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1.5 
1.9 Áramtermelés és áramelosztás 

az új piaci feltételek között 
Tárgyszavak: energiapiac; liberalizáció; szolgáltató; kereskedő; 

kockázatmenedzsment; terhelési prognózis; CRM; 
vevőszolgálat. 

 
Amikor valaki átlépi egy erőmű kapuját, rögtön tapasztalhatja, hogy 

mennyire megváltozott az energiapiac, az erőművek vezetése és kommuniká-
ciója, milyen új funkciók, fogalmak, törekvések és struktúrák jellemzik az új 
vezetést. Rengeteg angol kifejezéssel, rövidítéssel találkozik, amelyeket ne-
hezen ért meg, még a régi dolgozóknak is magyarázni kell, hogy mi a kocká-
zatmenedzsment, a terhelési prognózis, a szerződéskezelés, együttműködési 
megállapodás stb. 

Ezen nem kell csodálkozni, hiszen az energiapiacon forradalom ment 
végbe. Az eddig monopolhelyzetben levő szolgáltatónak ma olyan vevőkkel 
kell együttműködnie, akik szabadon választhatnak a szolgáltatók közül. Kiala-
kult a verseny, kereskedelmi struktúrák álltak elő, a vevőkben pedig tudato-
sodtak az árak. Az energiapiacon új prioritások alakultak ki: a hangsúly a ter-
melésről és szállításról áthelyeződött a kereskedelemre, a vevőorientációra, a 
versenyre, az árképzésre. Az erőművekben új funkciók jöttek létre, amelyek-
hez olyan képességek kellenek, amelyekre mindeddig nem volt szükség. 

Az új piaci helyzet hatásai 
A dereguláció következtében az energiaszektorban is érvényesülnek a 

szabadpiac törvényei. Ha többlettermelés van, az árak lefelé mennek, ha hi-
ány van termelési kapacitásokban vagy monopolhelyzet alakul ki, az árak 
emelkednek. Az utóbbi esetben a fogyasztók állami árszabályozást követel-
nek. Ha az állam az árakra felső határt szab, akkor emelkedő nyersanyagárak 
mellett az energiatermelők veszteségeket szenvednek, amit erőművek leállí-
tásával igyekeznek mérsékelni. Ez aztán a hiány fokozódásához vezet. 

Európában jelentős erőművi többletkapacitás és jól kiépített szállító és 
elosztó hálózat van. Így a termelőkre nagy árnyomás nehezedik. A hálózat 
üzemeltetői azonban továbbra is monopolhelyzetben vannak, áraikat maguk 
határozhatják meg, ami szálka a kartellhatóságok szemében. 

Az új piaci struktúra (szabad választás a beszerzésben és biztosított 
szállítás és elosztás), valamint minden résztvevő megfelelő díjazása a szövet-

 



ségi megállapodásban (Verbändevereinbarung II) van rögzítve. Ennek célja, 
hogy a hálózat minden használója a szállítás és elosztás költségeit arányosan 
fizesse meg egységes szabályok szerint, átláthatóan megállapított árakon. A 
hálózat használói által a megfizetendő költségek közé tartoznak az üzemelte-
tési, a karbantartási és felújítási költségek, továbbá a frekvencia és a feszült-
ség állandó szinten tartásához szükséges rendszerek működtetése és a válla-
latok vezetése. 

Ahhoz, hogy a hálózat üzemeltetői a fogyasztókat biztonságosan és 
megfelelő minőségben szolgálhassák ki, a piac résztvevőinek rendelkezésre 
kell bocsátaniuk a következő dokumentumokat: 

• a fogyasztási profilokat; 
• a 100 MW kapacitásnál nagyobb erőművek betáplálási terveit; 
• a körzeti mérleg felelőseinek a körzetközi csere menetrendjeit. 
A menetrendeket negyedórás részletezéssel kell kidolgozni és minden 

nap 1430-ig a következő napra vonatkozóan leadni. 
Az árképzés azzal a feltételezéssel megy végbe, hogy a körzetek között 

minimális mértékű cserére lesz szükség, és a menetrendeket a lehető legpon-
tosabban be lehet tartani. Az eltéréseket okozó fél nagy költségekre számít-
hat. A terhelési prognózistól való ±5%-ot meghaladó eltérés sok pénzbe kerül. 

Az adattömeg kezelését végző szoftverre mindebből a következő köve-
telmények adódnak: 

• Sok adatot kell negyedórás ciklusokban rögzíteni és tárolni. 
• A lehetőség szerint legpontosabb terhelési prognózisokat negyedórás 

időszakokra kell felbontani. 
• A piac minden résztvevőjének konzisztens adatokra van szüksége, mi-

vel a hálózatok üzemeltetői negyedórás ütemben készítik a menetren-
deket és elszámolásokat. 

• Az alkalmazói programoknak rugalmasaknak kell lenniük, hogy a fo-
gyasztók áttérését egyik szolgáltatóról a másikra az elszámolások min-
den következményével nehézségek nélkül követni tudják. 

• Figyelembe kell venni a hálózatüzemeltetőknél bekövetkező struktúra-
változásokat (pl. cégek fúziója). 

• Fel kell készülni a fogyasztók „vándorlására” egyik szolgáltatótól a má-
sikhoz. Nagy-Britanniában hetenként mintegy százezer fogyasztó vált 
szolgáltatót. 

Németországban ez idő szerint nyolc energiaátviteli hálózat és mintegy 
1000 elosztóhálózat-üzemeltető van. Ezeken kívül vannak a kereskedők és a 
kiemelt vevők (1. ábra). Ez a struktúra állandó változásban van, amit befolyá-
sol az európai vita a hálózat, a kereskedelem és az értékesítés szigorúbb 
szétválasztásáról is. Az adatfeldolgozás fontosságát mutatja az is, hogy a vil-
lamos áram kereken tíz kézen megy át, míg az erőműből a végfelhasználóhoz 
eljut. Minden átadási ponton konzisztens adatokat kell szolgáltatni. 
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1. ábra Az energiapiac szereplői. 
A villamos energia útja a termelőtől a fogyasztóig 

A piac szereplőinek reakciói 
A piac szereplőinek reagálniuk kell ezekre a változásokra, hogy helyt áll-

hassanak a jövőben is. Csökkenteniük kell a költségeket a munkafolyamatok 
jobb megszervezésével, a hálózat racionalizálásával, a teherelosztás közpon-
tosításával, a karbantartási stratégia javításával. Fokozniuk kell a rugalmas-
ságot a blokkszabályozás tökéletesítésével, hogy részt vehessenek az azon-
nali piacon (spot piac). A kereskedőknek szélesebb portfóliót kell kezelniük a 
kockázatcsökkentés érdekében. A piac szereplőinek bővíteniük kell üzleti 
területüket, pl. hogy általános közműszolgáltatóvá (áram, gáz, víz, hő, 
kommunikáció) válhassanak, vállalniuk kell a berendezések karbantartását és 
felügyeletét, és a vevőkkel való foglalkozást stratégiai differenciálás eszközévé 
kell tenniük. 
A munkafolyamatok optimalizálása 

A munkafolyamatok optimalizálásának célja a hatékonyság növelése és 
az automatizálás. Ennek révén törekedni kell a munkaköltségek csökkentésé-
re, anyag- és időtakarékosságra. Az adatkezelésre és kommunikációra vonat-
kozólag ez azt jelenti, hogy az emberekről és anyagokról szóló minden infor-
mációnak a központban strukturált formában kell rendelkezésre állnia. Ehhez 
kapcsolódik a gazdálkodás az erőforrásokkal, amelynek fő törekvése kisebb 
erőforrásokkal nagyobb eredmény és gyorsabb reakciók elérése.  

 



A munkafolyamatok optimalizálása és az erőforrás-gazdálkodás beillesz-
kedik az üzemgazdasági folyamatokba, kapcsolódik a személyi ügyekhez, a 
kapacitásgazdálkodáshoz, a karbantartás-tervezéshez stb.  

A hálózat racionalizálása 

A hálózat racionalizálása a párhuzamos energiaátviteli vonalak, a többol-
dalú ellátás megszüntetését jelenti. Így nem lesznek többé kettős és hármas 
gyűjtő sínek. Hogy ennek ellenére biztonságos maradjon az energiaszállítás, 
diagnosztikai módszerekkel (pl. melegedés, a villamos paraméterek változása 
stb.) kell a fokozatosan kialakuló hibákat felismerni és kellő időben megtenni a 
szükséges intézkedéseket. Ma már rendelkezésre állnak olyan kapcsoló és 
automatikai eszközök, amelyek az adatokat feldolgozzák, és több helyre to-
vábbítják. A hálózat racionalizálásának az ellátás biztonságára gyakorolt ked-
vezőtlen hatását ellensúlyozni lehet a hibák gyors felismerésével és gyors 
szervizszolgáltatással. 

A teherelosztás központosítása 

Több hálózatüzemeltető már évekkel ezelőtt megkezdte a helyi teherel-
osztók számának csökkentését. Ez a tendencia a következő években is folyta-
tódni fog, és a hálózatok üzemeltetését néhány központi teherelosztó fogja 
végezni. A cél az üzemeltetési költségek csökkentése anélkül, hogy a hálózat 
biztonsága romoljon. Ennek azonban vannak nehézségei: nincs közvetlen 
kapcsolat a teherelosztó és a helyi hálózatok között. Ebben a helyzetben kü-
lönösen fontos a helyi adatoknak (a berendezések adatainak, anyag és sze-
mélyzet rendelkezésre állási adatainak stb.) továbbítása a központokba. 
Nagymértékben növekszik ezáltal az átviendő adattömeg, és szoros kapcsolat 
szükséges az üzemgazdaság más területeivel.  

A külső személyzettel beszéd- és adat-összeköttetésnek kell lennie, hogy 
a központ átadhassa azokat az információkat, amelyek korábban a helyi iro-
dában rendelkezésre álltak. A szükséges kapcsolatrendszer elvi felépítését a 
2. ábra mutatja. A feladat nagyságára jellemző, hogy egy energiaátviteli háló-
zathoz mintegy 300 alállomás tartozik 20 000 transzformátorral. Ez is indokol-
ja, hogy az alkalmazói programokat, az adatstruktúrát és a kommunikációs 
utakat olyan rugalmassággal kell felépíteni, hogy a jövőben előforduló válto-
zásokat nagyobb nehézségek nélkül követni lehessen. 

Ma még álom, de a közeli jövőben valósággá válhat az olyan teljesen au-
tomatikus folyamat, amely a transzformátorok vagy kapcsolók hibajelzéseit 
közvetlenül a külső szerviztechnikushoz irányítja, GPS (Geographical 
Positioning System = földrajzi helymeghatározó rendszer) segítségével útvo-
naltervet ad részére és a telefonos ügyfélszolgálat (call center) útján értesíti a 
vevőt is a megtett intézkedésről. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ábra A hálózatüzemeltetés feladatai 

 
 
Az új karbantartási stratégia kidolgozás alatt van. A cél a munkaerő 

csökkentése és központosítása, ennek érdekében tökéletesíteni kell a 
munkafolyamatokat, az adatkezelést és a kommunikációt. 

Erőművek rugalmas szabályozása 

Tökéletesíteni kell az erőművek szabályozását. Az áramtermelő növelheti 
nyereségét, ha képes akkor szállítani áramot, amikor a legnagyobb a hiány és 
így a legmagasabb árat érheti el. Például, az USA keleti partvidékén 2002 ta-
vaszán a nyári csúcsterhelés előtt 7,5 centet fizettek 1 kWh áramért a terme-
lőnek. Több áramelosztó hálózat üzemeltetője bosszankodott azon, hogy eb-
ben az időben nem volt lehetősége több áramszállításra. A Tennessee-völgyi 
szervezet pedig megváltoztatta karbantartási programját, hogy ebben az idő-
szakban képes legyen maximális mennyiségben áramot termelni. Érdemes 
tehát az erőművek szabályozását úgy módosítani, hogy akkor is biztonságo-
san működjön az erőmű, amikor gazdasági okokból a legolcsóbb, rosszul égő 
olcsó szenet kell felhasználnia. Dinamikus szabályozással el lehet érni, hogy 
az erőmű az azonnali piacon sikeresen tudjon szerepelni. 

Mindehhez új kommunikációs utakat kell megnyitni: az adatforgalom 
nemcsak a termelő vállalatok között szükséges, hanem be kell kapcsolni a 
kereskedelmet, a tőzsdét és a piac minden szereplőjét. 
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Áramkereskedelem 

A 3. ábra bemutatja a kereskedő helyét az árampiacon. A kereskedő ak-
kor tud fennmaradni, ha gyorsan és rugalmasan reagál a változásokra és a 
múlt eseményeit helyesen tudja értékelni. Az áramkereskedelemnek az a 
problémája, hogy az áram nem tárolható. A prognózis és a tényleges felhasz-
nálás között eltérés lehet, ami kockázatot jelent a kereskedőnek. A kockázat 
pontosabb prognózissal, kockázatmenedzsmenttel és szerződésmenedzs-
menttel csökkenthető.  
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3. ábra A kereskedők szerepe az energiapiacon 

 
 
Jó prognózis készítéséhez az egyes vevők fogyasztási adatait archiválni 

kell, ezek értékelésével lehet következtetéseket levonni a jövőbeli felhasználásra 
nézve. A kereskedő feladata, hogy a prognosztizált terhelés kielégítésére a leg-
kedvezőbb forrásokat megtalálja. Erre szolgál a szerződések kezelése, a fizikai 
kockázatok (pl. erőművek üzemzavarának valószínűsége) elemzése. 

A kereskedő feladatai közé tartozik a számlázás, a saját likviditás biztosí-
tása, a vevők hitelképességének ellenőrzése stb. A kockázatmenedzsment 
szintén kereskedelmi művelet: értékelni kell a tőzsdei ügyleteket, a termelők-
kel és vevőkkel kötött szerződéseket, a hitellimiteket, biztosítékokat stb. 

 

 



Az üzleti terület bővítése 

A legtöbb áramszolgáltató vállalat keresi a lehetőséget üzleti területének 
bővítésére. Lehet teljes ellátási rendszert ajánlani, amelybe beletartozik az 
áram-, víz-, gáz- és hőellátás, a hulladék elszállítása és teljes körű kommuni-
káció. Az energiaszolgáltató vállalatok alkalmasak erre a feladatra, hiszen 
kapcsolatuk van a teljes vevőkörrel.  

Az árampiac liberalizálása után a gázpiacot liberalizálják, és tárgyalások 
folynak a vízellátás liberalizálásáról is. Az energiaszolgáltatók helyzeti előny-
ben vannak, mivel már van tapasztalatuk a vezetékes áruk liberalizált piacán. 
Nagyszerű üzleti lehetőségeket kínál a kommunikáció (telefon, kábel-TV, 
adathálózat), amelyet egységes rendszerben lehet megvalósítani. 

A komplex ellátási feladatok mellett az energiaelosztó vállalatok karban-
tartási szolgáltatóvá vállalhatnak. Az ehhez szükséges személyzet a javító-
műhelyekben nagyrészt megvan. A vevőkörbe a háztartásokon kívül tartoz-
hatnak kis ipari üzemek, ipari parkok is. Tipikus szolgáltatások lehetnek pl. a 
távdiagnosztika, a megelőző karbantartás, a biztonsági ellenőrzés, a hibaelhá-
rítás, fűtésszabályozás.  

Az üzleti terület ilyen bővülése a kezelendő adathalmaz megnövekedését 
és az ehhez szükséges struktúraváltoztatást is jelenti. Az új szolgáltatásokhoz 
új műhelyeket kell létesíteni, új szervezeti egységeket kell létrehozni és szak-
embereket kell felvenni. 

Telefonos ügyfélszolgálatok 

Amikor több vállalat ajánl hasonló szolgáltatásokat, a versenytényező az 
ár vagy a vevők jobb kiszolgálása lehet. Mivel az árverseny hosszú távon 
tönkreteheti a vállalatokat, a differenciálás alapja csak a vevők jobb kiszolgá-
lása lehet. A szabad versenyben fontos a vállalat ismertsége. Az elmúlt évek-
ben a vállalatok sok pénzt kiadtak hirdetésekre, de vevőszolgálatra viszonylag 
keveset. A szabad piacon erre is szükség lesz. 

Az áramszolgáltató vállalatok kapcsolatát a vevőkkel a telefonos vevő-
szolgálatok, ún. call centerek (4. ábra) szolgálják. Ezeknek sokféle funkciójuk 
és a vállalat más egységeivel (pl. mérőleolvasás, számlázás, értékesítés, 
szerviz stb.) közvetlen kapcsolatuk van. Az adatok kezelésére a vevőkapcso-
lat-kezelő rendszer (customer relationship management – CRM) szolgál, 
amely nem más, mint egy hatalmas adattömeg a vevőkről és kapcsolatok más 
vállalati rendszerekhez.  

A vevőszolgálat sikeressége természetesen a rendszer intelligens archi-
tektúrájától függ, amely az adatokhoz való hozzáférést gyorsan lehetővé teszi. 
A legfontosabb azonban az itt dolgozó munkatársak szakértelme és kom-
munikációs képessége. A vevőszolgálat és a CRM nem hoz létre új adatokat, 

 



csak hálózatot hoz létre a vállalat szervezeti egységei és ezek adatállománya 
között. 
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4. ábra A vevőszolgálathoz futnak be a vevők panaszai, 

kérdései 

Megoldási lehetőségek 
A piac szereplői közötti adatforgalom nem képzelhető el papírdokumen-

tumok kézbesítésével, különösen ha figyelembe veszik, hogy a mérők adatait 
15 percenként le kell olvasni és a piac minden résztvevőjéhez el kell juttatni. 
Az adatok gyors továbbítása csak internettechnológiával lehetséges. Ehhez 
nem szükséges külön hálózat, az adatok az általános adathálózaton keresztül 
gazdaságosan eljuttathatók a piac minden szereplőjéhez. 

A jövőben az automatizálás, az információ és kommunikáció együttesen 
fog felépülni. Ez a rendszer 100 000 jelentést, 30 000 utasítást és 50 000 mé-
rést dolgoz fel. A hálózat 100%-os redundanciával működik; két párhuzamos 
rendszer egymást kölcsönösen pótolni tudja. Ez alapozza meg az adatrend-
szer biztonságos működését. 

 
(Dr. Garai Tamás) 
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