen, ahol a távhőszolgáltatás vagy folyamatos hulladék-hő 

(gázmotorok, gázturbinák, nagyberendezések 95/75°C hűtése) rendelkezésre áll. 

Az abszorpciós hűtésnek napkollektorral kapcsolt rendszerben használata egy környezeti 

és energetikai szempontból is kedvező megoldás. A szolár-abszorpciós rendszerek a hűtési 

energia előállításában az igényekkel meglehetősen pontos szinkronitást, egyidejűséget 

megtestesítő napenergiát hasznosítják meleg víz előállítására, majd ezzel abszorpciós 

hűtőgépet táplálnak. 

 

5.2.1.A Ábra: Egy hazai szolár-abszorpciós létesítmény üzemeltetési tapasztalata a használati meleg víz és a 

hűtőenergia biztosításának napi profiljában (forrás: Moumoulidis, 2010.) 

A napkollektorokat és az abszorpciós hűtést kombinálva egy rendkívül olcsó és csendes, 

környezetbarát hűtéstechnikai eszközt nyerhetünk. Bár az ilyen rendszerek telepítése drága, és 

megtérülésük lassú, támogatásuk a hazai energiapolitikában mindenképpen megfontolandó – 
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szinergikus előnyük a villamos alapú hűtés kiváltása és a napenergia egyidejű hasznosítása 

(megfelelően választott ipari környezetbe telepített hűtőközpontok esetében az átmeneti 

tavaszi és őszi, esetleg a téli időszakban is igény lehet az így termelt hűtőenergiára). 

5.2.2. Az igények szétválasztása az időben 

A napközben, különösen a késő-délelőtti és a délutáni órákban jelentkező hűtőenergia 

igények szintje lényegesen meghaladja az éjszakai időszakét. A villamos energia tárolásában 

alkalmazott innovatív megközelítés analógiája a hűtés esetén a jég- akkumulációs 

berendezések használata. 

A jégakkumulációs berendezések hideget termelnek, mérsékelt hűtési igényű 

időszakokban pedig jég formájában tárolják azt. A hűtőberendezéseket így nem kell 

csúcsterhelésre méretezni, csupán „átlagos‖ hűtési igénynek kell megfeleltetni őket. Így az 

adott célra kisebb hűtési rendszer is megfelel, jóval kevesebb áramfogyasztással és kisebb 

hűtőközeg-töltettel. A jégakkumulációs berendezés egy szigetelt tartályban elhelyezett 

csőrendszer, melyet víz vesz körül. A hűtőközeg a csőben párolog el, így a külső felületére 

jég fagy. A jég mindaddig a tartályban marad, ameddig a hűtésre nincs igény. Amikor hűtésre 

van szükség, a jég leolvad, és ez a jeges víz biztosítja a hűtést. 

A teljes jégakkumulációs rendszer annyi jeget termel, amennyivel a hűtési igény teljes 

mértékben kielégíthető. Az éjszakai órákban dolgozik, ekkor termeli meg azt a jég-

mennyiséget, amely nappal megolvadva a létesítmény hűtőenergia-igényét fedezi. A részleges 

jégakkumulációs rendszerben a hűtőberendezés a terhelés nélküli időszakban jeget termel, de 

a hűtési csúcsigény jelentkezésekor nappal is dolgozik. A berendezés ilyenkor kisebb, a 

beruházás olcsóbb. (A hálózati szabályozási tartalékok szempontjából is ez a rendszer az 

előnyös, lásd a 2.2.4. fejezetben). 

A villamos energia raktározásával kapcsolatban vizsgált KIN funkció tekintetében 

(dinamikus szabályozási tartalék képzése, a hirtelen változások követésében igénybe vehető 

teljesítő-képesség) a jég-akkumulációs berendezések számos esetben már ma is 

nélkülözhetetlenek: ilyen alkalmazás a tejüzemekben a feldolgozási technológia igényének 

megfelelően a tej gyors lehűtése 10°C érték alá, de a színházak hűtése is speciális 

követelményt testesít meg az igényelt rövid csúcsteljesítmény miatt. 

Figyelembe véve a villamos energia árak növekedését, nagyobb fogyasztók esetében az 

energia lekötésének költségét, a jégtárolók jelentősége növekszik. Alkalmazási területük főleg 
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a komfort-klíma tartomány, már 60kW-os rendszerek kiépítése is gazdaságos (pl.: irodaházak, 

bankok, közintézmények). A maximális egységberendezés legnagyobb teljesítménye 

1300kW/h lehet. 

5.2.3. A rendszerben elérhető erőforrások használatba vétele 

A légkezelő rendszerekben a környezeti friss levegő az igény szerinti fűtés vagy hűtés, 

nedvesítés vagy szárítás után a kezelt térből az elszívó illetve kidobó légcsatornába, majd a 

szabadba kerül vissza – pedig energiatartalma jól hasznosítható lehet a friss levegő 

előkezelésére: 

 Az elszívó ágban létesített visszakeverő zsalu segítségével (megfelelő friss levegő hányad 

biztosítása mellett) jelentős mennyiségű energia takarítható meg, viszonylag alacsony 

létesítési költséggel (légcsatorna visszakeverő ágának kiépítése, zsaluk, szabályozó 

automatika ára). 

 Bizonyos terekben az elszívott levegő visszakeverése nem elfogadható, vagy nem 

megengedett. Itt hőcserélők alkalmazhatók a fűtési és hűtési energiának a kidobó ágból a 

befúvó ágba továbbítására. A levegő-levegő keresztirányú hőcserélők létesítése a 

legolcsóbb, ennél valamivel drágább, de energetikailag kedvezőbb a forgódobos 

hőcserélő. Egy keringtető szivattyúval ellátott, fagyálló (glikol) közvetítő közeggel töltött 

hőcserélő-pár viszont rendkívül hatékony – nyáron a csúcsterhelés csökkentésében 

eredményes, de különösen nagy lehet a haszna télen, mikor az elszívott (25°C) és a friss 

levegő (-20°C) hőmérsékletének különbsége magas. 

Olyan gépházakban, ahol kompresszoros folyadékhűtők gondoskodnak a szükséges 

hűtőenergia biztosításáról energetikai szempontból is nagy jelentőséggel bírnak a szigetelt 

csövek és tároló tartályok, a megfelelően méretezett hidraulikus váltók. 

A megoldási javaslatok között több helyen is felbukkantak a folyadékhűtők sorrend- 

vezérlésének módosításában, rugalmas alakításában rejlő megtakarítási lehetőségek. Ezek 

megvalósítása adott esetben nemcsak átcsoportosítja, hanem némileg korlátozza is a 

fogyasztói hűtési igényeket – az aktuális állapot felmérését követheti az új stratégiák 

megfogalmazása és implementálása. 

A hűtési igények kiszolgálásakor mindig szem előtt kell tartani az igények 

változékonyságát – a rendszer működése során az üzemelési és a karbantartási költségek 

tekintetében is igaz, hogy sok múlik a hűtőberendezések típusának és egység-
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teljesítményének alkalmas megválasztásán. Az egyes berendezések – típustól függően – 

részterhelésen csak rossz hatásfokkal, jelentős veszteségekkel tudják a működési feltételeket 

teljesíteni, és lehetnek olyan eszközök is, melyek csupán be- ki-kapcsolási üzemmódban 

működtethetők. 

 

5.2.3.A Ábra: Hűtőegység fogyasztás percenkénti minimum, átlag és maximum értékének napi profilja egy 

hagyományos sorrendvezérlő esetén (forrás: GT2011, saját mérés) 

Egy jól méretezett és megfelelően programozott sorrendvezérlő eszköz teljesíti azt a 

kettős követelményt, hogy a hűtött folyadék hőmérsékletet az előírt tartományban, a beállítási 

értékhez közel tartja, és ennek érdekében csak minimális számú kapcsolást hajt végre. 

A beállítási értéktől való jelentős eltérés a hűtőrendszer teljesítményét, a szolgáltatott 

hűtőenergia minőségi követelményeit illetően hagy maga után kívánni valót, érzékeny 

technológia esetén a hűtőenergia minőségi és mennyiségi problémái további veszteségek 

forrását jelentik. 

A túl magas kapcsolási szám a villamos motorok tekercselését fokozottan igénybe veszi 

(melegedési és hűlési ciklusok), ez a karbantartási költségekben is megmutatkozik. A 

sorrendvezérlő algoritmussal szemben gyakran támasztott ésszerű, a karbantartás céljaival 

egybecsengő követelmény, hogy gondoskodjon a sorrendvezérlésben részt vevő hűtőegységek 

üzemóra-kiegyenlítéséről. 

A fenti követelményeken túlmenően számításba kell venni az energia-takarékossági 

szempontokat is – az igény-vezérelt szabályozás célja, hogy a hűtőenergia megfelelő 

mennyiségben és minőségben előállítása mellett minimalizálja a veszteségeket. 
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5.2.3.B Ábra: A kilépő hűtött víz hőmérsékletének napi profilja és a hűtőegységek kapcsolási rendje genetikus 

algoritmusokkal támogatott sorrendvezérlés esetén (forrás: Beghi, 2010) 

A nagy rendszerekben nélkülözhetetlen háromjáratú szabályozó szelepek működésük 

során a hozzávetőleg állandó tömegárammal keringtetett mennyiségű hűtött vízből csak 

annyit továbbítanak a fogyasztók (technológiai és klímaberendezések hűtési hőcserélői) felé, 

amennyi azok minőségi (hőmérséklet) szabályozásához szükséges. A visszakeverés révén – 

megfelelően méretezett és üzemeltetett rendszer esetén – egyenletesebbé válik a 

folyadékhűtők terhelése, kedvezőbb üzemeltetési paraméterek mellett valósítható meg a 

terhelés változásának követése. 

A TRIZ elmélet 40 Inventív Fejlesztési Alapelve szerint a „másolás‖ (P26 Copying) egy 

lehetséges eljárás lehet az igényekkel egyensúlyt tartó hűtőenergia-termelés menedzselésében. 

A másolás alapelv ajánlása szerint: helyettesítsük a tárgyat az optikai másolatával vagy 

képével (képzetével), alkalmas skálán meghatározva a leképezés arányát (ennek klasszikus 

példája, amikor egy magas tárgy magasságát az árnyéka hosszából számoljuk ki). A másolás 

egy sajátos példája, mikor a nagy hűtőrendszerek osztó vezetékein található háromjáratú 

szabályozó szelepek nyitottságát „másoljuk‖ össze, ezeket megfelelő súlyozással egyetlen 

szabályozó szeleppé leképezve. Feltételezve, hogy például a 70%-ban nyitott virtuális 

szelep elegendő tartalékot jelent a hirtelen igény-növekedés kezdeti követésében is, 

megengedhető, hogy a hűtővíz hőmérséklet beállítási értéke (SP: Set Point) a hűtőegységek 

számára éppen az ennek a szelep-állásnak megfelelő érték legyen. Az aktuális igényeket 

leképező virtuális szelep így (egy egyszerű kaszkád-szabályozó algoritmussal) 

módosíthassa az előremenő hűtővíz hőmérséklet célértékét. Ezzel a módszerrel elérhető, 

hogy a völgy-terhelés időszakában a sorrendvezérelt hűtőegység elmenő vízhőmérséklet 

beállítási értékét magasabbnak engedjük meg, ez a hűtőgépek üzeme és a sorrendvezérlés 

működése tekintetében is kedvező
.
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5.2.4. A külső erőforrások használata 

A légoldali szabad hűtés alkalmazása – a téli hideg időszakban a környezeti hideg 

levegővel elérhető közvetlen hűtőenergia-termelés – elsősorban a technológiai hűtésben bír 

nagy jelentőséggel. Felmerülhet még a hőszivattyúk hasznosítása, de ennek megvalósítása 

jelentős beruházási és a kompresszoros hűtőgépek karbantartási igényével egybevethető 

költségvonzattal jár. 

Érdemes megvizsgálnunk a villamos energia ellátás hálózatában, mint speciális külső 

környezetben elérhető erőforrásokat. A hűtőkompresszor induláskor hirtelen áramcsúcsot 

okoz, aminek hatását eredményesen csökkenthetik a lágyindítók. A villamos motorok 

teljesítményének szabályozására, a nyomás- vagy térfogatáram értékének a pillanatnyi 

rendszerigényekhez illesztésére kitűnően alkalmas eszközök a frekvenciaváltók. A 

frekvenciaváltó használata előnyös mind az alkalmazás funkcionalitása, mind pedig az 

energiatakarékosság szempontjából (az aktuális igényeknél nem magasabb szállítási 

teljesítmény biztosítása energia-megtakarítást eredményez, miközben a frekvenciaváltók 

vesztesége alacsony, 3% körüli érték). 

5.2.5. A minA-elv, mint innovatív vezeték-logisztikai megoldás alkalmazása a hűtési 

láncban 

A háztartási hűtőgépek feladata az élelmiszerek megfelelő hőmérsékleten tárolása – 

tulajdonképpen ez a hűtési lánc utolsó, fogyasztó oldali állomása. Míg a villamos 

fűtőberendezések (villanybojlerek, villanykályhák) hőtároló képességüknek köszönhetően 

évtizedek óta sikeresen működnek közre a rendszerirányítási feladatokban (hangfrekvenciás 

majd rádiófrekvenciás körvezérlés, lásd az 2.2.1. fejezetben), a hűtőberendezések ilyen 

alkalmazására csak a legutóbbi időkben, elsősorban az intelligens fogyasztói csoportok (Dán 

et al, 2011) és smart grid rendszerek (Kádár, 2010) kialakítása kapcsán születnek 

elképzelések. Szerencsés módon a háztartási hűtőgépek és fagyasztók esetében a mind 

tökéletesebb hőszigetelési tulajdonságoknak köszönhetően nemcsak az energia-hatékonysági 

mutatók javulnak, de egyre inkább megvalósíthatónak tűnik a szakaszos, periodikus 

üzemeltetés helyett egy sokkal inkább ellátás-barát vezeték-logisztikai szabályozás 

alkalmazása. A minA projekt keretében kutató társaimmal (a Szabó-Szoba Hallgatói 

Innovációs és Oktatásfejlesztési Laboratóriumban, 2011-től folyamatosan) egy átlagos 

háztartási hűtőgépnek (Gorenje RF3184W) a villamos energia rendszerrel együttműködő 

viselkedésében elérhető előnyök (szabályozási tartalékok) lehetőségét vizsgáljuk.  
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A berendezés üzemének monitorozása és a különböző működtetési stratégiák hatásának 

igazolása érdekében a hűtőgépet mikrokontroller-vezérléssel egészítettük ki (York-ISN 

LDC17 típus). Elektronikus hőmérséklet-érzékelők segítségével követjük a levegő (OUT-AIR 

teremhőmérséklet, RFG-AIR hűtőtér, VCM-AIR zöldségtároló rekesz, FRZ-AIR fagyasztó 

tér) és a termékek (PRS-TMP a romlandó termék, esetünkben egy 1 kg tömegű gépsonka rúd, 

valamint DRN-TMP a hűtött ital, esetünkben egy dobozos sör) hőmérsékletét. Regisztráljuk a 

beépített termosztát (THR-STA start-stop: indítás-leállítás) és az ajtónyitás (DOP-STA 

opened-closed: nyitott-zárt) állapotát. Teszt-eljárásokat dolgoztunk ki és hajtottunk végre a 

termosztát-alapú (klasszikus) vezérlés és a minA-elvű szabályozás (a villamos energia 

rendszer feltételezett terhelési állapotaival összhangban változó célérték) különböző eseteire. 

(Mivel a hallgatói laboratórium jelenlegi felszereltsége, műszerezettsége és egyéb 

adottságaink nem engedik meg az energetikailag is hiteles mérések elvégzését, fő célunk az 

elv működőképességének és a tapasztalt jelenségeknek a demonstrálása valósághű, a 

háztartásokban jellemző körülmények között.) 

A vezeték-logisztikai szemlélet szerint végzett demonstrációs célú vizsgálatok sorában 

elsőként a beépített termosztát által megvalósított vezérlést vizsgáltuk. A különböző beállítási 

fokozatok (1..7 termosztát-állás) mellett a hűtőgép belső hőmérsékletének térbeli alakulására 

a szakirodalomban fellelhető eredményekkel megegyező viszonyokat tapasztaltunk. 

  

5.2.5.A Ábra: Hőmérsékletek megoszlása a hűtőgépben a kompresszor üzeme során 

(forrás: Yang, 2009 and Björk, 2010) 

A minA-elvű vezérlés tesztjét megelőzően rögzítettük a hűtött termék hőmérsékletének a 

különböző termosztát beállítási fokozatok hatására várható változását, azonos terhelés mellett 

(a normál teret kb. 75%-ban hűtött termékkel, a fagyasztó részt kb 50% mértékben 

jégakkukkal feltöltve, stabil hőmérsékletről indulva).  
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5.2.5.B Ábra: A hűtött ital hőmérsékletének alakulása a termosztát-alapú hűtés esetén (forrás: saját mérés) 

Egyidejűleg elemeztük a kompresszor indítás és leállás várható időtartamát – a különböző 

termosztát beállítások eltérő hosszúságú, de minden esetben szakaszos üzemet leíró 

periódusokat mutattak (Az 1. fokozaton a működési idő periódusonként 10-15 percre, az 

állásidő általában 40-45 percre adódott, a 6. fokozaton a működési idő 55-60 perces, de az 

állásidő is ugyanebben a nagyságrendben van, 60-65 perc. Nyilvánvalóan az alacsonyabb 

hőmérséklet fenntartása a szigeteléstől függetlenül hosszabb üzemidőt, és magasabb energia-

fogyasztást követel meg). 

  

5.2.5.C Ábra: A háztartási hűtőgép kompresszorának be- és kikapcsolása a termosztát 1 és 6 fokozatán, azonos, 

statikus terhelés mellett (forrás: saját mérés) 

A villamos energia raktározása kapcsán megismert transzfer (TRN) jelenség jól látható a 

minA-elv szerinti mikrokontroller-alapú vezérléssel kapott napi hőmérséklet-profil alakján. 

 

5.2.5.D Ábra: A minA-elv szerinti szabályozással elérhető napi hőmérséklet-profil és a kompresszor jellegzetes 

be- és kikapcsolási periódusai háztartási hűtőgép esetén (forrás: saját mérés) 
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Látható a terhelési mélyvölgyben alkalmazott előhűtés, valamint a kritikusnak ítélt reggeli 

és esti időszakban a magasabb célérték megengedésének a kapcsolás elmaradására gyakorolt 

kedvező hatása. 

A demonstrációs célú vizsgálatok során a hagyományos termosztát-alapú vezérléshez 

képest – döntően az előhűtéshez kapcsolódóan – megfigyelhető a kompresszorok egy 

bekapcsoláshoz tartozó üzemidejének drámai mértékű növekedése. 

termosztát (4. fokozat) minimum idő (min) átlagos idő (min) maximum idő (min) 

ON 22.00 57.19 398.00 

OFF 6.00 59.27 807.00 

 

minA-elvű szabályozás minimum idő (min) átlagos idő (min) maximum idő (min) 

ON 79.00 255.72 583.00 

OFF 21.00 161.89 360.00 

 

5.2.5.E Ábra: A kompresszor be- és kikapcsolt állapotának idő-intervallumok szerinti megoszlása a 

hagyományos termosztát-vezérelt és a minA-elvű működtetés esetén (forrás: saját mérés) 

Az előhűtés, túlhűtés esetén tapasztalható másik jelenség a fagyasztó tér hőmérsékletének 

időnként rendkívül alacsony értékre csökkenése. 
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5.2.5.F Ábra: A minA-elv szerinti szabályozás során tapasztalt alacsony hőmérsékletek a fagyasztó térben a 4 és 

6 általános termosztát-fokozatokhoz képest (forrás: saját mérés) 

Érdemes a két újszerű jelenséget erőforrásként tekinteni (a TRIZ egyik kiemelt ajánlása, 

fejlesztési tanácsa a hátrányok előnnyé alakítását célozza): 

 Az alacsonyabb kapcsolás-szám megfelelően kialakított kompresszor esetén a berendezés 

élettartamát növelheti, karbantartási költségeit csökkentheti (bár manapság egyre 

ritkábban javíttatják a háztartások garanciaidőn túli hűtőkészülékeiket, a megtakarítást a 

megváltozott igényhez, a hosszabb ideig fennálló bekapcsolt állapot körülményeihez 

jobban illeszkedő kompresszor-típus fejlesztése eredményezheti). 

 A fagyasztókban elérhető szélsőségesen alacsony hőmérséklet (mivel egy-kompresszoros, 

kombinált hűtő-fagyasztó egységet vizsgálunk) indokolttá teheti a hűtő és fagyasztó tér 

közötti hőmérséklet-kiegyenlítő szabályozás beépítését (légáteresztő szelep, hőcserélő). 

Végső soron a villamos energia tárolása így két lépcsőben valósulhat meg: elsőként a 

rendszer számára kedvező időszakban termelt villamos energiát a végfelhasználás szintjén 

közvetlenül hűtőenergia formájában tároljuk, másodsorban (akár a 4.2.3. szerinti 

jégtárolók esetében) a fagyasztó térben raktározott hűtőenergiát kiegyenlítő céllal, vagy a 

hűtési gradiens fokozása érdekében szükség esetén átvezethetjük a hűtőtérbe. 

A demonstrációs tesztek eredményei azt mutatják, hogy a hűtőenergia biztosításában a 

minA-elv és módszer („The minA Concept‖) eredményesen alkalmazható. A szabályozás 

célértékét a villamos energia rendszer feltételezett üzemállapotaihoz ellátás-barát módon 

illesztve (a völgy-időszakban előhűtést alkalmazva, a nagy sebességű terhelésváltozások 

idején, a reggeli felterheléskor és esti leterheléskor, valamint az esti csúcsterhelés idején a 

beállítási értéket a normál nappali szinthez képest megnövelve) is biztosítható, hogy a 

termékek hőmérséklete a háztartási hűtőgépben megfelelő legyen. Mindeközben a hűtőgép 

által fogyasztott energia a termosztát-alapú vezérléshez képest várhatóan nem kevesebb 

(esetenként több is lehet), viszont a villamos energia rendszer terhelésének befolyásolásában, 
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az ellátási rendszer infrastrukturális költségeiben elérhető előnyök rendkívül jelentősek 

lehetnek. A szabályozás célértékének a rendszerterheléssel összehangolt változtatásával a 

csúcs-időszakban alacsonyabb, a völgy-időszakban magasabb fogyasztást produkálhatunk, 

valamint a nagy sebességű reggeli és esti változások idején számottevő fel- és leszabályozási 

tartalékot biztosíthatunk a rendszerirányító számára. 

A háztartási hűtők energetikai nagyságrendje a hazai villamos energia szektorban 

elenyésző méretű - napi 2kWh fogyasztást feltételezve, háztartásonként egyetlen átlagos 

hűtőgéppel számolva (3.5 millió készülék) ez mindössze 7000MWh. (A hozzávetőleg napi 10 

órában működtetett, a rádiófrekvenciás szabályozásba bevont fűtési célú hőtárolós 

berendezések által a téli időszakban elfogyasztott energia ennek több mint a kétszerese). 

Mindenképpen hangsúlyozni kell azonban, hogy a minA-elvnek a teljes hűtési láncra 

kiterjesztésében az elérhető nagyságrend lényegesen nagyobb (folyadékhűtők új típusú, nem 

csupán a helyi szempontok szerint meghatározott optimumra, hanem a villamos energia 

rendszer aktuális állapotában indokolt célértéket követő sorrendvezérlése, irodák és 

háztartások klímaberendezéseinek működtetése, stb.) 

A napjainkban elérhető informatikai eszközök megfelelőek az ilyen típusú elosztott 

terhelés-szabályozáshoz. A háztartási hűtőgépek és a nagyobb hűtőközpontok is viszonylag 

alacsony költséggel elláthatók a kétirányú kommunikációra alkalmas adapterrel (az 

informatikai csatornák, köztük a rádiófrekvenciás körvezérlés, a mobil internet, maga a 

villamos vezetékhálózat különösebb tárgyi beruházás nélkül alkalmassá tehető az 

együttműködésre). 

Az ellátási lánc egyensúlyának fenntartásában érdekelt (helyi vagy központi) 

rendszerirányító számára a szabályozási célérték módosításával kapcsolatos döntésben 

felbecsülhetetlen előnyt jelent annak ismerete, hogy az adott pillanatban milyen 

hőmérsékleten működik a hűtőrendszer, és milyen nagyságrendű a fel- vagy leszabályozásban 

mozgósítható tartalék (aktuálisan milyen nagyságú fogyasztást mennyi ideig lehet növelni 

vagy csökkenteni a célérték finomhangolásával). 

Ez a korszerű informatikai eszközökkel támogatott ellátási rendszer a hűtési célok mellett 

a fűtőenergiát termelő és raktározó, jelenleg is a rendszerirányítás hatáskörébe tartozó 

készülékek (villanybojlerek, villanykályhák) tekintetében további rendszer-szabályozási 

tartalékokat mozgósíthat. Jelenleg a rendszerirányító engedélyező és tiltó parancsokkal 

menedzseli ezt a fogyasztói csoportot (DSM: Demand Side Management). A minA-elv a 

partnerek számára együttműködést kínál (DSR: Demand Side Response). A szabályozási 
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célérték testre szabottan, a pillanatnyi fogyasztással és a várható igényekkel összhangban 

kerülhet meghatározásra, a rendszerirányító és a fogyasztó kölcsönös előnyei és elégedettsége 

mentén. 

A minA-elvű szabályozás sikerét, széles körű elterjedését éppen ez a partnerség 

biztosíthatja. A fogyasztó bizonyos mértékben lemond hőtárolós berendezései irányításának 

szabadságáról, azt a rendszerirányító rendelkezésére bocsájtja – a rendszerirányító pedig 

gondoskodik arról, hogy a fogyasztó számára az igényelt fűtő- és hűtőenergia a megfelelő 

időben és mértékben rendelkezésre álljon. 

A minA-elv alkalmazása egy villanybojler esetében járhat azzal a következménnyel, hogy 

nyári estéken a meleg víz nem 75°C, hanem esetleg 85°C vagy éppen 65°C hőmérsékletű – 

egy ilyen rendszer mindaddig fenntartható, amíg az együttműködő felek kölcsönösen 

elégedettek (például a szokásosnál kedvezőbb áron megvásárolható egy ilyen berendezés, a 

minőségi paramétereket leképező mutatók alakulásától függően a fogyasztó kompenzációt 

kaphat az energia árában, stb.) 

Ez a fajta, a fogyasztással kombinált tárolás analóg módon megfeleltethető a V2G 

rendszerrel és a jövőbeli szinergikus villamos-hidrogén gazdasággal. 

Összegzés, eredmények 

A romjaikban is csodálatra méltó római kori aquaeductusok a hegyi források vizét 

gravitációs elven szállították a városokba – a vezetékes ellátást évezredek óta ismeri az 

emberiség. Akkor célszerű alkalmazni, ha a termék vagy szolgáltatás iránt nagy volumenben, 

egyenletes minőségben és folyamatosan jelentkezik a kereslet, több végfelhasználói ponton, 

és rendelkezésre áll a megfelelő műszaki háttér a szállításhoz és elosztáshoz (Bajor és 

Horváth, 2009). 

Bár a vezetékes ellátást nem soroljuk a szűkebben értelmezett „logisztikai rendszerek‖ 

közé, értekezésem elkészítésekor többek között célként jelöltem meg, hogy rámutassak: annak 

ellenére, hogy a vezetékes rendszerek valóban önálló szaktudományként működnek, 

elemzésük hasznos és tanulságos a logisztika hagyományos területein tevékenykedő 

szakemberek számára. (Kutató munkám egyik eredménye, hogy az egyetemi oktatásban is 

megjelent a vezetékes ellátás területe, a Széchenyi István Egyetem Közlekedésmérnök BSc 

képzésében a logisztika szakos hallgatók Ellátási Lánc Menedzsment III tárgy keretében 

találkoznak a témával). 
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Értekezésemben a vezetékes és a hagyományos logisztikai rendszerek fejlődésében, 

aktuális problémáiban feltárt analógiákkal bizonyítottam a vezeték-logisztikai szemlélet 

létjogosultságát. 

A technikatörténeti elemzés eredményei 

A TRIZ elmélet technikai rendszerek fejlődését leíró sémái segítségével feltártam a 

vezetékes infrastruktúrák múltbeli fejlődésének sajátosságait. A jelenkor problémái nyomán 

megfogalmaztam a lehetséges fejlődési irányokat, bemutattam, milyen változások várhatók a 

vezeték-logisztikai ellátás modelljének szerkezetében. 

A vezetékes ellátási hálózatok (városi víz- és gázellátás, villamos energia ellátás) 

technikatörténeti fejlődésének elemzése során a TRIZ elmélet eszközeivel kimutattam, hogy a 

termelés, elosztás, raktározás, szállítás és fogyasztás sajátosságai hogyan határozták meg a 

speciális logisztikai rendszerek működését. Azonosítottam a technikai ellentmondásokat, 

amelyek feloldásával a vezetékes ellátási rendszerek a korábban túlméretezett infrastrukturális 

elemek szerepének megváltozásával a fogyasztók számára magasabb szolgáltatási színvonalat 

biztosítva, az erőforrások hatékonyabb és a korábbinál fenntarthatóbb felhasználását 

eredményezve korszerűsödtek. 

Megállapítottam, hogy a vízellátás vezeték-logisztikai modelljének szerkezetére a 

közeljövőben elsősorban a frekvenciaváltós szivattyús hajtások alkalmazása lehet számottevő. 

Bár ezek a szivattyúk tároló elemeket, víztornyokat válthatnak ki, sajátos módon mindez a 

tárolt készletek nagyságrendjének vonatkozásában nem jelent változást. A víztornyok ugyanis 

egy kiterjedtebb városi vízellátó rendszerben elsősorban minőségi (nyomás-) szabályozási 

feladatot teljesítenek, a mennyiségi utánpótlást a tározók biztosítják. A változtatható 

tömegáram és nyomás-viszonyok mellett működő frekvenciaváltós szivattyúk ennek a 

minőségi szabályozási feladatnak egy részét vehetik át, így infrastrukturális megtakarítások 

érhetők el. 

Felvázoltam a villamos energia rendszer vezeték-logisztikai modelljének szerkezetében 

várható változásokat. A szabadpiaci kereskedelem, a nemzetközi tranzit-áramlások 

növekedése, a megújuló villamos energia termelő erőforrások rendszerbe integrálása, a 

villamos energia tárolásában megjelenő új eszközök várható terjedése, a fogyasztás 

szerkezetében (microgrid hálózati elemek), összetételében (növekvő hűtési igények), új típusú 

fogyasztók megjelenésében (villamos és hidrogén-hajtású járművek) megtestesülő változások 

új kihívásokat testesítenek meg az egyensúly fenntartását biztosító rendszerirányító számára. 
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A vezetékes ellátási rendszerek meghibásodásának tanulságai 

A vezetékes ellátási rendszerek hibáinak elemzése kapcsán kimutattam, hogy a termelő, 

szállító és elosztó infrastruktúra túlméretezése révén sem lehetséges a logisztikai szolgáltatás 

minőségét hibamentesen biztosítani. 

A vezetékes logisztikai rendszerekben a hibák és az ellátási hiány költségének a 

megítélése a döntő abban, hogy az igények kielégítése szempontjából szükséges beruházások 

mikor, milyen színvonalon valósulnak meg. 

A hibák térbeli és időbeli kiterjedését a hálózatok mérete, az átfutási idő és az elérhető 

tartalék erőforrások paraméterei együtt határozzák meg. Az ellátási zavarok elemzése 

rámutatott, hogy a szolgáltatás egyensúlyának fenntartásához kapcsolódó tervezésben nem 

elegendő a logisztikai erőforrások várható rendelkezésre állását vizsgálni, a 

rendszerirányítónak mindig felkészültnek kell lennie a hibák fellépése után a termelés és 

fogyasztás egyensúlyának helyreállítására. 

A villamos energetikai infrastruktúra nemzetközi hálózata azért is sérülékeny, mert a 

nemzeti energiapolitikai döntések (új erőmű típusok, új létesítmények, támogatások) és az 

eszközök, berendezések viszonylag hosszú élettartama mellett az üzleti környezet is rendkívül 

változékony. 

Ha a villamos energia rendszer nagy szállítási kapacitású távvezetékeinek üzemi terhelése 

magas, a rendszerhibák bekövetkezésekor nem képesek a nemzeti rendszerek közötti kisegítés 

biztosítására. A szállítási elemek kaszkád meghibásodása további problémák forrása, ami az 

üzemzavar rendkívül gyors terjedését eredményezi. A hagyományos logisztikában a kikötők, 

vasúti csomópontok és nagy sebességű pályaszakaszok, valamint az autópályák esetén is 

hasonló jelenséggel találkozunk: a tranzit forgalom növekedése a kritikus hálózatrészek 

telítődéséhez vezet. Az ellátási zavarok elleni védekezésben feltétlenül szükséges egy ésszerű, 

a megfelelő tartalékokat biztosító szabályozó rendszer kialakítása. 

Az ostorcsapás-effektus és a puli-effektus a vezetékes ellátásban 

A víz- és a villamos energia ellátásban - mint speciális logisztikai rendszerekben – nem 

találkozunk az ostorcsapás-effektusként ismert, a hagyományos logisztikában különösen sok 

problémát okozó jelenséggel. 

Megállapítottam, hogy a víz- és villamos energia napi fogyasztási profilok hasonlósága 

ellenére a két rendszer az infrastruktúra, a vezeték-logisztikai modell elemeinek adottságai 

miatt alapjaiban eltérő módon: a vízellátásban elsősorban készletezéssel (PI), a villamos 

energia ellátás esetén pedig a termelő egységek rendelkezésre állásának biztosításával (PC) 
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hidalja át az igények változását. A vezetékes hálózatok magas fokon integrált irányítási 

rendszerként működnek, ennek köszönhetően a stratégiák különbözősége ellenére mindkét 

rendszer képes a viszonylag rövid időintervallumon belül is szélsőségesen változó fogyasztói 

igények kielégítésére. 

A logisztikai stratégiákat a szétválasztási pontok (decoupling points) szerint értékelő 

skálán elhelyeztem a vízellátás (GFS: get from stock, készletről vételező) és a villamos 

energia ellátás (GFC: get from production, termelésből vételező) rendszerét. Igazoltam, hogy 

az automatizáltság és önszabályozás ellenére mindkét rendszer csak a hangsúlyos 

infrastrukturális elemek (víztározók illetve villamos erőmű egységek) jelentős 

túlméretezésével képes az egyensúly fenntartására. 

Az ostorcsapás-effektus elemzésében elért nemzetközi kutatási eredmények alapján 

azonosítottam az ostorcsapás-effektus okaként a hagyományos logisztikai rendszerekben 

meghatározott tényezők analóg vezeték-logisztikai megfelelőit. A túlméretezés sajátosságait 

megfigyelve feltártam az ostorcsapás-effektussal komplementer jelenséget, bevezettem a puli-

effektus fogalmát. 

A villamos energia ellátás vezeték-logisztikai modelljén végzett vizsgálatok 

eredményei 

Megalkottam a megújuló források és a villamos energia tárolásában rendelkezésre álló 

technikai lehetőségek szerepének növekedésével jelentősen átalakuló ellátási modell 

elemzésére alkalmas EMMA számítógépes program elméleti vezeték-logisztikai hátterét. 

Elemeztem a megújuló források és a villamos energia raktározásának együttes 

alkalmazásával előálló új, fenntartható energetikai rendszer sajátosságait. Megfogalmaztam a 

logisztikai teljesítmény mérésére a speciális vezeték-logisztikai környezetben alkalmazható 

mutató-rendszert. Az EMMA-KPI vezeték-logisztikai teljesítmény-értékelő keretrendszer így 

alkalmas arra, hogy megmutassa, milyen változásokat eredményezhet a fogyasztás és termelés 

napi profiljában a különböző fejlesztési stratégiák alkalmazása. Bemutattam a partnerek 

együttműködő stratégiájával elérhető kedvező hatásokat. 

A vizsgálatok fontos tanulsága, hogy az esetleges ellenérdekeltség a rendszerirányítás 

különböző szintjein ugyanannak az eszköznek akár éppen a célokkal ellentétes használatához 

is vezethet, mind a fogyasztói igények, mind pedig a villamos energia tárolására létesített 

infrastrukturális elemek menedzselésében. A villamos energia rendszerben – tekintve, hogy 

természetes monopóliumként működik – a rendszerirányítás mindegyik szintjén és minden 
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pillanatban rendelkezésre állnak az aktuális fogyasztói viselkedést tükröző információk 

(legalábbis annak következménye, a frekvencia és a feszültség pillanatnyi értéke). Mégis, az 

ellenérdekeltség ellehetetlenítheti az ellátási lánc szereplőinek együttműködését, és az 

ostorcsapás-effektus megjelenéséhez vezethet. 

A hagyományos logisztikai rendszerek számára tanulságként vonhatjuk le, hogy az 

információk megosztása (vagy láthatósága) önmagában nem elegendő a káros hatások 

kivédéséhez. Sokkal inkább arra van szükség, hogy a logisztikai rendszerirányító az ellátás 

stabilitását növelő közvetlen (szabályozás beavatkozással) vagy közvetett módszerrel 

(szabályozás az egyéni érdekeltségek megfelelő rendszerének kidolgozásával) képes legyen 

az egyensúly fenntartását eredményező stratégia megteremtésére. 

Az EMMA-KPI vezeték-logisztikai teljesítmény-értékelő rendszer segítségével a 

hagyományos logisztikai terület számára is hasznos analógiát ismertem fel, mikor a vevői 

nézőpont helyett az ellátási lánc szereplőinek a fogyasztók és a beszállítók között képviselt 

partnerségét állítottam a középpontba. A logisztikai vállalatok teljesítményének értékelésekor 

is érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vevőkkel egyidejűleg a beszállítókra is, ezáltal az 

ostorcsapás-effektus veszélye megelőzhetővé, legalábbis a jelenleginél pontosabban 

mérhetővé válik. Az ellátási láncban együttműködő partnerek PA mutatóinak romlása – 

főként a KIN tényező kapcsán, a növekvő meredekség által megkívánt további szabályozási 

szükséglet okán – felhívja a figyelmet a szabályozási tartalékok létesítésének és optimális 

használatának kérdéseire. 

Az ellátás-barát fogyasztói viselkedés szerepe a villamos energia rendszer 

egyensúlyának fenntartásában 

A vezeték-logisztikai szemlélet sajátossága, hogy az ellátási rendszerek elemzésekor a 

fogyasztói igények oldaláról indulva törekszik az egyensúly biztosításában sikeres 

megoldások kimunkálására. A villamos energia rendszer aktuális kihívásai és a jövőben 

várható új fogyasztói igények vonatkozásában megfogalmaztam az ellátás-barát fogyasztói 

viselkedés jellemzőit. 

Feltártam a szinergikus villamos-hidrogén energia rendszer előnyeit, melyben a 

működésükhöz villamos energiát igénylő járművek (személy- és tehergépjármű flották, raktári 

anyagmozgató eszközök) a villamos hálózattal együttműködve elosztott energia-raktárként 

támogatják annak fenntarthatóbb működését. Megfogalmaztam a töltőállomások, mint 

kritikus infrastrukturális elemek megváltozott szerepével és fejlesztésével kapcsolatos sajátos 
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logisztikai követelményeket. Meghatároztam a villamos-hidrogén energia rendszer 

infrastrukturális fejlődésének kritikus tényezőit, összegeztem a tudományos szakirodalomban 

fellelhető forgatókönyvekben (szcenáriókban) csak érintőlegesen megjelenő veszélyeket, 

különös tekintettel az ostorcsapás-effektus megjelenésére.  

A hűtési lánc ellátás-barát vezeték-logisztikai megoldásainak kutatásában számos, a TRIZ 

elmélet ajánlásai alapján lehetséges megoldást tártam fel és igazoltam (szolár-abszorpciós 

hűtőrendszer, jégakkumulációs berendezések, légoldali szabad hűtés, hő-visszanyerés, 

háromjáratú szabályozó szelepek virtuális leképezése, hűtőközpontok sorrendvezérlési 

stratégiái, valamint az újszerű, innovatív minA-elv alkalmazása a hűtési láncban). 

A vezeték-logisztikai vizsgálatok alapján megszületett, a fogyasztói partnerségen alapuló 

minA-elv egy olyan ellátás-barát eljárás, melynek keretében a tároló típusú fogyasztó-oldali 

eszközök (hőtárolós fűtő- és hűtőberendezések, villamos energia fedélzeti tárolására alkalmas 

járművek) a rendszerirányító által befolyásolt módon (a berendezések aktuális szabályozási 

célértékének módosításával), mintegy tároló (PI) infrastrukturális elemként közreműködnek a 

villamos energia rendszer regionális és globális egyensúlyának biztosításában. 

 

A kutatás eredményeit 5 tézisben fogalmaztam meg: 

1. Tézis: A vezetékes ellátási hálózatok logisztikai rendszer-modellje 

A vezeték-logisztikai vizsgálatok eredménye megmutatta, hogy a víz- és villamos energia 

napi fogyasztási profilok hasonlósága ellenére a két rendszer az infrastruktúra, a vezeték-

logisztikai modell elemeinek adottságai miatt alapjaiban eltérő módon: a vízellátásban 

elsősorban készletezéssel (PI), a villamos energia ellátás esetén pedig a termelő egységek 

rendelkezésre állásának biztosításával (PC) hidalja át az igények változását. A vezetékes 

hálózatok magas fokon integrált irányítási rendszerként működnek, ennek köszönhetően a 

stratégiák különbözősége ellenére mindkét rendszer képes a viszonylag rövid 

időintervallumon belül is szélsőségesen változó fogyasztói igények kielégítésére. 

A logisztikai stratégiákat a szétválasztási pontok (decoupling points) szerint értékelő 

skálán a vízellátás ún. készletről vételező (GFS: get from stock), a villamos energia ellátás ún. 

termelésből vételező (GFC: get from production) rendszerként határozható meg. Az 

automatizáltság és önszabályozás ellenére mindkét rendszer csak a hangsúlyos 
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infrastrukturális elemek (víztározók illetve villamos erőmű egységek) jelentős 

túlméretezésével képes az egyensúly fenntartására. 

A vezetékes ellátási rendszerek hibái megkérdőjelezhetetlenül mutatják, hogy a termelő, 

szállító és elosztó infrastruktúra túlméretezése révén sem lehetséges a logisztikai szolgáltatás 

minőségét hibamentesen biztosítani.A hibák térbeli és időbeli kiterjedését a hálózatok mérete, 

az átfutási idő és az elérhető tartalék erőforrások paraméterei együtt határozzák meg. Az 

ellátási zavarok elemzése rámutatott, hogy a szolgáltatás egyensúlyának fenntartásához 

kapcsolódó tervezésben nem elegendő a logisztikai erőforrások várható rendelkezésre állását 

vizsgálni, a rendszerirányítónak mindig felkészültnek kell lennie a hibák fellépése után a 

termelés és fogyasztás egyensúlyának helyreállítására. 

2. Tézis: Az ostorcsapás effektus és a puli-effektus a vezetékes ellátási rendszerekben 

A víz- és a villamos energia ellátásban - mint speciális logisztikai rendszerekben – nem 

találkozunk az ostorcsapás-effektusként ismert, a hagyományos logisztikában különösen sok 

problémát okozó jelenséggel. 

A túlméretezésben azonosítható vezeték-logisztikai stratégia analóg paraméterei azonban 

szükségessé teszik a komplementer jelenség, a puli-effektus bevezetését. 

3. Tézis: Az új kihívások hatása a vezetékes ellátási hálózatok logisztikai rendszer-

modelljére 

A vízellátás vezeték-logisztikai modelljének szerkezetére a közeljövőben elsősorban a 

frekvenciaváltós szivattyús hajtások alkalmazása lehet számottevő. Bár ezek a szivattyúk 

tároló elemeket, víztornyokat válthatnak ki, sajátos módon mindez a tárolt készletek 

nagyságrendjének vonatkozásában nem jelent változást. A víztornyok ugyanis egy 

kiterjedtebb városi vízellátó rendszerben elsősorban minőségi (nyomás-) szabályozási 

feladatot teljesítenek, a mennyiségi utánpótlást a tározók biztosítják. A változtatható 

tömegáram és nyomás-viszonyok mellett működő frekvenciaváltós szivattyúk ennek a 

minőségi szabályozási feladatnak egy részét vehetik át, így infrastrukturális megtakarítások 

érhetők el. 

A villamos energia rendszer vezeték-logisztikai modelljének szerkezetében várható 

változások oka a szabadpiaci kereskedelem, a nemzetközi tranzit-áramlások növekedése, a 

megújuló villamos energia termelő erőforrások rendszerbe integrálása, a villamos energia 
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tárolásában megjelenő új eszközök várható terjedése, a fogyasztás szerkezetében (microgrid 

hálózati elemek), összetételében (növekvő hűtési igények), és az új típusú fogyasztók 

megjelenésében (villamos és hidrogén-hajtású járművek) megtestesülő változások  együttes 

hatása. Mindez új kihívásokat testesít meg az egyensúly fenntartását biztosító rendszerirányító 

számára, fennáll a veszélye az ostorcsapás-effektus jelentkezésének. 

4. Tézis: A villamos energia ellátás vezeték-logisztikai modelljén végzett vizsgálatok 

eredményei 

A vezeték-logisztikai vizsgálatok keretében fejlesztett EMMA szoftver és EMMA-KPI 

vezeték-logisztikai teljesítmény-értékelő keretrendszer alkalmas arra, hogy egy adott villamos 

energia rendszerben megmutassa, milyen változásokat eredményezhet a fogyasztás és 

termelés napi profiljában a megújuló források és a tárolásban elérhető fejlesztési stratégiák 

alkalmazása. 

A villamos energia rendszerben – tekintve, hogy természetes monopóliumként működik – 

a rendszerirányítás mindegyik szintjén és minden pillanatban rendelkezésre állnak az aktuális 

fogyasztói viselkedést tükröző információk (legalábbis annak következménye, a frekvencia és 

a feszültség pillanatnyi értéke). Mégis, az ellenérdekeltség ellehetetlenítheti az ellátási lánc 

szereplőinek együttműködését, és az ostorcsapás-effektus megjelenéséhez vezethet. A 

hagyományos logisztikai rendszerek számára tanulságként vonhatjuk le, hogy az információk 

megosztása (vagy láthatósága) önmagában nem elegendő a káros hatások kivédéséhez. Sokkal 

inkább arra van szükség, hogy a logisztikai rendszerirányító az ellátás stabilitását növelő 

közvetlen (szabályozás beavatkozással) vagy közvetett módszerrel (szabályozás az egyéni 

érdekeltségek megfelelő rendszerének kidolgozásával) képes legyen az egyensúly fenntartását 

eredményező stratégia megteremtésére. 

Az EMMA-KPI vezeték-logisztikai teljesítmény-értékelő rendszer segítségével a 

hagyományos logisztikai terület számára is hasznos analógiát ismertem fel, mikor a vevői 

nézőpont helyett az ellátási lánc szereplőinek a fogyasztók és a beszállítók között képviselt 

partnerségét állítottam a középpontba – a logisztikai vállalatok teljesítményének értékelésekor 

is érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vevőkkel egyidejűleg a beszállítókra is, ezáltal az 

ostorcsapás-effektus veszélye megelőzhetővé, legalábbis a jelenleginél pontosabban 

mérhetővé válik. 
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5. Tézis: Az ellátás-barát fogyasztói viselkedés szerepe a villamos energia rendszer 

egyensúlyának fenntartásában 

A villamos energia rendszer szabályozási képességének növelésében kulcs-szerepet 

tölthetnek be a fogyasztói oldali tárolásban várhatóan megjelenő új típusú eszközök. Kritikus, 

hogy a fogyasztói partnerséggel előálló szabályozás lehetősége a központi rendszerirányítás 

hatáskörében maradjon. 

A jövőben várhatóan egyre nagyobb számban megjelenő, működésükhöz villamos 

energiát igénylő járművek (személy- és tehergépjármű flották, raktári anyagmozgató 

eszközök) a villamos hálózattal együttműködve elosztott energia-raktárként támogathatják 

annak fenntarthatóbb működését. 

A vezeték-logisztikai kutatások eredményeként fejlesztett, fogyasztói partnerségen 

alapuló minA-elv egy olyan ellátás-barát eljárás, melynek alkalmazásával a tároló típusú 

fogyasztó-oldali eszközök (hőtárolós fűtő- és hűtőberendezések, villamos energia fedélzeti 

tárolására alkalmas járművek) a rendszerirányító által befolyásolható módon (a berendezések 

aktuális szabályozási célértékének módosításával), mintegy tároló (PI) infrastrukturális 

elemként eredményesen közreműködnek a villamos energia rendszer regionális és globális 

egyensúlyának biztosításában. 

 

A kutatás további irányai 

A kutatás folytatásaként az értekezésben kidolgozott vezeték-logisztikai módszerek 

alapján tervezem elvégezni a jellegzetes európai nemzeti villamos energia rendszerek 

elemzését. Munkatársaimmal együtt tovább dolgozom a minA-elv kiterjesztésében 

alkalmazható módszerek kimunkálásán, az EMMA szoftver fejlesztésén, és új, ellátás-barát 

megoldások hazai meghonosításán. 
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