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Egy kiállítás szoftverei 
 

Idén március közepén rendezték meg a németországi Essenben a már hagyományos „E-world 

energy & water” kiállítást. Összeállításunk a kiállításon látható és kipróbálható energetikai szoft-

verek és integrált rendszerek között tallóz. A súlypontot a villamosenergia-piac liberalizálása által 

a rendszerekkel szemben támasztott új követelmények, új feladatok képezték. 

 

Tárgyszavak: energiagazdálkodás; energiabeszerzés; szoftver. 

 
Idén március közepén rendezték meg a német-

országi Essenben a már hagyományos „E-world 

energy & water” kiállítást. A kiállítás kísérő 

rendezvényeként többnapos tudományos kon-

ferenciát is tartottak, erről e számunk Konfe-

renciafigyelő rovatában számolunk be. A to-

vábbiakban következő összeállítás – kissé elru-

gaszkodva a lap hagyományaitól – a kiállításon 

látható és kipróbálható energetikai szoftverek és 

integrált rendszerek között tallóz. Mind a meg-

oldandó feladatok, mind az informatikai meg-

oldások ugyanis nagyon jellemzőek a piaci 

környezetre, és a német tapasztalatok a közel-

jövőben várhatóan közvetlen módon felhasz-

nálhatóak lesznek Magyarországon is. 

 

A kiállítást hagyományosan február közepén 

szokták megrendezni, ettől az esseni vásárköz-

pont egyéb rendezvényei miatt idén eltértek. A 

március közepi időpont viszont egybe esett a 

hannoveri CeBit-kiállítással, amely az infor-

matika nemzetközi szinten is legfontosabb 

rendezvényeinek egyike. Az informatikai kiál-

lítóknak ezért egyszerre két helyszínen kellett 

helytállniuk, ami jelentős erőfeszítéseket igé-

nyelt, de mindkét kiállítás fontosságát mutatja 
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az, hogy egyik kiállító sem lépett vissza egyik 

helyszínen sem.  

 

 

Schleupen.CS 
 

A németországi Moersben székelő Schleupen 

GmbH programrendszere a kisebb-nagyobb 

települések közműszolgáltatóinak informatikai 

igényeit elégíti ki. Főbb funkciói a követke-

zők: 

 vevők adatainak nyilvántartása, felvilágosí-

tás és reklamációs ügyintézés, 

 számlázás, 

 költségvetés készítése és követése, 

 költségek számítása és könyvelése, 

 főkönyvi és folyószámla-könyvelés, 

 házipénztár, 

 adók és járulékok, 

 bérelszámolás. 

 

A rendszer adatai mind a munkatársak, mind a 

vevők számára hozzáférhetőek az interneten is, 

megvalósítva ezzel a helyi e-közigazgatás 

számos funkcióját. 

 

Az energiapiac liberalizálása, a villamos elosz-

tóhálózat és az erőművek szétválasztása 

(unbundling) számos gyakorlati kérdést is fel-

vet. A fogyasztó számára az a legegyszerűbb 

eset, ha a továbbra is csak egyetlen szolgálta-

tóval áll (szerződéses) kapcsolatban. Ez az 

úgynevezett „egyszerződéses modell”. A tarifa 

ebben az esetben is két részdíjból tevődik ösz-

sze, de a fogyasztónak küldött számlában a két 

összetevő, a hálózathasználati díj és az ener-

giadíj akár meg se jelenik külön, csak össze-

gük. A két részdíj képezi ugyanakkor a két 

együttműködő szolgáltató közötti elszámolás 

alapját. Az erőműveknek elszámolási és ellen-

őrzési okok miatt meg kell kapniuk a fogyasz-

tóknak küldött összes számla adatait. A mai 

viszonyok között ez csak elektronikus módon 

történhet, a szoftveres feldolgozhatóság köve-

telménye miatt valamilyen kommunikációs 

szabvány alkalmazása elkerülhetetlen, a szám-

lák esetén az EDI rendszer Edifact-változata a 

leggyakoribb.  

 

Természetesen kialakult az ún. „kétszerződéses 

modell” is: ekkor mindkét szolgáltató a saját 

szerződése alapján külön számlázza le a maga 

részét. Mivel a fogyasztásmérőt csak a hálóza-

tot üzemeltető cég olvassa le, a két szolgáltató 

között meg kell valósítani a mérőadatok továb-

bítását. A mai viszonyok között ez is csak elekt-

ronikus módon történhet, a szoftveres feldol-

gozhatóság követelménye miatt valamilyen 

kommunikációs szabvány alkalmazása elkerül-

hetetlen, sőt e célra speciális szabványt is kifej-

lesztettek, az MSCons rendszert. 

 

A Schleupen.CS rendszer mindkét szerződési 

modellt támogatja. Az egyes tarifa-összetevők 
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elszámolása és főkönyvi könyvelése bonyolult 

feladat, a rendszer ebben is segítséget nyújt. 

Technikai okokból az elszámolásban részt vevő 

vállalatokat az információrendszer mint két 

könyvelt céget (Mandant) kezeli, illetve szóba 

jöhet két független rendszer futtatása is a két 

vállalatra. Mindkét változatnál szükség van 

azonban az adatok mozgatására a két vállalat 

adatbázisai között, amit a szokásos könyvelési 

rendszerek általában nem szoktak tudni. A két-

féle szerződési modell közül egyébként a kisebb 

közművállalatok, egyszerű szolgáltatói szerző-

dések esetére az „egyszerződéses modellt”, na-

gyobb települések, komplex szolgáltatások ese-

tére a „kétszerződéses modellt” ajánlják. 

 

A rendszert a legkorszerűbb informatikai elvek 

és tapasztalatok alapján fejlesztették ki. A 

nagy mennyiségű adatot megbízható relációs 

adatbázisban tárolja, a kliens/szerver architek-

túra gyors működést és kis számítógép-

hálózati terhelést eredményez. A grafikus fel-

használói felület és a képernyők ergonómikus 

kialakítása a kezelést egyszerűvé és könnyen 

megtanulhatóvá teszi. 

 

 

Robotron e-count 
 

A drezdai Robotron Datenbank-Software 

GmbH (a név bizonyára nosztalgiát kelt az 

idősebb olvasókban …) a szintén ebben város-

ban székelő ESAG regionális áramszolgáltató 

igényei és specifikációja alapján fejlesztette ki 

energiakereskedelmi megoldását, amelynek fő 

erőssége a nagy vevők energiaigényeinek ki-

elégítése testre szabott ajánlat alapján megkö-

tött egyedi szerződés keretében. Az ajánlat 

alapja a nagyfogyasztó átlagos várható napi, 

illetve szezonális energiavételezési menetrend-

je. Ennek alapján, valamint a rendelkezésre 

álló erőművi kínálat és az igazgatási költségek 

figyelembevételével megalapozott, szolid nye-

reséget tartalmazó árat lehet kalkulálni. A 

rendszer működése rendkívül gyors, egy ilyen 

ajánlat két órán belül előállítható, akár új ve-

vők számára is.  

 

Az árkalkuláció szerepe felértékelődött az 

utóbbi időkben Németországban, mivel a vil-

lamos energia ára soha nem látott magassá-

gokba kúszott, miközben a nagy fogyasztók 

(általában termelőüzemek és települések) árér-

zékenysége a lanyha konjunktúra miatt szintén 

egyre nagyobb. A megalapozott és pontos ár-

kalkuláció biztonságot és tisztes hasznot ad a 

szolgáltatónak, a vevő számára pedig konkrét 

adatokkal demonstrálja, hogy az energiát sze-

rény, tisztes haszon mellett szolgáltatják neki. 

A Robotron szoftvere nagy népszerűségnek 

örvend: Németországban és Svájcban a nyil-

vántartott menetrendű nagyfogyasztók mint-

egy felét ellátó áramszolgáltatók ezt a rend-

szert használják. 
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A Robotron e-count az ajánlati kalkuláción túl 

az áramszolgáltatók működésének további 

fontos területeit is támogatja: 

 a beszerzés optimalizálása, 

 portfolió-menedzsment, 

 az értékesítés kontrollingja, 

 kockázatkezelés.  

 

Az értékesítéssel kapcsolatos kalkulációs és 

információs folyamatot az 1. ábra szemlélteti. 

 

Az ESAG a rendszer használatát a legnagyobb 

vevői számára is lehetővé teszi, már nyolc 

nagyfogyasztó informálódik egy-két modul, 

vagy akár a teljes integrált rendszer használa- 

ta révén. Ez egyike azon többletszolgál- 

 

tatásoknak, amelyekkel a szolgáltatók a ma- 

gas energiaárak ellenére megtarthatják nagy 

vevőiket.  

 

 

SIV.AG kVASy4 
 

A kissé titokzatos nevű szoftvertermék a 

Roggentinben működő SIV.AG jövőbemutató 

web-alapú fejlesztése. A kVASy4 program-

rendszer a közműszolgáltatók összes informá-

ciós és ügyviteli igényét kielégíti; a már ré-

gebb óta kapható számlázás, pénzügy, befekte-

tett eszközök, CRM modulokat az új fejleszté-

sű karbantartási valamint prognózis- és portfo-

lió-menedzsment modulok egészítik ki. 

 

 

 

ajánlati kalkuláció 

 
1. ábra Az energiakereskedelem folyamatai a beszerzéstől az értékesítésig 

 

értékesítés

szcenáriók, tarifa- 
és vevőstruktúra

árazás 

beszerzés marketing

prognózis, 
kockázatkezelés 

kontrolling

adatbázis-
számítások

kereskedelem

Robotron e-count

portfolió-
menedzsment 

 52



Korszerű energetikai berendezések 
 

 
 

A karbantartási modul a közműszolgáltatók 

karbantartási tevékenységének összes üzleti és 

műszaki folyamatát nyomon követi és támo-

gatja a tervezéstől az előkészítésen keresztül a 

kivitelezésig bezárólag. Az igények szerint 

lehet az egyes berendezéscsoportok és egyedi 

berendezések nyilvántartandó műszaki és 

egyéb adatait meghatározni. A karbantartási 

tervek rögzítése után az idő és egyéb paramé-

terek alapján a szoftver folyamatosan szolgál-

tatja az éppen aktuális karbantartási feladatok 

listáját és a csatlakozó alkatrész-, műveleti, 

megmunkálási és egyéb részterveket. A tény-

legesen felhasznált alkatrészek és elvégzett 

munkák alapján a költségek nyilvántartása és 

kiértékelése, valamint főkönyvi könyvelését a 

szoftver automatikusan elvégzi.  

 

A villamos energia piacának felszabadítása, az 

energia beszerzésének áttevődése az egyetlen 

közüzemi áramszolgáltatótól a hektikusan vál-

tozó piac szereplőihez gyökeresen megváltoz-

tatta a kereskedelmi rendszerekkel szembeni 

követelményeket is. A speciális feladatokat 

ágazati célfejlesztésekkel oldják meg a szoft-

verfejlesztők, így a kVASy4 programrendszer 

fejlesztői is. Az ennek eredményeként előálló 

prognózis- és portfolió-menedzsment modul 

neve jól mutatja fő feladatait. Egyrészt a segít-

ségével rövid- és középtávra meg lehet jósolni 

a várható energiaigényeket a múltbeli tényada-

tok, valamint beállítható külső paraméterek 

(hőmérséklet, a közeljövőre jósolt meteoroló-

giai események, fontos TV-műsorok stb.) alap-

ján. Másrészt a beszerzési folyamat kialakítá-

sával, a legelőnyösebb beszerzési források 

meghatározásával, a fogyasztási menetrendek 

összehangolásával, a jelentési kötelezettségek 

teljesítésével súrlódásmentessé lehet tenni a 

teljes beszerzési és értékesítési folyamatot. 

Opcióként az energiatőzsdei „spot” (azonnali) 

kereskedelem és a kockázatelemzés (value at 

risk) feladatai is a rendszerre bízhatóak.  

 

 

A Kevag megoldása 
a terhelésprognózisra 
 

A Koblenzi Városi Elektromos és Közlekedési 

Művek, német rövidítéssel Kevag (Koblenzer 

Elektrizitätswerk und Verkehrs-Aktiengesell-

schaft) különleges szerepet játszik témánk 

szempontjából: egyszerre szoftverfejlesztő és 

-felhasználó is. Az ECS Energy-Controlling 

System nevű integrált rendszert több éve fej-

lesztik, a kezdeti, saját nyilvántartási és adat-

feldolgozási igényeket kielégítő egyedi fejlesz-

tésből mára sok más szolgáltató által is hasz-

nált standard rendszeré fejlődött.  

 

A villamosenergia-fogyasztást három napra 

előre megjósló, negyedórás felbontású menet-

rendet generáló prognózismodult saját üzemel-

tetési tapasztalatok alapján, sok tényező figye-
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lembevételére alkalmas módon fejlesztették ki. 

Az időjárás ebben fontos szerepet játszik, mi-

vel a természeti adottságok miatt a cég ellátási 

területén az időjárási viszonyok gyakran nagy 

különbségeket mutatnak, és gyorsan változnak. 

A prognózisok nagyon jó egyezést mutatnak a 

valósággal, ennek ellenére a Kevag a bizton-

ság kedvéért egy teljesen más algoritmusok 

alapján működő másik prognóziskészítő rend-

szert is alkalmaz, a ProCom GmbH Bofit-LP 

nevű termékét. Ez mesterséges neuronhálós 

modellen alapul, a tanuló algoritmus egyszerű 

kérdések megválaszolása révén finomítja egy-

re jobban a jóslatot.  

 

Érdekes eredményeket ad a kétféle prognózis 

összehasonlítása (2. ábra), noha a két rendszer 

egymás biztonsági tartalékaként is szolgál. 

Statisztikailag mindkét rendszer tényadatoktól 

való %-os eltérése közel egyezik, viszont 

gyakran eltérő számokat szolgáltatnak. A 

2,62–2,65%-os nagyságú átlagos eltérés igen 

jó hatásfokú prognózist jelent, és az is fontos 

jellemző, hogy a kétéves párhuzamos üzeme-

lés során gyakorlatilag sosem fordult elő a 

jósolttól nagyon eltérő lefutás, ugyanis ennek 

súlyos anyagi következményei lennének. A két 

prognózis egyszerű átlagolása a jóslás minősé-

gét kb. 20%-kal javította.  

 

 

Neutrasoft NTS.edm 
 

A villamosenergia-piac különböző szereplői 

(termelők/erőművek, országos/regionális háló-

zatok és helyi elosztóhálózatok üzemeltetői) 

napi tevékenységük során rengeteg adattal 

dolgoznak.   Így  az  elektronikus   adatkezelés 
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2. ábra A prognózisok pontossága 
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(EDM, electronic data management) önálló 

feladatkört jelent náluk, amire szoftvermegol-

dások is születtek. Ezek közé tartozik a 

greveni Neutrasoft GmbH Java-alapú (ponto-

sabban J2EE-alapú), NTS.edm nevű terméke. 

Az energia termelését, szállítását, elosztását a 

jellemző adatok áramlása kíséri és írja le. A 

szoftver három fő feladatkört lát el: 

 A mérési adatsorok, idősorok kezelése, ar-

chiválása, összekapcsolása. Az adatsorok 

mintavételi ideje tág határok között beállít-

ható, a mértékegységek is szabadon meg-

adhatóak. 

  Az adatok aggregálása/tömörítése és elosz-

tása a piac különféle szerepeket betöltő 

résztvevői között. Az elosztás a szabadon 

megadható piaci struktúra alapján történik.  

 A szerződések nyilvántartása és kezelése a 

más modulok által támogatott automatizált 

döntési eljárások alapjaként szolgál. A 

múltbeli és aktuális szerződések alapján 

prognózisok is készíthetőek a jövőbeli szer-

ződésállományt illetően.  

 

A fejlesztés során nagy hangsúlyt fektettek az 

egyszerű kezelhetőségre, a képernyők infor-

matív kialakítására. Tudatosan kerülték példá-

ul azt, hogy fontos adatok megjelenítéséhez 

több egymásból nyíló ablakot kelljen megnyit-

ni. Ez áttekinthetőséget, könnyű navigálást 

tesz lehetővé, a hátteret képező sokszor na-

gyon bonyolult struktúrák ellenére.  

Rádiós körvezérlés 
német módra 
 

A hagyományos hangfrekvenciás körvezérlés-

nél a villamos hálózat maga adja a közeget a 

főleg kapcsolási információk átvitelére. Az 

alkalmazások köre széles, a többféle tarifával 

dolgozó berendezések átkapcsolásától utcák 

vagy városrészek világításának be- és kikap-

csolásáig terjed. A villamos hálózat felhaszná-

lása vezérlési információk továbbítására mind-

azonáltal számos probléma forrása: a jelszint 

gyakran túl alacsony, a hálózaton túl nagyok 

a felharmonikusok stb. E gondok leküz- 

dése mellett a kedvezőbb árak lehetősége is a 

rádiófrekvenciás adatátvitel felé terelte a fej-

lesztőket. A müncheni Europäische Funk-

Rundsteuerung GmbH (EFR) komplett rend-

szert üzemeltet, a szükséges eszközök forgal-

mazása mellett országos központjában fogadja 

a kapcsolási parancsokat, hosszúhullámú adó-

állomásán keresztül eljuttatja azokat a rádió-

vevővel felszerelt kapcsolóberendezésekhez. A 

rendszer hatóköre jelentősen túlterjed Német-

ország határain. 

 

A kapcsolási parancsokat többféle csatornán 

keresztül (3. ábra) lehet eljuttatni a központba. 

Ezek közül a legfigyelemreméltóbb az inter-

netes lehetőség, ehhez ugyanis csak egy inter-

net-hozzáféréssel felszerelt PC, egy webes 

böngésző és persze a hozzáférést  engedélyező 
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3. ábra A rádiófrekvenciás körvezérlés eszközei és adatforgalma 
 
jelszó szükséges. Így például egy utcai világí-

tást javító vagy karbantartó csapat hordozható 

notebook számítógépéről be- és kikapcsolhatja 

az éppen szerelt utca világítását.  

 

 

Az EnDaNet szolgáltatásai 
 

Az erfurti/brémai EnDaNet GmbH nem első-

sorban szoftverfejlesztései miatt érdemel fi-

gyelmet (bár néhány kisebb alkalmazást maga 

fejlesztett ki), hanem az energetikai logisztika 

terén nyújott kiszervezési (outsourcing) szolgál-

tatásai okán. Számos kisebb önkormányzat és 

vállalat számára nem kifizetődő főállású mun-

katársakat tartani, beruházni a számítógépekbe 

és a szoftverekbe azért, hogy hasznot húzzanak 

a liberalizált energiapiac lehetőségeiből. Ezek a 

szervezetek mint szolgáltatást rendelhetik meg 

az EnDaNettől az előző pontokban már részle-

tezett energiagazdálkodási funkciók mindegyi-

két, vagy csak egyikét-másikát.  

 

A szolgáltató összegyűjtötte a piacon kapható, 

az egyes részterületeket a legjobban lefedő 

szoftvereket, de saját fejlesztéseket is megva-

lósított azokra a funkciókra, ahol nem volt 

elégedett a kínálattal (így született pl. az 

endaprice+ árkalkuláló modul). A szolgáltatá-

sok  kínálatát a 4. ábra  szemlélteti. Természe- 

vezetékes adatátvitel 
(X.25 vagy ISDN X.31) 

 
 
állandó internet-
hozzáférés 

 
 
felhasználói 
munkaállomás 

internet 

 

hosszúhullámú antenna 

mobil internet-
hozzáférés

Web-szerver

hosszúhullámú 
adó

az EFR központi 
számítógépe 

rádióvevő  
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4. ábra Az EnDaNet által elvállalt kiszervezett (outsourcing) feladatok 
 
tesen az eszközök mellett az EnDaNet szak-

embereinek szaktudása és tapasztalata is a fel-

használók rendelkezésre áll. A szolgáltatást 

kétféle módon lehet igénybevenni:  

 közvetett módon (ekkor az EnDaNet szak-

emberei végzik el a specifikált feladatot, a 

megrendelő csak az eredményeket kapja 

meg), és 

 közvetlen módon (a felhasználó ASP-

jelleggel /application service provider/, sa-

ját számítógépes munkahelyéről, távoli el-

éréssel használja a szolgáltató szervereit és 

szoftvereit). 

 

Nemcsak a professzionális anyagi és emberi 

eszközök időosztásos használata jelent előnyt 

a felhasználóknak, hanem a „sok kicsi sokra 

megy” elv kihasználása is: az EnDaNet összes 

megrendelője összesített energiaigényét szerzi 

be a szabadpiacon, így a nagyobb mennyiség 

miatt kedvezőbb árat tud elérni, az árdifferen-

ciát pedig (szinte) teljes egészében átengedi 

megbízóinak.  

 

További előnye a kiszervezésnek a felhaszná-

lók számára az, hogy a későbbiekben megvá-

sárolni szándékozott szoftvert először kipró-

bálhatják ennek keretében, illetve begyakorol-

hatják az adott területen követendő eljárásokat, 

kitapasztalják a lehetőségeket. Ebben a folya-

matban a szolgáltató szakemberei tanácsadói 

szerepet töltenek be. Természetesen ez a mű-

EnDaNet 

elosztott 
munkaállomások 

különböző 
jogosultságokkal 

törzsadatok 
 vevők 
 szállítók 
 hálózatüzemeltetők 
 hálózati tranzit 

az egyes felhasználók 
terhelési prognózisai 

illesztés az adatgyűjtő 
rendszerhez 

az optimális 
beszerzési stratégia 

meghatározása 

a beszerzés és 
az értékesítés valós-

idejű mérlege 

a menetrend-
jelentések felügyelete 

szállítói ajánlatok 

vevői ajánlatkérések 

a szabályozási zónák 
menetrendjének 

irányítása 

rugalmas szerződés-
modellezés 

a vevők 
menetrendjének 

irányítása 
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ködésmód is költségekkel jár, de azok nagy-

ságrendekkel kisebbek egy-egy elhibázott, 

megalapozatlan informatikai beszerzési pro-

jekt kárba vesző költségeinél. Ez a módszer a 

fokozatos, részterületenkénti bevezetést is tá-

mogatja, miközben már a kezdetektől a teljes 

funkciókör eredményeit élvezheti a megbízó.  
 

Összeállította: Kis Miklós 

Irodalom 

 
[1]  E-world Special kiállítási összeállítás. = BWK 

Brennstoff, Wärme, Kraft, 57. k. 3. sz. 2005. p. 10–
20. 

 
[2]  ew dossier: E-world energy & water kiállítási ösz-

szeállítás. = EW Das Magazin für Energie-
wirtschaft, 104. k. 6. sz. 2005. márc. p. 42–47  

 
 
 

Röviden… 
 
Új csővezeték a Kaukázusban 
 
Az azerbajdzsáni Bakuból kiinduló, Grúzia területén áthaladó és a török Ceyhan kikötőjénél vég-
ződő olajvezeték (BTC – Baku-Tbiliszi-Ceyhan) ünnepélyes felavatásáról számolt be a világsajtó. 
A négymilliárd dolláros beruházás legnagyobb részvevője a BP brit olajvállalat, de sok amerikai 
hátterű olajcég is érdekelt, bár egyenként kisebb súllyal. Az 1768 km hosszú vezeték első szaka-
szát adták most át üzemeltetésre. A teljes kapacitást, évi egymillió hordó kőolaj átbocsátását ez év 
végére tervezik elérni. A projekt politikai jelentősége is számottevő: ez az első eset, hogy a 
Kaszpi-tenger menti szénhidrogénkészletek Oroszország és Irán megkerülésével jutnak el a Föld-
közi-tengerhez. Azerbajdzsán politikai függetlensége gazdasági alapok nélkül csupán illúzió, az új 
olajvezeték az egyik első hatékony lépés ebbe az irányba. Már Kazahsztán vezetése is bejelentette, 
hogy saját olaját is e vezetéken szándékozza a jövőben Európa felé exportálni. 
 
Az olajvezeték áthalad Grúzia területén is, ez a volt szovjet köztársaság sem a stabilitásáról közis-
mert manapság. A politikailag labilis régió jelentős kockázatokat okoz az üzemeltetőknek, másfe-
lől nézve viszont a későbbiekben egy esetleges konfliktus esetén ürügyet szolgáltathat az amerikai 
kormányzatnak a katonai beavatkozásra.  Mindenesetre az ügy fontosságát az átadási ünnepségen 
részt vett illusztris politikai és gazdasági vezetők magas rangja is jelzi: az azeri, grúz és török ál-
lamelnökök mellett az USA energiaügyi minisztere és a BP vezérigazgatója is jelen volt. Nem 
képviseltette magát viszont magas szinten Oroszország, amely egyértelműen ellenérdekelt az új 
létesítménnyel kapcsolatban. 
 
(http://english.aljazeera.net/NR/exeres/9A030D37-417F-48BC-8CF1-46F02C0662AE.htm) 
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