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Nyilvános részvételi tevékenységek összefoglalása
Bevezetés
E jelentés célja, hogy összefoglalja a nyilvános konzultációval kapcsolatos tevékenységeket az
Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 9. cikk (4)
bekezdése alapján a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokkal
összefüggésben.
A Danube InGrid egy határokon átnyúló szlovák-magyar PCI (Project of Common Interest) projekt.
Szlovák oldalról a projekt partnerei a Západoslovenská distribučná, a.s. (továbbiakban: ZSD)
szlovák villamos energia elosztó és a Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (továbbiakban:
SEPS), a szlovák átviteli rendszerirányító. Magyar részről a Projekt Partnere (végrehajtója) a az
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (továbbiakban: EED) magyar villamos energia elosztó.
Az első nyilvános konzultáció Szlovák Köztársaságban került megrendezésre, majd a Rendelet 9.
cikk (5) bekezdéssel összhangban az első nyilvános konzultációhoz képest két hónapon belül
megtartották a magyarországi nyilvános konzultációt is.
A nyilvános kozultáció koncepciója az illetékes hatóság, a szlovák Gazdasági Minisztérium által
jóváhagyásra került 2020-ban. A nyilvános konzultáció 2020. negyedik negyedévére tervezett
előzetes időpontja a járványügyi korlátozások miatt 2021. május 5-re lett halasztva. Ezen változást
jóváhagyta a Szlovák Köztársaság Gazdasági Miniszériuma.
A rendelet VI. mellékletének 5. pontjával összhangban a projekt információs tájékoztatófüzete a
danubeingrid.eu, sepsas.sk, zsdis.sk weboldalakon érhető el.
A. Nyilvános konzultáció Szlovákiában
A COVID-19 korlátozások miatt, a nyilvánosság részvételével kapcsolatos egyetlen tevékenység
az online nyilvános konzultáció volt, amelyet a Rendelet 9. cikk (4) bekezdése tartalmaz. A
nyilvános konzultáció célja, hogy korai szakaszban tájékoztassa az érdekelt feleket a Projektről, és
informálja őket a Szlovák Köztársaságon belül végrehajtandó projekttevékenységek helyszínéről és
menetéről.
A világméretű COVID-19 járványhelyzet és a Szlovák Köztársaság kormánya által hozott korlátozó
intézkedések miatt, beleértve a gyülekezési tilalmat is, a nyilvános konzultáció online platformon,
azaz online streamen keresztül valósult meg a PCI projekt Danube InGrid weboldalán

(https://danubeingrid.eu/). A CINEA képviselőit tájékoztatták az eseményről, akik üdvözölték a
szándékot, hiszen ez volt az első alkalom, hogy online szerveztek nyilvános konzultációt.
Előadók: a Projekt Partnerek (végrehajtók) képviselői, a Szlovák Köztársaság Gazdasági
Minisztériumának képviselői, az Európai Bizottság képviselője és az önkormányzat képviselője,
akinek már vannak korábbi tapasztalatai PCI projekttel (ACON PCI projekt).
A.1 A Danube InGrid PCI projektben érdekelt felek
A kivitelezők nagy hangsúlyt fektettek az érdekelt felek listájának elkészítésére, akik tájékoztatva
lettek a nyilvános konzultációról (A.3. számú melléklet), ideértve az érintett regionális és helyi
hatóságokat, a projekt közelében élő polgárokat, a nagyközönséget és az egyesületeket,
szervezeteket vagy csoportokat.
A Danube InGrid közös érdekű projektre vonatkozóan a következő önkormányzatokat értesítették
a nyilvános konzultációról:
Bánovce nad Bebravou; Bodíky; Bratislava; Dechtice; Dolná Streda; Dunajský Klátov; Hrubý
Šúr; Ivanka pri Dunaji; Jur nad Hronom; Mierovo; Nemečky; Nitra; Nová Vieska; Patince;
Pezinok; Sereď; Tekovský Hrádok; Uhrovec; Zlatníky; Vajnory; Stupava; Podunajské Biskupice.
A nyilvánosságot előzetesen tájékoztatták a nyilvános konzultációról, és számos módszert
alkalmaztak annak biztosítására, hogy az eseményt széles körben nyilvánosságra hozzák, és minél
több személyt, kormányhivatalt, szervezetet, környezetvédelmi szervezetet és érdekelt felet
vonjanak be. A közvetlenül elérni kívánt érintettek listáját a korábbi tapasztalatok és a projekt
végrehajtása által érintett területek alapján állították össze.
A nyilvános konzultációról az alábbi értesítési módokat használták:
-

hirdetések helyi újságokban (A.2. számú Melléklet)
web média megjelenések (A.8. számú Melléklet)
rendszeres frissítések és karbantartások a Danube InGrid weboldalon
nyilvános önkormányzati rádióműsorok
transzparensek az önkormányzatok hirdetőtábláin (A.4. számú Melléklet)
webes hirdetések az érintett területeken (elemzés a A.10. számú Mellékletben)
információk a Projekttag weboldalán www.sepsas.sk (A.6. számú Melléklet)

Minden értesítési mód (a SEPS és a ZSD weboldalán közzétett információk kivételével) fizetett
hirdetésen keresztül történt.
A.2 Nyilvános konzultáció összefoglaló
A nyilvános konzultáció fő témája a Danube InGrid projekt céljának és jelentésének bemutatása
volt a projekten belüli konkrét tevékenységekhez kapcsolódó támogatási folyamat elindítása előtt.
Továbbá bemutatták a közeljövőben megvalósítandó projekttevékenységek részletes ütemtervét.
A nyilvános konzultáció 3 blokkban került bemutatásra. Az első részben a ZSD és a SEPS
képviselői mutatták be vállalatukat, a kapcsolatot és együttműködést az elosztó és rendszerirányító
között, illetve a beszéltek az energia szektort érintő kihívásokról, mint az elektromobilitás, az
újonnan csatlakozó megújulók, energiapolitika az EU energetikai céljaira reagálva és bemutattásra
került a CINEA, CEF és PCI. Az előadás során mindkét vállalat képviselői ismertették a Danube

InGrid projekt fő célját, területét, ütemtervét, pénzügyi volumenét, a projekt határokon átnyúló
jellegét – az EED bevonásával magyar oldalról.

A második blokkot a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának és az Európai Bizottság
képviselőjének közreműködésének szentelték. A Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma
illetékes hatóságként jár el az összes engedélyezési folyamat integrálásában és összehangolásában,
valamint a közös érdekű projektekre vonatkozó engedélyezési eljárás eljárási kézikönyvének
szerzőjeként. Az Európai Bizottságot a Szlovák Köztársaság képviselője képviselte, aki kifejezte
támogatását a PCI projekten belüli határokon átnyúló együttműködésről és kihangsúlyozta a
Danube InGrid projekt európai jelentőségét. Emellett a Bizottság képviselője kiemelte a szlovák
átviteli és elosztó társaságok európai szintű sikerét, mivel a Danube InGrid már a második
Szlovákiában megvalósított intelligens hálózati PCI projekt.
Nagyon fontos az önkormányzatok részvétele a közös érdekű projektek végrehajtási folyamatában,
és a nyilvános konzultáció harmadik blokkját ennek a témának szentelték. A harmadik blokkban a
meghívott önkormányzati polgármester mutatta be tapasztalatait egy másik PCI-projekt, az ACON
megvalósításával kapcsolatban, és elmondta, hogy milyen fontosnak tartja az energetikai
infrastruktúra korszerűsítésébe való beruházásokat.
A nyilvánosság megismerhette a projekt előnyeit és egyéb információkat is kaptak a projektről.
További információ az összefoglalóhoz csatolt prezentációban található.
A nyilvános konzultációról készült teljes videó felvétel (A.12. számú Melléklet) és a vágott verzió
megtalálható a Danube InGrid projekt weboldalán: https://danubeingrid.eu/stream/
A nyilvános konzultációról készült elemzések az A.10. számú Mellékletben találhatóak.

A.3 A nyilvánosság részvételével kapcsolatos tevékenységek eredményei
Az online nyilvános konzultáció időtartama alatt összesen 30 kérdést kaptunk a sli.do alkalmazáson
keresztül. A kérdések megválaszolása nagyrészt az előadók válaszadásával történt. A többi
kérdésre az idő szűkössége miatt az esemény után kaptak választ a kérdezők. A beérkezett kérdések
és a válaszok a A.7. számú mellékletben találhatóak.
További információ elérhető a Danube InGrid weboldalon: www.danubeingrid.eu
Mellékletek:
A.1 Nyilvános konzultációhoz készült prezentáció
A.2 Válogatott nyomtatott sajtóhirdetések
A.3 Meghívó a nyilvános konzultációra
A.4 Értesítő táblák
A.5 Webes hirdetések
A.6 Képernyőfotók a SEPS weboldaláról
A.7 Képernyőfotók a Danube InGrid weboldalról

A.8 Webes médiaközlemények
A.9 Kérdések és válaszok listája
A.10 Online nyilvános konzultációról készült elemzések
A.11 Képek a nyilvános konzultációról
A.12 Képernyőfotók a teljes videófelvételről

B. Danube InGrid nyilvános konzultáció Magyarországon
A COVID-19 korlátozások miatt, a nyilvánosság részvételével kapcsolatos egyetlen tevékenység
az online nyilvános konzultáció volt a Rendelet 9. cikének (4) bekezdésével összhangban. A
nyilvános konzultáció célja, hogy korai szakaszban tájékoztassa az érdekelt feleket a projektről, és
informálja őket a Magyarországon belül végrehajtandó projekttevékenységek helyszínéről és
menetéről.
A nyilvános konzultáció időpontja 2021. június 22. volt, a világméretű COVID-19 járványhelyzet
miatt a nyilvános konzultáció online formában került megrendezésre, melyet a Danube InGrid PCI
projekt weboldalán (https://danubeingrid.eu/) érhettek el a nézők.
Előadók: a magyar projekt partner, az EED képviselői mellett, az Innovációs és Technológiai
Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős Államtitkára,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (Szabályozó) Alelnöke, Öttevény
Polgármestere, valamint Székesfehérvár Alpolgármestere vett részt előadóként a nyilvános
konzultáción.
A Danube InGrid közös érdekű projektre vonatkozóan a következő önkormányzatokat értesítették
a nyilvános konzultációról:
- a Projekt által közvetve vagy közvetlenül érintett Önkományzatok, a meghívott
polgármesterek listája (B.1 Melléklet)
- a Projekt által közvetve vagy közvetlenül érintett lakosság az önkormányzati hirdetőtáblán
keresztül.

B.1 Magyarországi nyilvános konzultáció összefoglaló
A nyilvános konzultáció fő témája a projekt célkitűzéseinek, és a projektben szereplő
tevékenységek bemutatása volt. A nyilvános konzultáción ismertetésre került a projekt ütemezése
és a közelgő események.
A nyilvános konzultáció 3 részből állt. A konzultáció első részében az E.ON Hungária Zrt. elnökvezérigazgatója beszélt a projekt jövőbetekintő tartalmáról, amiben az E.ON a jövő energia
hálózatát építi, válaszolva a fogyasztók igényeire, összhangban az EU Tiszta Energia Csomagjával.
Az E.ON elnök-vezérigazgatója szintén kihangsúlyozta a Danube InGrid projekt
nélkülözhetetlenségét a fenntarthatósággal, e-mobilitással és az energia hálózat okos megoldásaival
összefüggésben. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztéséért,
energia- és klímapolitikáért felelős Államtitkára hangsúlyozta az átviteli rendszerirányító és a
elosztók fontosságát az energiapolitika végrehajtásában, reagálva az uniós energia- és

éghajlatpolitikai célokra, valamint a megújuló energiaforrásokra és a megfizethető és biztonságos
energiaellátásra.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Elnökhelyettese bemutatta a PCI
engedélyeztetési és támogatási folyamatát a Danube InGrid projekt magyar példáján keresztül és
beszélt a TEN-E rendelet jelentőségéről, továbbá kifejezte a MEKH támogatását a projekt iránt és
bátorított mindenkit hasonló pályázatok benyújtására.
A konzultáció második részében az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Vezérigazgatója
bemutatta az elosztóhálózat új kihívásait, a biztonságos energiaellátás és az egyre növekvő energia
kapacitásigények biztosításával kapcsolatban. Ezek a kihívások hívták életre az olyan fejlesztési
projekteket, mint a Danube InGrid. A bemutató alatt az E.ON képviselői, az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. Főmérnöke és a Danube InGrid Programvezetője beszéltek a projekt
jellegzetességeiről, a fő célokról, az ütemezésről, a műszaki részletekről és a határon átnyúló
jellegéről.
A konzultáció harmadik részében Öttevény polgármestere és Székesfehérvár alpolgármestere
bemutatták a Danube InGrid projekt helyi hatásait, kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos az
energia hálózat fejlesztése a lakóknak és a helyi vállalkozásoknak.
Az utolsó rész a nyilvánosság felől érkező kérdések megválaszolására volt fenntartva.

Mellékletek:
B.1 Meghívott vendégek listája
B.2 Képernyőfotó a Danube InGrid weboldalról
B.3 Kérdések és válaszok listája
B.4 A nyilvános konzultációról készült elemzések
B.5 Képek a nyilvános konzultációról
B.6 Képernyőfotó a teljes videó felvételről
B.7 Webes sajtómegjelenések
B.8 Meghívó

A.1 Melléklet

A.2 Melléklet

A.3. Melléklet – Meghívó

A.4. Melléklet – Hirdetőtáblák

A.5. Melléklet – Webes hirdetések

A.6. Melléklet – Képernyőfotó a SEPS weboldaláról

A.7. Melléklet – Képernyőfotó a Danube InGrid weboldalról

A.8. Melléklet – Webes sajtómegjelenések

A.9. Melléklet – Kérdések és válaszok listája a szlovák nyilvános konzultációról
An abridged version of the questions and answers raised during the discussion.
The full version in Slovak language can be found in the event record.
Questions answered directly in the public consultation:
1. Are there any other complementary projects planned?
ZSD: ZSD coordinates and implements two projects of common interest, the ACON project and the
Danube InGrid (DI). If there is room, depending on how it is approved by the government and whether
there is actually room for distribution system operators, we would also like to be active in the renewal
and development fund.
SEPS: On behalf of SEPS, we can say that in the future we plan to participate in the recovery plan, as
well as other projects of common interest.
2. How will the Danube InGrid project help in renewable energy sources?
ZSD: Both from the transmission system operator and from us, we are creating new capacity in the
distribution and transmission system, so that electricity producers, including renewable energy sources,
will have a better chance and the opportunity to connect in available locations. The modernization of
existing lines increases their capacity, so that more space is created for the connection of renewable
sources in the electricity system. The construction of cross-border interconnections, which SEPS
implemented in cooperation with the Hungarian transmission system operator and put into operation on
April 5, 2021, will enable the connection of hundreds of megawatts of production equipment, including
renewables, to the electricity system and thus meet Slovakia's goals in this area.
SEPS: Danube InGrid will bring more capacity to the market users as capacity at the transmission and
distribution system interface is strengthened and it also has an IT extension, which is the sharing of
important operational and business data. That is why it brings a very great advantage to renewables.
3. What will be the opportunities for investors within the Danube InGrid project?
SEPS: Danube InGrid is a project of common interest. It is a project that will be funded by the European
Union, but especially by our own resources, so unfortunately there is no room for private investors in
this project yet.
ZSD: Both companies will procure a certain part of the services, we do not have our own internal
capacities for ZSD, so there will be space for service providers and contractors, whom we will of course
procure in a transparent way through public procurement or commercial tenders, and I think it is also
relevant for the transmission system operator.
4. What are the plans to buy energy from Hungary, specifically the import of the solar energy to
Slovakia?
ZSD: We are building infrastructure that can be used by both electricity suppliers and customers and
producers of electricity, so we will create the "way" and trade in commodities, with flexibility, with
certificates, it is already a matter for other market participants.
5. Which activities are planned by SEPS to be implemented within the Danube InGrid project in
2021?

SEPS: In 2021, there will be no activities in terms of implementation or direct performance. The first
phase will be preparatory, engineering and design activities. So in the first phase, even in the years 2022
to 2023, we do not expect the performance of construction work.
6. Will the planned new Vajnory transformer station also play a role in the project and is it a part
of it?
SEPS: Certainly yes, and quite significant given the need to strengthen the transformation connection
between the transmission and distribution system. We will do our best in the mentioned power stations,
but it is indicated that one transformation node will still be missing in order to be able to meet the basic
obligation to supply the end customers with safely and reliably electricity. It is precisely the Vajnory
locality where a new transformer station, including all its components, will be built on a green field, not
only at the level of the transmission system, but also at the level of the distribution system, where a large
110 kV substation and related facilities will be added. It will also be necessary to connect the
surrounding lines into these substations.
7. Are only one transformer being considered at the new Vajnory station?
ZSD: The Vajnory station is an integral part of the Danube InGrid project, part of the joint investment
of both implementers from the Slovak Republic - SEPS and ZSD. This investment is planned in the
second part of the project.
8. Will be the legislation being considered to consider energy infrastructure projects as a
significant strategic investment?
MHSR: As far as this assessment is concerned, in the past there have been some assessments to include
some specificity in energy projects in major strategic investments in the current law under certain
established conditions, but in the future we have considered the inclusion of projects of common interest
that already have some credit and importance within the EU, as they are PCI projects, that they could
be defined as significant strategic investments. However, the law is more in favour of the fact that this
investment means a strategic park, i.e. at the moment it is not directly considered to amend such
legislation.
9. What role does the Ministry of Economy of the Slovak Republic take as a coordinator of PCI
projects in case of delays in permitting procedures?
MHSR: Based on the valid European legislation, the regulation of the European Parliament and the
Council on transeuropean networks, which is directly applicable, a procedure has been adopted in
Slovakia where no special permitting authority is established for PCI projects in the field of energy. The
Ministry of the Environment of the Slovak Republic rather acts as the coordinator who took a
comprehensive decision. The Ministry of Economy of the Slovak Republic issues a certain confirmation
that the project is a project of common interest, which they use or can be defined by this confirmation
also by the implementers of this project. We have also issued a manual of authorization procedures,
which contains provisions on the parties to the proceedings, their conduct and opinions. But the Ministry
of Economy of the Slovak Republic will cooperate if such problems arise during the permitting
procedure.
10. When does the Ministry of Economy of the Slovak Republic plan to publish a legislative
proposal for an amendment to the Energy Act, which will transpose the fourth EU package?

MHSR: At the beginning of last year, the Ministry of Economy of the Slovak Republic began intensive
work on the transposition of this legislation with regard to the new design of the electricity market
resulting from
*the fourth EU package. In the second half of last year, three workshops were held, where the Ministry
of Economy of the Slovak Republic informed about the procedures and solutions that should be within
the individual areas of this legislation. As for the paragraph wording itself, or the draft amendment to
the Energy Act itself, the intention of the Ministry of Economy of the Slovak Republic is to submit such
a bill to the next legislative procedure before the flight, so that we can further process it. Our intention
is that the effectiveness of this law can be from the beginning of next year.
11. Would it be possible to modernize the distribution system without PCI projects?
ZSD: The modernization itself, resp. investing in the distribution system itself is an annual regular
activity, i.e. the modernization of the distribution system takes place even without PCI projects.
Distribution companies in Slovakia invest very significant funds in the annual regular renewal and
modernization of the system. However, what is the difference between PCI projects and standard
distribution development is that PCI projects create a coherent and complex project. The PCI project
itself at the ZSD level has a total value of 108,5 mil. EUR and i.e. that within this value there are several
investment plans. In addition to complexity, PCI projects are also distinguished by the supply of external
co-financing. In this case, in the DI project, 35% of the total eligible costs are covered by EU resources,
which means that these funds will not burden Slovak customers.
12. Is the spare capacity mainly for photovoltaic and wind power plants to fulfil the climate plan,
or can it be otherwise?
MHSR: From the point of view of the Ministry of Economy of the Slovak Republic, this question
concerns the fact that just at the beginning of April, free capacities for building new resources were
published. This is related to the operation of the interconnections of the electricity systems of the Slovak
Republic and the Czech Republic, which created a precondition for the connection of new sources. With
regard to the climate plan, the national energy and climate plan sets targets for renewable energy sources
by technology. It is therefore not only about photovoltaic and wind power plants, which will be most
involved in construction in the future until 2030, but there are also resources for hydroelectric power
plant technologies, or based on biomass, respectively geothermal energy. As far as possibilities or free
capacities are concerned, free capacity for photovoltaic and wind power plants has just been published
separately. But not from the point of view of technology as such, but from the point of view that it is a
so-called variable sources that need to be regulated. The total published capacity is therefore over 1800
MW and for these variable sources is 407 MW, which can currently be connected on the basis of
specified parameters.
13. Will there be a consultation with the Slovak Land Fund to facilitate proceedings?
MHSR: If it were necessary within the project of common interest, then of course the Ministry of
Economy of the Slovak Republic is ready to be cooperative in this. At the moment, I don't know if
something like this will be necessary.
ZSD: PCI projects must go through the same standard permitting processes as other projects. The
advantage of PCI projects, which is guaranteed by the TEN Regulation, is that the overall authorization
process must be completed within 3.5 years. This means that if a permitting procedure in relation to the
Slovak Land Fund is necessary for a specific investment, then all these procedures must be limited in

time to 3.5 years, i.e. PCI projects are not required to be subject to other authorization regimes, but must
go through the same standard authorization regimes.
14. Why does the Ministry of Economy of the Slovak Republic see the importance in PCI projects?
MHSR: As for the importance of PCI projects, they are cross-border projects, they are important in the
context of the integration of the internal market, whether within the region or the EU as a whole. As for
other benefits, the PCI project has the opportunity to apply for a grant, respectively for support from the
Connecting Europe Facility (CEF) for such projects that are important in the integration of renewables
or in the integration of new players (accumulation, aggregation, etc.) into the market system. Those
projects may not be able to be cost-effective solely on the basis of market-based instruments, and
therefore need this support, which is very important for the future implementation of PCI projects.
15. Have you ever been physically involved in troubleshooting and to what extent will these
projects reduce the occurrence of failures?
ZSD: Troubleshooting is solved by qualified employees of ZSD. The implementation of the Danube
InGrid project will significantly contribute to the accelerated identification of faults as well as to the
creation of a status in the system that prevents the occurrence of faults, especially in degraded conditions
and in hard-to-reach regions.
16. Would you recommend the implementation of a similar project in other municipalities? Have
you encountered only positive reactions from citizens, or have you also solved any problems?
ZSD: At present, the entire ZSD area is covered by the PCI projects ACON and Danube InGrid. Based
on the previous experience, the benefits of the project outweigh any temporary restrictions that occur
during the construction and installation of the equipment.
The mayor of the municipality Chocholná-Velčice: The fact that ZSD implements this network in
such a quality is a huge benefit for us. Moreover, this project did not really cost us a cent, as it was fully
implemented from the investor's funds, so I repeat, that we as a municipality, will only welcome any
such investor.
17. How long have you been troubleshooting this site and how long have people been without
electricity?
ZSD: Deadlines for troubleshooting in the case of regulated entities are set by quality standards. ZSD
takes greater care to ensure that faults are rectified as soon as possible and thus that the discomfort of
distribution system users is kept to a minimum.
18. Were the operators not interested in laying the cables together during one excavation?
So far, such cooperation has not been required.
Questions not answered directly in the public consultation:
19. Why is it important to accelerate the modernization of existing energy infrastructure?
At present, we perceive as one of the key challenges the development of the distribution system the ability to
collect information about the electrical quantities of the system in real time with respect to the load. The PCI
projects ACON and Danube InGrid play an irreplaceable role, as their implementation will deploy

technologies that will enable information on customer behaviour and system status to be obtained in real time
in the affected areas. If we have data in the specified quality and scope, then we will be able to make more
efficient use of the existing networks and provide customers with information about the state of the network,
such as that capacity is available on a particular street and there is no risk of network overload or deterioration
of electricity quality.

B.1. Melléklet – Magyar meghívottak listája

Magyar Környezetvédelmi Hatóságok
Locality

Name

Fejér Megyei Kormányhivatal

Petrás József

Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal

Dr. Buday Zsolt

Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal

Makra Gábor

Vas Megyei Kormányhivatal

Bencsics Attila

Veszprém Megyei
Kormányhivatal

Benczik Zsolt

Title
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási
Főosztály

Polgármesterek
Helység

Név

E-mail cím

Titulus

Ászár

Pekár Zsolt

polgarmester@aszar.hu

polgármester

Bajna

Pallagi Tibor

polgarmester@bajna.hu

polgármester

Bakonybánk

Nagyné Farkas
Marianna

phbbank2885@gmail.com

polgármester

Bakonygyirót

Soós Zoltán

polgarmester@bakonyszentlaszlo.hu

polgármester

Bakonyoszlop

Ifj. Wolf Ferenc

Bakonyszentiván

Frum István

polgármester
onkormanyzat@mail.globonet.hu

társadalmi
megbízatású
polgármester

Bakonyszentkirály

Csillag Zoltán

polgarmester@bakonyszentkiraly.hu

polgármester

Bakonyszentlászló

Soós Zoltán

polgarmester@bakonyszentlaszlo.hu

polgármester

Bakonyszombathely Géringer
Istvánné

bszhely@t-online.hu

polgármester

Bakonytamási

Németh Károly

bakonytamasi@globonet.hu

polgármester

Balatonfőkajár

Forró Zsolt

forro@vnet.hu

polgármester

Béb

Brunner Imre

beb.hivatal@gmail.com

polgármester

Beled

Major Jenő

polgarmester@beledhivatal.eu

polgármester

Bogyoszló

Varga Imre
Róbert

onkormbogyoszlo@m-kabel.hu

polgármester

Csáfordjánosfa

Németh Albert
Viktor

csaford.pmh@petecom.hu

polgármester

Csánig

Joó Ferenc

joo.ferenc@gmail.com

polgármester

Csép

Széber József

csephivatal@rednet.hu

polgármester

Csepreg

Horváth Zoltán

igazgatas@csepreg.hu

polgármester

Csesznek

Trieblné Stanka
Éva Renáta

csesznekonkormanyzat@gmail.com

polgármester

Csorna

dr. Bónáné dr.
Németh Katalin

csorna@csorna.hu

polgármester

Csót

Kékesi István

csot@globonet.hu

polgármester

Helység

Név

E-mail cím

Titulus

Dozmat

Gombor György

onkormanyzatdozmat@gmail.com

polgármester

Eplény

Fiskál János

polgarmester@epleny.hu

polgármester

Epöl

Tácsik Attila

polgarmester@epol.hu

polgármester

Ete

Gyüsziné
Rohonczi Anita

polgarmester.ete@rednet.hu

polgármester

Gic

Németh Adrienn nemethadrienn678@gmail.com

polgármester

Gyermely

Kókai Rita

polgármester

polgarmester@gyermely.hu

Győr

Dr. Dézsi Csaba
András

polgarmester@gyor-ph.hu

polgármester

Hajmáskér

Köbli Miklós

hajmaske@sednet.hu

polgármester

Héreg

Nieszner József

hivatal@hereg.hu

polgármester

Hosszúpereszteg

Farkas Margit

hosszupereszteg@globonet.hu

polgármester

Iklanberény

Mészárosné
Nagy Mária

polgarmester@iklanbereny.hu

polgármester

Iván

Hajtó Péter

ivanonk@petecom.hu

polgármester

Királyszentistván

Kőszegi Ilona

liter@liter.hu

polgármester

Kisbér

Sinkovicz
Zoltán

titkarsag@kisber.hu

polgármester

Kisgörbő

Kozma Gábor

igazgatas@ohid.koznet.hu

polgármester

Kisigmánd

Pécsvárady
Attila

onkormanyzat@kisigmand.hu

polgármester

Lábatlan

Teller Péter

polghiv@labatlan.hu

polgármester

Lázi

Kajtár József

polgarmester@lazi.hu

polgármester

Lepsény

Salamon Béla

onkpmh@lepseny.hu

polgármester

Litér

Varga Mihály

vargamurvabanya@invitel.hu

polgármester

polgarmester@liter.hu
Lócs

Horváth Ildikó

locs.ildiko@gmail.com

polgármester

Lövő

Hollósi Gábor

gabor.hollosi@lovo.hu

polgármester

Magyarkeresztúr

Kovácsné
Kálmán
Gyöngyi

info@magyarkeresztur.hu

polgármester

Mihályi

Csitei Gábor

mihalyipolgarmester@gmail.hu

polgármester

Helység

Név

E-mail cím

Titulus

Mosonmagyaróvár

Dr. Árvay
István

arvay.istvan@mosonmagyarovar.hu

polgármester

Nagyesztergár

Szirbek Tiborné

polgarmester@nagyesztergar.hu

polgármester

Nagygeresd

Németh Lajos

vasegerszeg@repcenet.hu

polgármester

Nagygyimót

Szaller Zsolt

nagygyimotionkormanyzat@gmail.com

polgármester

Nagyigmánd

Hajduné Farkas
Erika

pmtitkarsag@nagyigmand.hu

polgármester

Nemeskér

Joóné Nagy
Csilla

csilla.joone@roto-frank.com

polgármester

Nemesládony

Rubóczkiné
Börczy Viktória

nladony.onk@petecom.hu

polgármester

Olaszfalu

Boriszné Hanich
Edit

jegyzo@olaszfalu.hu

polgármester

Öttevény

Bider Zsolt

polgarmester@otteveny.hu

polgármester

Pápa

Dr. Áldozó
Tamás

aldozo.tamas@papa.hu

polgármester

Pápateszér

Völfinger Béla

papateszer.onkormanyzat@gmail.com

polgármester

Potyond

Molnár Vilmos

polgarmester@m-kabel.hu

polgármester

Réde

Farkas Lajos

redepolgarmester@gmail.com

polgármester

Répcelak

Szabó József

onkormanyzat@repcenet.hu

polgármester

Répceszemere

Radics László
János

repceszemere@repceszemere.hu

polgármester

Románd

Galler Jenő

romad@romand.hu

polgármester

Sajtoskál

Haller Imre

hallerimre@gmail.com

polgármester

Sé

Nagy Róbert

nagy.robert@se.hu

polgármester

Sikátor

Kovács József
Imréné

sikator@sikator.hu

polgármester

Simaság

Simon Dániel

korj.simasag@petecom.hu

polgármester

Sóly

Kaptur József

polgarmester@soly.hu

polgármester

Sopronnémeti

Bognár Sándor

sopronnemeti@freemail.hu

polgármester

Sümeg

Végh László

sumegph@sumeg.hu

polgármester

Székesfehérvár

Dr. CserPalkovics
András

polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu polgármester

Helység

Név

E-mail cím

Titulus

Szombathely

Dr. Nemény
András

horvath.attila@szombathely.hu

polgármester

Szomor

Nagy György

polgarmester@szomorkozseg.hu

polgármester

Tatabánya

Szücsné
Posztovics Ilona

polgarmester@ph.tatabanya.hu

polgármester

Tárkány

Major Lászlóné

polgarmestertarkany@tarkany.hu

polgármester

Tormásliget

Mester Árpád
Ferenc

tormason@airplanet.hu

polgármester

Torony

Kovács György

onkormanyzat@torony.hu

polgármester

Ugod

Vörös Tibor

ugod@globonet.hu

polgármester

Újkér

Sulyok Balázs
József

polgarmester@ujker.hu

polgármester

Uraiújfalu

Keszeiné Jancsó
Marietta

onkormanyzat.ujfalu@repcenet.hu

polgármester

Vadosfa

Tövissi József

info@koznet.hu

polgármester

Vámoscsalád

Biczó Endre

onkormanyzat.vcsalad@repcenet.hu

polgármester

Veszprém

Porga Gyula

porga.gyula@gov.veszprem.hu

polgármester

Veszprémvarsány

Vaderna
Melinda

onkormanyzat@veszpremvarsany.hu

polgármester

Zalaszentgrót

Baracskai József titkarsag@zalaszentgrot.hu

polgármester

Zámoly

Sallai Mihály

hivatal.zamoly@datatrans.hu

polgármester

Zirc

Ottó Péter

polgarmester@zirc.hu

polgármester

KÖF érintett települések és polgármestereik
Öttevény
Kunsziget

Lendvai
Ivánné

polgarmester@kunsziget.hu

polgármester

Abda

Szabó Zsolt

polgarmester@abda.hu

polgármester

Győrladamér

Pappné Kett
Adrienn

polgarmester@gyorladamer.hu

polgármester

Győrzámoly

Paulai
Nikoletta

polgarmester@gyorzamoly.hu

polgármester

Győrújfalu

Nagy Imre
Attila

attila@nagyia.hu

polgármester

Mosonszentmiklós

Bedő Csaba

polgarmester@mosonszentmiklos.hu

polgármester

Vérteskethely

Tóth János

polgarmester@verteskethely.hu

polgármester

Bakonysárkány

Ősz Ferenc

bakonysarkany@t-online.hu

polgármester

Nagysáp

Balogh
Miklós

polgarmester@nagysap.hu

polgármester

Bajót

Tóth Zoltán

polgarmester@bajot.hu

polgármester

Máriahalom

Murczin
Kálmán

polgarmester@mariahalom.hu

polgármester

Úny

Pósfai József

polgarmester@uny.hu

küldött

Dág

Steiner
Tamás

polgarmester@dag.hu

polgármester

Tompaládony

Molnár
Ildikó

polgarmester.tompaladony@gmail.com

polgármester

Mesterháza

Dohi Zsolt

polgarmester.mesterhaza@gmail.com

polgármester

Hegyfalu

Bartok Tibor

polgarmester@hegyfalu.hu

polgármester

Zsédeny

Bognár
László

bognarlaszlo@pr.hu

polgármester

Kisbér

Gyermely

Répcelak

Vasegerszeg

Németh
József

onkormanyzatvasegerszeg@repcenet.hu polgármester

Hövej

Horváth
Istvánné

onkormanyzat@hovej.hu

polgármester

Himod

Lukácsi
Attila

polgarmester@himod.hu

polgármester

Csapod

Kocsis László

polgarmester@csapod.hu

polgármester

Gyóró

Zsirai Jenő

onkormanyzat@gyoro.hu

polgármester

Cirák

Tóth Sándor
József

polgarmester@cirak.hu

polgármester

Dénesfa

Takács Lajos

onkormanyzat@denesfa.hu

polgármester

Nick

Csorba
József

aquabau@globonet.hu

polgármester

Rábakecöl

Tuba Erik

polgarmester@rabakecol.hu

polgármester

Vásárosfalu

Molnár
Sándor

vfaluhivatal@m-kabel.hu

polgármester

Edve

Imre László
Csaba

edvehivatal@m-kabel.huv

polgármester

Páli

Póczik
András

pali@pali.koznet.hu

polgármester

Vág

Pálffy Attila

vagonkormanyzat@t-online.hu

polgármester

kszentpeter@mail.globonet.hu

polgármester

Dr. Gasztonyi rabasebesonkorm@t-online.hu
Zoltán

polgármester

Bársonyos

Kálnai Lajos

barsonyosonkorm@t-online.hu

polgármester

Kerékteleki

György
István

keronkorm@t-online.hu

polgármester

Mezőörs

Szőke
Barnabás

mezoors.hivatal@freemail.hu

polgármester

Pázmándfalu

Nagy Imre
Gusztáv

polgarmester@pazmandfalu.hu

polgármester

Kemenesszentpéter Törekiné
Takács Beáta
Rábasebes
Veszprémvarsány

Pannonhalma

Vas Gábor

polgarmester@pannonhalma.hu

polgármester

Nyalka

Balogh Ervin

polgarmester@nyalka.hu

polgármester

Táp

Csikár László

polgarmester@tapkozseg.hu

polgármester

Tápszentmiklós

Kovács
József

hivatal@tapszentmiklos.hu

küldött

Győrasszonyfa

Valiczkó
Mihály

gyorasszonyfa@rlan.hu

polgármester

Tarjánpuszta

Dobosné
Jukli Anikó

tarjanpuszta@rlan.hu

polgármester

Ravazd

Hadaricsné
Balogh
Krisztina

hivatal@ravazd.hu

polgármester

Écs

Dr. Szabó
Norbert

ecs-polgarmester@ecsfalu.hu

polgármester

Nyúl

Schmiedt
Henrik

polgarmester@nyul.hu

polgármester

Tényő

Varga Gábor

polgarmester@tenyo.hu

polgármester

Sokorópátka

Bassák Attila

polg.hiv@sokoropatka.hu

polgármester

Bakonypéterd

Bolla Tünde

bakonypeterd@bakonypeterd.hu

polgármester

Bakonyság

Kiss Lajos

bakonysag@mail.globonet.hu

polgármester

Nagydém

Kálmán
Andrea

nagydem@globonet.hu

polgármester

Lovászpatona

Pintér Imre

jegyzolpatona@mail.globonet.hu

polgármester

Adásztevel

Fodor Béla

adasztevel@adasztevel.hu

polgármester

Nagytevel

Orbán
Sándor

orban.sandor@freemail.hu

polgármester

Homokbödöge

Farkas
Árpád

homokbodoge@emw.hu

polgármester

Bakonykoppány

Szalai Tamás

tamasszalai70@gmail.com

küldött

Bakonyszücs

Fódi István

bakonyszucs@globonet.hu

polgármester

Fenyőfő

Klauz Dezső

jegyzo@bakonyszentlaszlo.hu

polgármester

Csatka

Bognár
Tímea

postmaster@bizsu.t-online.hu

polgármester

Ácsteszér

Vuts Norbert

polgarmester@acsteszer.hu

polgármester

Aka

Mór Antal

polgarmesteraka@gmail.com

polgármester

Súr

Sógorka
Miklós

polgarmester@sur.hu

polgármester

Aba

Dr. Mikula
Lajos

polgarmester@aba.hu

polgármester

Seregélyes

Horváth
Sándor

polgarmester@seregelyes.hu

polgármester

Batyk

Litvai Gábor

litvai.batykpm@gmail.com

polgármester

Bérbaltavár

Némethné
Beczők
Bernadett

berbaltavar@mikrointernet.hu

polgármester

Csehi

Nagy László

csehi.onkormanyzat@t-online.hu

polgármester

Csehimindszent

Fukszberger
Imre Lóránt

polhiv.csehimidszent@z-net.hu

polgármester

Csipkerek

Dókáné
Léber
Katalin

cskerek@t-online.hu

polgármester

Dötk

Takácsné
pakodhiv@t-online.hu
Martincsevics
Veronika

polgármester

Mikosszéplak

Böröcz
László

mikosszeplak@z-net.hu

polgármester

Nagytilaj

Horváthné
Kántor Klára

berbaltavar@mikrointernet.hu

polgármester

Pakod

Halek László

pakodhiv@t-online.hu

polgármester

Pókaszepetk

Tóth András

pm.pokszep@t-online.hu

polgármester

Sénye

Fölföldi
László

folfoldilaszlo@gmail.com

polgármester

Székesfehérvár Dél

Zalaszentgrót

Vindornyaszőlős

Tálos Zoltán

onkormanyzat@vindornyaszolos.hu

polgármester

Zalabér

Kozma
Ferenc

polgarmesterzalaber@gmail.com

küldött

Zalaistvánd

Petőfi
Lászlóné

z.istvand@freemail.hu

polgármester

Zalavég

Marton
András

martonand@mav.hu

polgármester

Balatonkenese

Jurcsó János

polgarmester@balatonkenese.hu

polgármester

Csajág

Verebélyi
Zoltán

verzoltan@invitel.hu

polgármester

Füle

Kiss Róbert

fule.polgarmester@t-online.hu

polgármester

Küngös

Szabó
Gergely
Attila

gergely@kungos.hu

polgármester

Mezőszentgyörgy

Lánginé Csík
Angéla

polgarmester@mezoszentgyorgy.hu

polgármester

Polgárdi

Nyikos
László

polgarmester@polgardi.hu

polgármester

Bucsu

Gál Sándor

skhivatal@gmail.com

polgármester

Felsőcsatár

Konczér
Katalin

polgarmester@felsocsatar.hu

polgármester

Gencsapáti

Bodorkós
Ferenc

gencsapati@savaria.hu

polgármester

Horvátlövő

Bugnits
Vilmos

bugnitsvilmos@gmail.com

polgármester

Narda

Glavanics
Krisztina

glavanics.krisztina@gmail.com

polgármester

Perenye

Imre
Viktória

polgarmester.perenye@gmail.com

polgármester

Vaskeresztes

Krancz
Tamás

linhartgabor@vipmail.hu

polgármester

Lepsény

Szombathely
Észak

Bozsok

Darabos Béla

beci103@t-online.hu

polgármester

Gyöngyösfalu

Tóth Árpád
József

lkorjegy@t-online.hu

polgármester

Ják

Dr. Tóth
Ernő

jak@savaria.hu

polgármester

Kőszegdoroszló

Joó Tamás
Imre

jootomi22@freemail.hu

polgármester

Kőszegszerdahely

Takács Péter

kerteszvakond@freemail.hu

polgármester

Lukácsháza

Virág János

viragjanos@gpinet.hu

küldött

Nárai

Németh
Tamás

nemeth.tamas@gpinet.hu

polgármester

Pornóapáti

Fülöp
Orsolya

pornoapati@pornoapati.hu

polgármester

Velem

Bakos László

alekingroupkft@gmail.com

polgármester

Bakonybél

Márkus
Zoltán

polgarmester@bakonybel.hu

polgármester

Bakonynána

Németh
Zsuzsanna

bakonynana.onkormanyzat@gmail.com

polgármester

Borzavár

Dombi László

polghivborzavar@invitel.hu

polgármester

Csetény

Nagy Attila

polgarmester@cseteny.hu

polgármester

Dudar

Tóth Edina
Kitti

tothedinakitti@gmail.com

polgármester

Hárskút

Tábori
Ferenc

harskutpm@gmail.com

polgármester

Jásd

Győry Tünde

polgarmester@jasd.hu

polgármester

Lókút

Sümeginé
Hegyi Ilona
Adelheid

k7304@koznet.hu

polgármester

Pénzesgyőr

Véber Arnold

pgypmh2@gmail.com

polgármester

Porva

Veinperlné
Kovács
Andrea

polgarmester@porva.hu

polgármester

Zirc

Szápár

Trojkáné
Szita Katalin

trojeknekatalin@gmail.com

polgármester

Tés

Fodor-Bödös
István

polgarmester@tes.hu

polgármester

Süttő

Czermann
János

pm@sutto.hu

polgármester

Neszmély

Janovics
István

polgarmester@neszmely.hu

polgármester

Dunaalmás

Ollé Árpád

polgarmester@dunaalmas.hu

polgármester

Lábatlan

polgármester
Naszály

Dr.
Maszlavér
Petra

polgarmester@naszaly.hu

polgármester

Pátka

Nagy Dániel
Ferenc

igazgatas@patka.hu

polgármester

Csákvár

Illés Szabolcs

polgarmester@csakvar.hu

polgármester

Gánt

Spergelné
Rádl Ibolya

gant.polgarmester@t-online.hu

polgármester

Csákberény

Dr.Vécsei
László

polgarmester@csakbereny.hu

polgármester

Zámoly

B.2. Melléklet – Képernyőfotók a Danube InGrid weboldalról

B.3. Melléklet – Kérdések és válaszok listája a magyar nyilvános konzultációról
Mit tesz az E.ON annak érdekében, hogy a kivitelezés során a lehető legkisebb legyen a
környezetterhelés?
Az E.ON folyamataiba beépül a környezettudatosság, amely a készülékek kiválasztásában (az
alkalmazott berendezések tulajdonságainak előírásán keresztül), a tervezési szempontok között, az
üzemeltetésben és természetesen a kivitelezés során is megjelenik. A kivitelezésnél ilyen például a
legkisebb zöldkárt okozó kivitelezési időszak kiválasztása, üzemeltetésnél pedig a távvezérlési
lehetőségek biztosítása, annak érdekében, hogy ne kelljen a hálózatot megközelíteni és ezzel kárt okozni.
Mekkora lesz a zajterhelés? Mit tesz ennek csökkentése érdekében az E.ON?
A beruházás nem jár jelentős zajterheléssel, a határértékek betartását az E.ON a kivitelezés és a későbbi
üzemeltetés során is folyamatosan biztosítja. Az E.ON már a beszerzés során törekszik arra, hogy a
lehető legkisebb zajkibocsátású eszközöket vásároljon.
Áramszünetekkel, egyéb kellemetlenséggel jár-e majd ez a fejlesztés?
A beruházás kivitelezése során áramszünet csak végső esetben, egyéb eszközökkel vagy
tevékenységekkel el nem hárítható esetben történik. Az új hálózatrészek csatlakoztatása alapvetően
feszültség alatti munkavégzéssel történik.
Megszünteti-e ez a fejlesztés és mikor az én településemen tapasztalt feszültségproblémákat/
visszatérő zavartatásokat?
A fejlesztéssel járó előnyök elsősorban az üzemzavarok számának és időtartamának csökkenésében, a
jobb feszültségtartásban, a feszültség letörések számának csökkenésében, a rövid idejű zavartatások
(visszakapcsolások) számának csökkenésében érzékelhetőek az egyes településeken. Az egyes
beruházási részek elkészültével ezek a hatások folyamatosan lesznek érzékelhetőek az észak-dunántúli
régióban 2020-2025 között, az Ön településére nézve szívesen megnézzük a pontos ütemezést és külön
visszajelzünk Önnek.
Miért fontos felgyorsítani a meglévő energia infrastruktúra modernizációját?
A villamos energia rendszer átalakult az utóbbi évtizedben, melynek során a hagyományos fosszilis
nagyerőművek mellett megjelentek az időjárásfüggő, elszórt megújuló erőművek háztartási és nagyobb
méretben. Ezen változásokra a hálózatnak fel kell készülnie. Jelenleg, az egyik fő kihívásnak érezzük
az elosztóhálózat fejlesztését, hogy képesek legyünk valós időben információt gyűjteni az elektromos
rendszerről a terhelés szempontjából. A Danube InGrid projekt pótolhatatlan szerepet tölt be, mivel
annak megvalósulásával olyan technológiák alkalmazása kerül bevonásra, melyek lehetővé teszik a
fogyasztói szokások és a villamos energia rendszer állapotával kapcsolatos információk valós időben
történő megszerzését az érintett területeken. Ha a megadott minőségben és részletességgel rendelkezünk
adatokkal, akkor képesek leszünk hatékonyabban használni a meglévő hálózatot, és a hibákat hamarabb
észlelni és elhárítani.
Hogyan lehet csökkenteni a meghibásodások arányát?
Az okos technológiák révén a hálózati hibát gyorsabban észleljük és hamarabb elhárítjuk. Ez az ügyfél
szempontjából lerövidíti a villamosenergia szolgáltatás kimaradását.

Kell-e arra számítani, hogy amíg nem készülnek el ezek a beruházások, addig azért lesznek
gondok a HMKE-k vagy nagyobb napelemtelepek hálózatra csatlakoztatásával, vagy az új
energiaigények teljesítésével?
Az E.ON számára egyre nagyobb kihívást jelent a folyamatosan növekvő csatlakozási igények
teljesítése, illetve, hogy azokat minél gyorsabban ki tudjuk elégíteni. Az igények teljesítését ezen
beruházások jelentős mértékben elősegítik, hogy gyorsabban tudjunk megoldást kínálni ott is, ahogy
most a szükséges fejlesztések miatt ez hosszabb időt vesz igénybe.
A 2021-es évben milyen fejlesztések valósulnak meg a program keretében?
Öttevény mikroállomás és a középfeszültségű hálózatba illesztésének bejefezése, Gyermely
mikroállomás befejezése és a középfeszültségű hálózatba illesztésének megkezdése, Székesfehérvár Dél
alállomás bővítésének és középfeszültségű hálózatba illesztésének megkezdése, valamint távvezérelhető
oszlopkapcsolók telepítése.

B.4. Melléklet – Elemzés a magyar nyilvános konzultációról
Az átlagos nézőszám 52 volt, a maximum pedig 61 a magyar nyilvános konzultáción.

B.5. Melléklet – Képek a magyar nyilvános konzultációról

B.6. Melléklet – Képernyőfotó a teljes videó felvételről

B.7. Melléklet – Webes sajtómegjelenések a magyar nyilvános konzultációról
Danube InGrid online nyilvános konzultáció sajtómegjelenések
Dátum

Médium

08/07/
2021

Kossuth Rádió
- 180 perc

Rádió

23/06/
2021

Blikk.hu

Online

23/06/
2021

Hírstart.hu

Típus

Cím

Megújul a villamosenergia
hálózat
Bárki gondolkodhat zöld
megoldásokban - A jövő
villamosenergia-hálózata
épül az Észak-Dunántúlon

Online

A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon

Link

6 perc
https://www.blikk.hu/eletmod/tipp
ek/zold-megoldasok-napelem-emobilitas/s7tgjeb
https://www.hirstart.hu/hk/202106
23_erre_kolt_50_milliard_forintot
_a_kovetkezo_evekben_az_eon?a
utorefreshed=1
https://m.hirstart.hu/hk/20210624
_a_jovo_villamosenergiahalozata_epul_az_eszakdunantulon
https://www.kisalfold.hu/kozelet/
helyi-kozelet/ottevenyenuzemeltek-be-a-jovookoshalozatanak-elso-korszerumikroallomasat-11123543/

24/06/
2021

Hírstart.hu

Online

Bárki gondolkodhat zöld
megoldásokban: a jövő
villamosenergia-hálózata
épül az Észak-Dunántúlo…

01/07/
2021

Kisalföld.hu

Online

Öttevényen üzemelték be a
jövő okoshálózatának első
korszerű mikroállomását

23/06/
2021

Világgazdaság

Print

Okoshálózatot épít az E.ON

4.oldal

ITM: kiemelkedően
fontosnak tekinti a kormány
a DanubeInGrid
villamosenergia-hálózati
fejlesztést
A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon

http://www.mnnsz.hu/itmkiemelkedoen-fontosnak-tekintia-kormany-a-danubeingridvillamosenergia-halozatifejlesztest/
http://www.mnnsz.hu/a-jovovillamosenergia-halozata-epul-azeszak-dunantulon/
2. oldal

22/06/
2021

MNNSZ.hu

Online

24/06/
2021

MNNSZ.hu

Online

25/06/
2021

Fejér Megyei
Hírlap

Print

Megújuló villamoshálózat

23/06/
2021

Vg.hu

Online

Okoshálózatot épít az E.ON

23/06/
2021

Vg.hu

Online

A jövő okoshálózatát építi
az E.ON

01/07/
2021

Magyar
Nemzet

Print

Épül a jövő okoshálózata

25/06/
2021

Feol.hu

Online

Megújuló villamoshálózat

23/06/
2021

Figyelő.hu

Online

A JÖVŐ
OKOSHÁLÓZATÁT
ÉPÍTI AZ E.ON

https://www.vg.hu/vilaggazdasag/
okoshalozatot-epit-az-e-on3857246/
https://www.vg.hu/vallalatok/ener
gia/a-jovo-okoshalozatat-epiti-aze-on-3858614/
15. oldal
https://www.feol.hu/kozelet/helyikozelet/megujulovillamoshalozat-5055083/
https://figyelo.hu/hirek/a-jovookoshalozatat-epiti-az-e-on129471/?utm_source=hirkereso&

utm_medium=referral&utm_cam
paign=hiraggregator
22/06/
2021

Mekh.hu

25/06/
2021

Márkamonitor.
hu

Online

23/06/
2021

Üzletem.hu

Online

24/06/
2021

Gyártástrend.h
u

Online

22/06/
2021

MTI.hu

Online

22/06/
2021

Okkfehérvár.h
u

Online

Online

A JÖVŐ
VILLAMOSENERGIAHÁLÓZATA ÉPÜL AZ
ÉSZAK-DUNÁNTÚLON
Danube InGrid: 50
milliárdból újul meg a jövő
villamosenergia-hálózata az
Észak-Dunántúlon
Erre költ 50 milliárd
forintot a következő
években az E.ON
A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon
ITM: kiemelkedően
fontosnak tekinti a kormány
a DanubeInGrid
villamosenergia-hálózati
fejlesztést
A JÖVŐ
VILLAMOSENERGIAHÁLÓZATA ÉPÜL AZ
ÉSZAK-DUNÁNTÚLON

25/06/
2021

Delina.hu

Online

A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon

22/06/
2021

Scmonitor.hu

Online

A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon

23/06/
2021

Newtechnolog
y.hu

Online

22/06/
2021

Webrádió.hu

Online

24/06/
2021

Prím.hu

Online

A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon

24/06/
2021

Businessonline
.hu

Online

A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon

A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon
ITM: kiemelkedően
fontosnak tekinti a kormány
a DanubeInGrid
villamosenergia-hálózati
fejlesztést

http://www.mekh.hu/a-jovovillamosenergia-halozata-epul-azeszak-dunantulon
https://markamonitor.hu/2021/06/
25/danube-ingrid-50-milliardbolujul-meg-a-jovo-villamosenergiahalozata-az-eszak-dunantulon/
https://uzletem.hu/vallalkozo/errekolt-50-milliard-forintot-akovetkezo-evekben-az-e.on
http://gyartastrend.hu/cikk/a_jovo
_villamosenergia_halozata_epul_
az_eszak_dunantulon
http://mti.hu/Pages/news.aspx?ne
wsid=1049024&lang=hun#10490
24

https://www.okkfehervar.hu/index
.php?pg=news_9_17061
http://delina.hu/praktikak/2021/06
/25/a-jovo-villamosenergiahalozata-epul-az-eszakdunantulon
https://www.scmonitor.hu/hir/202
10623/a-jovo-villamosenergiahalozata-epul-az-eszakdunantulon
http://newtechnology.hu/a-jovovillamosenergia-halozata-epul-azeszak-dunantulon/
https://webradio.hu/hirek/gazdasa
g/itm-kiemelkedoen-fontosnaktekinti-a-kormany-adanubeingrid-villamosenergiahalozati-fejlesztest
http://hirek.prim.hu/cikk/2021/06/
24/a_jovo_villamosenergiahalozata_epul_az_eszakdunantulon
http://businessonline.prim.hu/cikk
/144354/

23/06/
2021

Vasmédia.hu

Online

A jövő villamosenergiahálózata épül az ÉszakDunántúlon

https://vasmedia.hu/a-jovovillamosenergia-halozata-epul-azeszak-dunantulon/

B.8. Melléklet – Meghívó

