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Az értekezés célja, motivációk 

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

vezeték-logisztikai infrastruktúrák logisztikai rendszer-modelljének vizsgálatát, 

sajátosságaik több szempontú bemutatását, a problémák és alternatív megoldások, 

valamint értékelésük széles skálán 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 a vízellátás illetve a villamos energia ellátás rendszere két 

alapjaiban eltérő módon, 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. 
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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 kecsegtetőnek ígérkezett, ami további motivációt jelentett 

számomra. 

Az értekezés szerkezete, a kutatásban alkalmazott módszerek 

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

építőköveit, eszközeit mutatom be (1.1. fejezet). Az értekezésben számos, a TRIZ 

elmélet által kínált módszertani eszköz felhasználásra került – a módszer az 

analógiák alkalmazásán, a technikai rendszerek fejlesztésében különböző 

szakterületeken elért eredmények más területekre átvitelén alapul. 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 mutatom 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 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. 
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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). 

 

A szétválasztási pontok szerepe a vezetékes ellátási rendszerekben 

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 



4 

villamos energia raktározása is új kihívásokat testesít meg a rendszerirányító 

számára. 

 

A villamos energia raktározásának funkciói 

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 EMMA program kezelőfelülete 
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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, 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.). 

 

A minA-elv szerinti szabályozással elérhető napi hőmérséklet-profil és a kompresszor jellegzetes be- 

és kikapcsolási periódusai háztartási hűtőgép esetén (saját mérés) 
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Új eredmények, tézisek 

Értekezésemben a vezetékes és a hagyományos logisztikai rendszerek 

fejlődésében, aktuális problémáiban feltárt analógiákkal bizonyítottam a vezeték-

logisztikai szemlélet létjogosultságát. Az összegzésben beszámolok az elvégzett 

tudományos munka eredményeiről, megfogalmazom az igazolást nyert téziseket, és 

meghatározom a további kutatási irányokat. 

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 
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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. 

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 
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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) hidalja át az igények változását. A 
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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 
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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 

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 
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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 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 
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(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) 
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rendszerként határozható meg. Az automatizáltság és önszabályozás ellenére 

mindkét rendszer csak a hangsúlyos 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. 
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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 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 
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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. 

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. 
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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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