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DANUBE INGRID NYILVÁNOS KONZULTÁCIÓ ÖSSZEFOGLALÓ 

Projekt neve Kivitelezők Konzultáció dátuma 

Danube InGrid E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. (EED) 

MVM Émász Áramhálózati Kft. 

(ÉMÁSZ) 

ELMÜ Hálózati Kft. (ELMŰ) 

 

2022. június 16. 

Online  

Západoslovenská distribučná, a.s. 

(ZSD) 

Slovenská elektrizačná prenosová 

sústava, a.s. (SEPS) 

Východoslovenská distribučná a.s. 

(VSD) 

2022. június 29. 

Online 

 

Nyilvános részvételi tevékenységek összefoglalása 

Bevezetés 

A 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 PCI projekt, amely szerepel a Közös Érdekű Projektek 5. listáján (Project of 

Common Interest) egy határokon átnyúló szlovák-magyar  projekt. Szlovák oldalról a Projekt 

partnerei a Západoslovenská distribučná, a.s. (továbbiakban: ZSD) és Východoslovenská 

distribučná a.s. (továbbiakban: VSD) szlovák villamosenergia-elosztók és a Slovenská elektrizačná 

prenosová sústava, a.s. (továbbiakban: SEPS), a szlovák átviteli rendszerirányító. Magyar részről a 

Projekt partnerei az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (továbbiakban: EED), az ELMÜ 

Hálózati Kft. (továbbiakban: ELMŰ) és az MVM Émász Áramhálózati Kft. (továbbiakban: 

ÉMÁSZ). Az első nyilvános konzultáció Magyarországon került megrendezésre, majd a Rendelet 

9. cikk (5) bekezdésével összhangban az első nyilvános konzultációhoz képest két hónapon belül 

megtartották Szlovákiában is a nyilvános konzultációt. 

A nyilvános kozultáció koncepciója, melynek dátumai 2022. június 16. és 29. voltak, az illetékes 

hatóság, a szlovák Gazdasági Minisztérium által jóváhagyásra került. 

A rendelet VI. mellékletének 5. pontjával összhangban a projekt információs tájékoztatófüzete a 

danubeingrid.eu, sepsas.sk, zsdis.sk weboldalakon érhető el.  
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A. Danube InGrid nyilvános konzultáció Magyarországon 

A nyilvános konzultáció célja, hogy korai szakaszban tájékoztassa az érdekelt feleket a projektről, 

és informálja őket a Magyarországon belül végrehajtandó projekttevékenységekről, azok 

helyszíneiről és menetéről. 

A nyilvános konzultáció magyar nyelvű időpontja 2022. június 16. volt, a nyilvános konzultáció 

online formában került megrendezésre, melyet a Danube InGrid PCI projekt weboldalán 

(https://danubeingrid.eu/) érhettek el a nézők. 

Előadók: a magyar Projektpartnerek, az EED, az ÉMÁSZ, az ELMŰ képviselői mellett, a 

Technológiai és Ipari Minisztérium Energia- és Klímapolitikáért felelős Államtitkára, a Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási 

Főosztályvezetője, Veresegyház Polgármestere, valamint Maklár Polgármestere vett részt 

előadóként a nyilvános konzultáción. 

A Danube InGrid közös érdekű projektre vonatkozóan a következő önkormányzatok 

értesítésetörtént meg a nyilvános konzultációról: 

- a Projekt által közvetve vagy közvetlenül érintett önkormányzatok, a meghívott 

polgármesterek listája (A1 Melléklet)a Projekt által közvetve vagy közvetlenül érintett 

lakosság az önkormányzati hirdetőtáblán keresztül. 

A.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 Csoport 

vezérigazgató-helyettese beszélt a projekt jövőbetekintő tartalmáról, amelynek keretein belül az 

E.ON a jövő energia hálózatát építi, válaszolva a fogyasztók igényeire, összhangban az EU Tiszta 

Energia Csomagjával. Az E.ON Hungária Csoport vezérigazgató-helyettese kihangsúlyozta a 

Danube InGrid projekt nélkülözhetetlenségét a fenntarthatósággal, e-mobilitással és az 

energiahálózat okos megoldásaival összefüggésben.  

Az MVM Csoport infrastruktúra vezérigazgató-helyettese  kiemelte, hogy a Projekt nagyban 

hozzájárul mind a hazai 2030-ig megfogalmazott Nemzeti Energiastratégia, mind az Európai 

Bizottság által közzétett Fit for 55 klímacsomagban megfogalmazott célok eléréséhez. A PCI listára 

felkerült Danube InGrid projekt 2. ütemének keretében az MVM ÉMÁSZ – várhatóan 50%-os 

intenzitású közvetlen EU-s források támogatásával - 17 mrd Ft-os beruházási költségű intelligens 

hálózatfejlesztést hajt végre 2028 végéig. A projekt határon átnyúló hatását – többek között – 

a telepítendő meteorológiai mérők és az adatátviteli rendszer biztosítja, amely a környező 

települések ellátásbiztonságának növelését szolgálja. A fejlesztések az iparágat meghatározó négy 

D trendjének (dekarbonizáció, decentralizáció, digitalizáció és demokratizáció) kihívásaira  történő 

válaszadást is elősegítik.  

A Technológiai és Ipari Minisztérium Energia- és Klímapolitikáért felelős Államtitkára 

hangsúlyozta az átviteli rendszerirányító és az elosztók fontosságát az energiapolitika 

végrehajtásában, reagálva az uniós energia- és éghajlatpolitikai célokra, valamint a megújuló 

energiaforrásokra és a megfizethető és biztonságos energiaellátásra. 

https://danubeingrid.eu/
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Villamosenergia-felügyeleti és 

Árszabályozási Főosztályvezetője 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 ELMÜ Hálózati Kft. Ügyvezető igazgatója bemutatta az 

elosztóhálózat új kihívásait, a biztonságos energiaellátás és az egyre növekvő energiakapacitás-

igények biztosításával kapcsolatban. Kifejtette az ugrásszerűen megnövekedett napenergia 

csatlakozási igények hatásait és előnyeit. Ezek a kihívások hívták életre az olyan fejlesztési 

projekteket, mint a Danube InGrid.  

Az MVM Émász Áramhálózati Kft. műszaki stratégiai osztályvezetője ismertette 

a villamoshálózatot érintő technológiai kihívásokat és az ezekre reflektáló, az MVM ÉMÁSZ 

elosztói területen megvalósuló konkrét fejlesztéseket, melynek főbb elemei a SCADA és GIS 

rendszer fejlesztése; mérők, kommunikációs modulok és adatplatform, valamint automatikusan 

szabályozható KÖF/KIF transzformátorok, továbbá távolról vezérelhető kapcsolók és zárlatjelzők 

telepítése; madárvédelem; illetve az üvegszálas optikai összeköttetések, 132/22 kV-os alállomások 

és  132 kV-os távvezetékek létesítése. A Baradla-Domica barlangrendszer villamosenergia 

ellátásának intelligens, határon átívelő fejlesztése is a projekt részét képezi, amelynek köszönhetően 

a hálózatminőség és üzemzavarok tekintetében lesz érzékelhető javulás, továbbá időjárás figyelő 

állomások telepítésére és a – hálózat szempontjából fontos –  meteorológiai adatok megosztására is 

sor kerül a szlovák és a magyar elosztó között az ellátásbiztonság további növelése céljából. 

A konzultáció harmadik részében Veresegyház és Maklár polgármesterei bemutatták a Danube 

InGrid projekt helyi hatásait, kihangsúlyozták, hogy mennyire fontos az energiahálózat fejlesztése 

a lakóknak és a helyi vállalkozásoknak. 

Az utolsó részben az MVM Émász Áramhálózati Kft., az ELMÜ Hálózati Kft. stratégiai vezetői 

és a Danube InGrid Programvezetője válaszoltak a nyilvánosság felől érkező kérdésekre. 

Mellékletek: 

A.1 Meghívott vendégek listája 

A.2 Képernyőfotó a Danube InGrid weboldalról 

A.3 Kérdések és válaszok listája 

A.4 Képek a nyilvános konzultációról 

A.5 Képernyőfotó a teljes videó felvételről 

A.6 Webes sajtómegjelenések 

A.7 Meghívó 
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B. Danube InGrid nyilvános konzultáció Szlovákiában 

A kibővített projekt Közös Érdeklődésű Projektek ötödik listájára történt felvétele, valamint a 

Danube InGrid 2.0 társfinanszírozása és a vonatkozó támogatási pályázat elkészítése miatt 

a projektgazdák, a ZSD, a SEPS, illetve a VSD közös nyilvános konzultációt szerveztek. 

A választás azért esett a nyilvános konzultáció közös szervezésére (ZSD, SEPS és VSD) és az 

online platform alkalmazásásra, mert ezzel a megoldással szélesebb körű nyilvánosság biztosítható 

egyetlen eseményen belül. 

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 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 projektpartnerek (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).  

B.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 és 

hatóságokat értesítették a nyilvános konzultációról: 

 

Szlovák Környezetvédelmi Minisztérium, Szlovák Védelmi Minisztérium, Szlovákai 

Műemlékvédelmi Tanácsa, Szlovákia Erdői, Nemzeti Autópálya Vállalat, Szlovák Útügyi 

Igazgatóság, Szlovák Vízgazdálkodási Vállalat, Régészeti Intézet, Pozsonyi Önkormányzat, 

Poloniny Nemzeti Park, Slovenky raj, Nemzeti Park PIENAP (Nemzeti Park Pieniny), Nemzeti 

Park TANAP, Slovensky kras Nemzeti Park, Nemzeti Park NAPANT (Nízke Tatry), Nemzeti Park 

Muránska Planina, Állami Természtvédelmi Hivatal, Elektronikus Hírközlési és Postai 

Szolgáltatások Szabályozó Hatósága, Pozsony Fővárosi Önkormányzat, és a projekt által érintett 

összes önkormányzat és helyi építésügyi hatóság. 

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  

- web média megjelenések  

- social media posztok a Projekttagok oldalain (LinkedIn) 

https://danubeingrid.eu/
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- rendszeres frissítések és karbantartások a Danube InGrid weboldalon  

- nyilvános önkormányzati weboldalak 

- transzparensek az önkormányzatok hirdetőtábláin  

- webes hirdetések az érintett területeken  

- információk a Projekttagok weboldalain  

Minden értesítési mód (a SEPS és a ZSD weboldalán közzétett információk kivételével) fizetett 

hirdetésen keresztül történt. 

B.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 4 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.  

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. 

A harmadik blokkot a projekt bemutatásának szentelték, amely során tájékoztatást adtak az egyes 

Projekttagok általt megvalósításra kerülő tevékenységekről, a cégek képviselői bemutatták 

a Danube InGrid fő gondolatiságát, területét, menetrendjét, pénzügyi méretét, a projekt határon 

átnyúló természetét – a magyar oldalról is bevont Projekttagokat.  

A negyedik blokk a projekt műszaki területeire fókuszált, a telepítésre kerülő eszközökre és a samrt 

elemkre. Mindegyik blokkhoz kapcsolódóan kérdések érkeztek a sli.do alkalmazáson keresztül 

a nyilvánosság részéről, amelyek megválaszolásra kerültek. 

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 felvételmegtalálható a Danube InGrid projekt 

weboldalán: https://danubeingrid.eu/ 

B.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 4. számú mellékletben találhatóak. 
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További információ elérhető a Danube InGrid weboldalon: www.danubeingrid.eu 

 

Mellékletek: 

B.1 Nyilvános konzultációhoz készült prezentáció 

B.2 Meghívó a nyilvános konzultációra 

B.3 Fotók a nyilvános konzultációról 

B.4 Kérdések és válaszok listája 

B.5 Webes média megjelenések 

 

 

 

  

http://www.danubeingrid.eu/
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A.1. Melléklet – Magyar meghívottak listája 

Polgármesterek 

Helység Név E-mail cím Titulus 

Budapest XIII. ker. Dr. Tóth József polgarmester@bp13.hu polgármester 

Budapest II. ker Örsi Gergely polgarmester@masodikkerulet.hu polgármester 

Budapest III. ker. Dr. Kiss László drkisslaszlo@obuda.hu polgármester 

Göd Balogh Csaba baloghcsaba@god.hu polgármester 

Vácrátót Spiegelhalter László polgarmester@vacratot.hu polgármester 

Őrbottyán Szabó István Ferenc polgarmester@orbottyan.hu  polgármester 

Veresegyház Pásztor Béla polgarmester@veresegyhaz.hu  polgármester 

Pilisvörösvár Dr. Fetter Ádám polgarmester@pilisvorosvar.hu polgármester 

Budapest VII. ker. Niedermüller Péter polgarmester@erzsebetvaros.hu polgármester 

Budapest IX. ker. Baranyi Krisztina polgarmester@ferencvaros.hu  polgármester 

Budapest XIV. ker. Horváth Csaba polgarmester@zuglo.hu polgármester 

Budapest XI. ker. Dr. László Imre polgarmester@ujbuda.hu polgármester 

Kóka Juhász Ildikó jildiko11@gmail.com polgármester 

Nagykáta Dorner Gábor titkarsag@nagykata.hu  polgármester 

Sülysáp Horinka László onkormanyzat@sulysap.hu  polgármester 

Szentmártonkáta  dr. Boér Imre Hunor polgarmester@szentmartonkata.hu  polgármester 

Tápiószecső Gál Csaba polgarmester@tapioszecso.hu  polgármester 

Pécel Horváth Tibor polgarmester@pecel.hu polgármester 

Maglód Tabányi Pál tabanyi.pal@maglod.hu polgármester 

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  polgármester 

Bakonyszentiván Frum István 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 
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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 

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 polgarmester@gyermely.hu polgármester 

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 
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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 

polgarmester@liter.hu 

polgármester 

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 

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 
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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. Cser-Palkovics 

András 

polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu  polgármester 

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 
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KÖF érintett települések és polgármestereik 

Öttevény Bider Zsolt polgarmester@otteveny.hu  polgármester 

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 

Kisbér Sinkovicz Zoltán titkarsag@kisber.hu  polgármester 

Vérteskethely Tóth János polgarmester@verteskethely.hu polgármester 

Bakonysárkány Ősz Ferenc bakonysarkany@t-online.hu polgármester 

Gyermely Kókai Rita polgarmester@gyermely.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 

Répcelak Szabó József onkormanyzat@repcenet.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 

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 
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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 

Kemenesszentpéter Törekiné Takács Beáta kszentpeter@mail.globonet.hu polgármester 

Rábasebes Dr. Gasztonyi Zoltán rabasebesonkorm@t-online.hu polgármester 

Veszprémvarsány Vaderna Melinda onkormanyzat@veszpremvarsany.hu 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 

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 
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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 

Székesfehérvár 

Dél 

Dr. Cser-Palkovics 

András 

polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu  polgármester 

Aba Dr. Mikula Lajos polgarmester@aba.hu polgármester 

Seregélyes Horváth Sándor polgarmester@seregelyes.hu polgármester 

Zalaszentgrót Baracskai József titkarsag@zalaszentgrot.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 Martincsevics 

Veronika 

pakodhiv@t-online.hu 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 

mailto:bakonysag@mail.globonet.hu
mailto:nagydem@globonet.hu
mailto:jegyzolpatona@mail.globonet.hu
mailto:adasztevel@adasztevel.hu
mailto:orban.sandor@freemail.hu
mailto:homokbodoge@emw.hu
mailto:tamasszalai70@gmail.com
mailto:bakonyszucs@globonet.hu
mailto:jegyzo@bakonyszentlaszlo.hu
mailto:postmaster@bizsu.t-online.hu
mailto:polgarmester@acsteszer.hu
mailto:polgarmesteraka@gmail.com
mailto:polgarmester@sur.hu
mailto:polgarmester@pmhiv.szekesfehervar.hu
mailto:polgarmester@aba.hu
mailto:polgarmester@seregelyes.hu
mailto:titkarsag@zalaszentgrot.hu
mailto:litvai.batykpm@gmail.com
mailto:berbaltavar@mikrointernet.hu
mailto:csehi.onkormanyzat@t-online.hu
mailto:polhiv.csehimidszent@z-net.hu
mailto:cskerek@t-online.hu
mailto:pakodhiv@t-online.hu
mailto:mikosszeplak@z-net.hu
mailto:berbaltavar@mikrointernet.hu
mailto:pakodhiv@t-online.hu
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Pókaszepetk Tóth András pm.pokszep@t-online.hu polgármester 

Sénye Fölföldi László folfoldilaszlo@gmail.com polgármester 

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 

Lepsény Salamon Béla onkpmh@lepseny.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 

Szombathely 

Észak 

Dr. Nemény András horvath.attila@szombathely.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 

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 

mailto:pm.pokszep@t-online.hu
mailto:folfoldilaszlo@gmail.com
mailto:onkormanyzat@vindornyaszolos.hu
mailto:polgarmesterzalaber@gmail.com
mailto:z.istvand@freemail.hu
mailto:martonand@mav.hu
mailto:onkpmh@lepseny.hu
mailto:polgarmester@balatonkenese.hu
mailto:verzoltan@invitel.hu
mailto:fule.polgarmester@t-online.hu
mailto:gergely@kungos.hu
mailto:polgarmester@mezoszentgyorgy.hu
mailto:polgarmester@polgardi.hu
mailto:horvath.attila@szombathely.hu
mailto:skhivatal@gmail.com
mailto:polgarmester@felsocsatar.hu
mailto:gencsapati@savaria.hu
mailto:bugnitsvilmos@gmail.com
mailto:glavanics.krisztina@gmail.com
mailto:polgarmester.perenye@gmail.com
mailto:linhartgabor@vipmail.hu
mailto:beci103@t-online.hu
mailto:lkorjegy@t-online.hu
mailto:jak@savaria.hu
mailto:jootomi22@freemail.hu
mailto:kerteszvakond@freemail.hu
mailto:viragjanos@gpinet.hu
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Nárai Németh Tamás nemeth.tamas@gpinet.hu polgármester 

Pornóapáti Fülöp Orsolya pornoapati@pornoapati.hu polgármester 

Velem Bakos László alekingroupkft@gmail.com polgármester 

Zirc Ottó Péter polgarmester@zirc.hu 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 

Szápár Trojkáné Szita Katalin trojeknekatalin@gmail.com polgármester 

Tés Fodor-Bödös István polgarmester@tes.hu polgármester 

Lábatlan Teller Péter polghiv@labatlan.hu polgármester 

Süttő Czermann János pm@sutto.hu polgármester 

Neszmély Janovics István polgarmester@neszmely.hu polgármester 

Dunaalmás Ollé Árpád polgarmester@dunaalmas.hu polgármester 

Naszály Dr. Maszlavér Petra polgarmester@naszaly.hu polgármester 

Zámoly Sallai Mihály hivatal.zamoly@datatrans.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 
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mailto:polgarmester@cseteny.hu
mailto:tothedinakitti@gmail.com
mailto:harskutpm@gmail.com
mailto:polgarmester@jasd.hu
mailto:k7304@koznet.hu
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mailto:polgarmester@csakbereny.hu
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A.2. Melléklet – Képernyőfotók a Danube InGrid weboldalról 
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A.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. 

 

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 közép-

magyarországi régióban 2023-2028 között, az Ön településére nézve szívesen megnézzük a várható 

ütemezést és külön visszajelzünk Önnek.  

 

Milyen módon választja ki az E.ON azokat a partnereket, akikkel együtt dolgozik ebben a 

hatalmas beruházásban? 

 

Az uniós és a hazai közbeszerzési szabályoknak megfelelően történik minden tevékenység. Mivel ez 

egy Uniós támogatású projekt, nagyon speciális szabályok vonatkoznak a beszerzésekre, így minden 

egyes beszerzésünknek meg kell felelnie a magyar jogszabályoknak, és ez egy ekkora beruházásnál azt 

jelenti, hogy minden beszerzésünk meghaladja az Uniós értékhatárt, így nemcsak Magyarországon, 

hanem európai szinten is meghirdetésre kerülnek a beszerzéseink, így minden közbeszerzési eljárásunk 

elérhető az Uniós közbeszerzési portálon, és ott várjuk az érdeklődők jelentkezését. 

Terveznek-e további, a Danube InGridhez hasonló projekteket? 

Jelenleg a Danube InGrid projekt folytatásaként valósul meg a projekt az ELMŰ, illetve az ÉMÁSZ 

ellátási területén, azonban előfordulhat, hogy a jövőben több hasonló projekt is indul az okos hálózatok 

teljeskörű kiépítése érdekében. 

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. 

A 2023-as évben milyen fejlesztések valósulnak meg a program keretében? 

InGrid 2 – ELMŰ: 

Angyalföld – Kőtér távvezeték kiváltása történik meg kábeles kapcsolattal, amellyel többlet kapacitás 

keletkezik a hálózaton, illetve elkezdődik a hálózat „kiokosítása”, így a feszültség- és árammérő 
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készülékek transzformátorállomásokba helyezése. Illetve megkezdődnek a Vizafogó alállomáshoz 

kötődő előkészítő munkálatok. 

InGrid 1-E.ON: 

Megtörténik Kisbér alállomás üzembe helyezése, és Zalaszentgrót alállomás létesítése. Üzembe 

helyezésre kerülnek továbbá Csepreg és Csorna távvezeték mezők. Távvezetékek közül üzembe 

helyezésre kerül Kisbér – Veszprémvarsány távvezeték. A hálózat üzemeltetését segítő beruházások 

közül elkezdődik a terhelés alatt szabályozható transzformátorok telepítése, továbbá telepítésre kerülnek 

zárlatjelzők, távműködtetésű oszlop- és kábelköri kapcsolók és meteorológiai állomások. Informatikai 

platformokkal is okosítjuk a hálózatot: megkezdődik a SCADA, az INIS és mérési adatgyűjtő 

platformok telepítése. 
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A.4. Melléklet – Képek a magyar nyilvános konzultációról 
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A.5. Melléklet – Képernyőfotó a teljes videó felvételről 
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A.6. Melléklet – Webes sajtómegjelenések a magyar nyilvános konzultációról 

Danube InGrid nyilvános konzultáció sajtó megjelenések 

Dátum Médium Típus Cím Link 

2022/06/16 Hírstart.hu Online 

Budapesten és 

Pest megyében 

folytatódik a jövő 

villamosenergia-

hálózatának 

építése 

https://www.hirst

art.hu/keres/Buda

pesten%2CPest%

2Cmegy%C3%A

9ben%2Cfolytat

%C3%B3dik%2

Cj%C3%B6v%C

5%91%2Cvillam

osenergia-

h%C3%A1l%C3

%B3zat%C3%A1

nak%2C%C3%A

9p%C3%ADt%C

3%A9se 

2022/06/17 InfoRádió Rádió 

Budapesten és 

Pest megyében 

fejleszt az E.On 

3 perc 

2022/06/18 Okosipar.hu Online 

Budapesten és 

Pest megyében 

folytatódik a jövő 

villamosenergia-

hálózatának 

építése 

https://www.okos

ipar.hu/budapeste

n-es-pest-

megyeben-

folytatodik-a-

jovo-

villamosenergia-

halozatanak-

epitese/ 

2022/06/17 Mnnsz.hu Online 

Budapesten és 

Pest megyében 

folytatódik a jövő 

villamosenergia-

hálózatának 

építése 

http://www.mnns

z.hu/budapesten-

es-pest-

megyeben-

folytatodik-a-

jovo-

villamosenergia-

halozatanak-

epitese/ 

2022/06/16 Iparicégek.hu Online 

Budapesten és 

Pest megyében 

folytatódik a jövő 

villamosenergia-

hálózatának 

építése 

https://www.ipari

cegek.hu/info/119

51-budapesten-

es-pest-

megyeben-

folytatodik-a-

jovo-

villamosenergia-

halozatanak-

epitese 

https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://www.hirstart.hu/keres/Budapesten%2CPest%2Cmegy%C3%A9ben%2Cfolytat%C3%B3dik%2Cj%C3%B6v%C5%91%2Cvillamosenergia-h%C3%A1l%C3%B3zat%C3%A1nak%2C%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9se
https://eonos.sharepoint.com/:w:/r/sites/E.ONAvantgarde/Shared%20Documents/General/Monitoring/Havi%20riport/J%C3%BAnius/20220617%20-%20InfoR%C3%A1di%C3%B3.doc?d=w3beb662898f94d3bbd1ba810fd826c3c&csf=1&web=1&e=iTCeWA
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
https://www.okosipar.hu/budapesten-es-pest-megyeben-folytatodik-a-jovo-villamosenergia-halozatanak-epitese/
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A.7. Melléklet – Meghívó 
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Mellékletek listája – Nyilvános konzultáció Szlovákia 

               

B.1 Melléklet - Nyilvános konzultáció prezentációja 
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B.2 Melléklet: Meghívók az érintettek részére 

Általános meghívó 
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Meghívó a lakosságnak 
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Meghívó a települések és önkormányzatok képviselőinek és az építési hatóságoknak 
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B.3 Melléklet Fotók a nyilvános konzultációról 

 

Photo No. 1 (from left) – Mr. Radoslav Haluška, Chairman of the Board of Directors and CEO of VSD, Mr. 

Peter Dovhun, Chairman of the Board of Directors and CEO of SEPS, Mr. Tomáš Turek, Chairman of the 

Board of Directors and CEO of ZSD 
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Photo No. 2 (from left) – Mr. Marcel Fitere, Division Director – Grid Operations and Development(VSD), Mr. 

Martin Riegel, Member of the Board of Directors and Head of Development, Investment and Procurement 

Division SEPS, Mr. Marian Kapec, Chairman of the Board of Directors and CFO of ZSD 

 

Photo No. 3 (from left) – Mr. Jozef Tomčík, Head of Distribution Strategy Section (VSD), Mr. Peter Náhly, Head 

of Substation Investments Section (SEPS), Mr. Miloš  Nagy, Head of Technical Development Section(ZSD) 

 

Photo No. 4 – Mr. Ján Petrovič, Ministry of Economy of the Slovak republic 
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B.4 Melléklet Kérdések és válaszok listája 

What is it good for and what exactly is the smartgrid? What will it bring to me as a customer, 

after all, electricity still flows the same way... 

Currently, we see as the key challenge for the development of the distribution system our ability to 

collect information related to the electricity parameters, the ability to collect information about 

electricity in real time taking into account load. The sensitivity of distribution system users to the quality 

and uninterrupted distribution is growing. New renewable sources are being connected. The number of 

electric cars is growing. Therefore the project Danube InGrid plays an irreplaceable role, as its 

implementation will deploy technologies that will enable information on customer behavior and system 

status to be obtained in the affected areas in real time. If the distribution operators have data of the 

mentioned quality and scope, they will subsequently be able to use existing networks more efficiently 

and better manage distribution in real time, which means, among other things, a more flexible response 

to failure conditions. 

Modernization of the distribution system is necessary because of the need to cover expansion of the use 

of renewable energy sources and to achieve the energy goals of the European Union and the Slovak 

Republic. Operating a system with a high penetration of renewable resources places higher demands on 

the quality and quantity of "SMART information" about the distribution grid, as well as higher demands 

on the "classic" part of the line, transformers. 

Will activities within Danube InGrid be performed also in Šamorín or around? 

Danube InGrid project within the ZSD distribution area is implemented in the border areas with 

Hungary. The benefits from the projects will have an impact not only on the territory of Slovakia, but 

also on the surrounding countries. As part of the second wave of Danube InGrid project, it is planned to 

expand to the territory of eastern Slovakia. Also the construction is planned in the vicinity of Šamorín, 

specifically near town Mierovo new 110/22 kV electrical station will be build.  

How the transmission system in affected by connecting new renewable sources to the distribution 

system? 

Due to the connection of new RES, from the point of view of SEPS, it is necessary to increase the 

capacity for new installed sources, mainly photovoltaic and wing power plants. Sufficient flexibility and 

regulatory performance of the transmission system is a necessary condition for the integration of 

renewable resources into the system. 

What does it mean that the Danube InGrid project is a project of common interest? 

Projects of Common Interest (PCI) are key infrastructure projects aimed at integrating the European 

internal energy market in order to ensure energy security and help the EU achieve its energy and climate 

policy goals. The project of common interest of the European Union is recognized as the so-called 

"priority status", which means that it is given the status of the highest possible national importance, as 

recognized in national legislation and treated as such in the procedures for issuing permits, spatial 

planning and environmental assessment. 
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In Slovak Republic, such a position is precisely the institute of significant investment. The definition of 

the term significant investment, the basic conditions for issuing a certificate of significant investment, 

as well as the process of issuing a certificate of significant investment are regulated by Act No. 371/2021 

Coll. about significant investments. The certificate is awarded to projects whose implementation is also 

in the interest of the state. 

What smart technologies will be used as part of SEPS activities? 

Smart elements such as digital protective relays, bay control units, shunt reactors and transformer tap 

changer controllers will be installed. 

As part of the renewal and modernization, SEPS is gradually switching to remote mode management, 

which means that the operation does not require the presence of local staff and all control actions of the 

substation are performed remotely from the dispatch centre. The on-line transformer monitoring system 

is the most effective means of ensuring the monitoring of the reliability of the operation of power 

transformers and the prediction of possible damage to individual components during the life cycle. 

Protection relays reduce the risk of asset damage due to maloperation/environmental impacts. The grid 

must have optimal resilience against natural disasters, terrorist attacks, and cyber-attacks. Maintenance-

friendly, safe, and reliable design with comprehensive lifetime services. Proposed technologies will 

enable greater integration of RES in the transmission and distribution grids and lead to more efficient 

use of other existing infrastructure. 

What investments are planned to increase the flexibility of the system? 

The flexibility of the system is necessary to maintain balance between generation and load during 

uncertainty, resulting in increased grid efficiency, resiliency and the integration of variable RES into the 

grid. In order to ensure balance between production and consumption, SEPS uses compensating devices 

to compensate for reactive power, the so-called compensation coils. As part of the Danube Ingrid project, 

it is planned to build them in all investment activities of SEPS - in western Slovakia in Vajnory, in 

Podunajské Biskupice and Stupava, and in eastern Slovakia in ESt Spišská Nová Ves and ESt Voľa. 

How will investments within the Danube InGrid project help Bratislava region? 

Constantly more extensive construction, especially in the vicinity of Bratislava, and the growing number 

of users of the electricity network require the the strengthening of its nodes. 

The implementation of activities within Danube InGrid will increase the quality of electricity supply 

and eliminate possible impacts caused by a power outage. At the level of the distribution and 

transmission system in the area of the Slovak capital, the reliability of power supply to the affected nodal 

points in this region will increase. 

Why is the construction of the new ESt Vajnory important? 

Part of the Danube InGrid project is also the construction of a new 400/110 kV power station in Vajnory, 

as an fully automated remote controlled substation with smart elements (remote control equipment and 

systems)., the looping of the 400 kV line, which will consist of two separate overhead lines of 400 kV 

connecting the existing line and the new power station (looping implemented in Patov, Sv. Jur, Vajnory). 

 The construction of ESt Vajnory with a 400/110 kV transformation is necessary in order to ensure the 

coverage of the expected future electricity consumption in the area of the capital of the Slovak Republic, 
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Bratislava, and the nodal points managed by the distribution system operator Západoslovenská 

distribučná, a.s. In addition, the goal is to increase network capacity and the possibility of connecting 

new customers, or RES, implementation of modern intelligent elements in the network and improvement 

of sustainability at the distribution level with regard to the expected future demands of customers. 

Does state provide grants for this project? 

The Slovak Republic does not directly support this project financially. The support comes from the CEF 

program of the European Union, managed by the CINEA (European Climate Infrastructure and 

Environment Executive Agency). SR supports the project, e.g. in the form of speeding up administrative 

processes in cases where it is possible. In the case of SEPS, the request for the allocation of the status 

of a significant investment is pending. 

How will the project increase the chances of producing electricity from ecological sources? 

Investments aimed at the development of the smart grid will strengthen the integration of new sources 

in the future, especially RES. By strengthening the network, its communication optical layer and 

improving the ability to manage it with the use of modern technologies, additional possibilities for the 

expansion of renewable sources of electricity will be created. Digitalization of the infrastructure is one 

of the basic pillars for the connection of new RES. 

How can I as the customer, actually feel a lower failure rate when the project is implemented? 

We can remove the fault sooner thanks to faster localization of the fault. We are also able to more 

quickly isolate the section with a fault from the healthy part of the system. This will shorten the 

interruption of electricity distribution from the customer's point of view. It is precisely this ability that 

smart technologies bring. In addition, the selected lines will be cabled as part of the project, i.e. j. 

overhead lines will be buried in the ground, which will significantly reduce their failure rate and 

eliminate the negative effects of the weather. 

And won't it be the case that now because of all the construction, you will have shutdowns and we 

will be without electricity? 

Of course, our priority is to switch off customers as little as possible and for the shortest possible time, 

while for this reason we try to use diesel generators, but it is not in our power to use them always and 

everywhere or to change the connection of the network, where it is technically possible, or do live work. 

Unfortunately, in the case of planned works on the network, there are shutdowns. Not all work can be 

carried out without affecting the customer, i.e. shutdown. New smart technologies are supposed to 

contribute to shortening the duration of interruptions - whether they are planned works or malfunctions. 

Can I expect to save on electricity bills? 

The aim of these projects is to accelerate the digitalization of networks using co-financing from 

European funds. The projects will bring benefits to the consumer primarily in the area of increasing his 

role as an active participant in the energy market. The activity of all customers, whether they are 

producers, consumers or prosumers, will be actively monitored and the data obtained in this way 

together with an advanced IT and operating system will provide the basis for more accurate data 

regarding the electricity market, which will lead to its efficiency, stability and ultimately pressure will 

be created to lower electricity prices. In locations that were selected for projects due to a high failure 

rate, the end user will notice a reduction and a shortening of the duration of failures. We can remove the 
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fault sooner thanks to faster localization of the fault. We are also able to more quickly isolate the section 

with a fault from the healthy part of the system. This will shorten the interruption of electricity 

distribution from the customer's point of view. In addition, the selected lines will be cabled as part of 

the project, i.e. j. overhead lines will be buried in the ground, which will significantly reduce their failure 

rate and eliminate the negative effects of the weather. 

 

 

 

What specific objectives of "automated electronic communication with customers" will be the 

subject of the project? 

Electronic communication with customers is standard in various sectors of the Economy. At present, 

distribution system operators such as VSD also direct applicants to an electronic form of 

communication. Already today, more than 90% of communication (requests, suggestions, complaints) 

with our current or future customers takes place electronically. The aim of the activities in the Danube 

InGrid project is to further increase the level of electronization and at the same time by modern 

interactive means to help and make the way of dealing with customer requirements more pleasant. In 

this will help modern technologies that are able to ensure the transformation of written text and human 

speech into a "language" usable for computer systems and the subsequent resolution of customer 

requirements, for example modern systems such as Chatbot, Voicebot, various components of the 

geographical information system made available to the customer. At the same time, these systems will 

also help to process customer requirements more effectively also in IT systems inside the company. 

How are you prepared for an increase in electricity consumption and production caused by 

electric cars, photovoltaics? 

We believe that it is the technologies of superchargers, the development of which is already 

communicated to us by MHSR(Ministry of Economy), that will be a challenge to ensure reliable and 

high-quality distribution of electricity and, above all, sufficient capacity at motorway rest areas, where, 

as a rule, such robust infrastructure is not currently established. This is also why VSD will also set up 

an electric station (e.g. Lučivná station near the Štrba rest stop) in the vicinity of the resting place of the 

motorway system in the vicinity of the motorway system rest areas, or will use modern ecological 

solutions in the form of battery storage facilities, e.g. around the Levoča site. Suitable charging and 

discharging of the battery storage allows to shift the load on the area from the maximum load time to 

the minimum load time to ensure adequate voltage quality, such as eliminating voltage drops, so-called 

flickers, etc. These measures naturally increase connectivity capacity also for modern renewables. 

What is the reason to have optics for when you have mobile internet almost everywhere? Do you 

have such big data transfers? 

Optical routes have been a vital part of electricity distribution for more than 25 years. Through these 

projects, we try to solve faster coverage by optical routes even at the voltage level of 22kV. Optical 

fibers are today considered the most reliable and at the same time the safest form of communication. 

Our requirements for communication routes are also growing hand in hand with the expansion of the 

number of remotely controlled elements and measuring elements in the system. As a critical 

infrastructure operator, ZSD is forced to continuously improve the quality and security of information 
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transmission. Of course, we use data transfers via mobile operators, but optical routes provide better 

transmission parameters. 

Can I connect to your optics as a regular customer? 

ZSD is not a telecommunications operator, so we do not count on such a service or product. Our goal is 

to build the infrastructure primarily for the purpose of operating the distribution system. 

In which locations will VSD install remote-controlled transformation stations as a matter of 

priority? 

 As already mentioned in one of the responses of previous speakers, the VSD deals with the topic of 

reliability of electricity distribution. We also want to build on the automation of overhead lines carried 

out on our territory since 2008 by automation of transformation stations located mainly in larger cities. 

We want to restore the original spatially demanding technologies for modern compact devices due to 

the success of the permitting processes (since not only the costs but also the permitting processes 

fundamentally affect the feasibility of these intentions) we will start this year especially in Poprad, but 

at least one such station should also be installed in Trebišov, Svit, Svidník and Snina. In the next two 

years, we believe that the cooperation of the authorities and organizations concerned will allow the 

smooth development of these technologies also in Bardejov, Humenné, Košice, Michalovce, Spišská 

Nová Ves, and others. 

How do VSD activities related to the compensation of the juniper component of electricity relate 

to SEPS activities? 

As already mentioned in the presentation, this activity of the VSD will follow up on the joint study in 

which SEPS and DS operators participated. The flows of reactive electricity arise in the transmission, 

distribution system and are also  increased by users who are connected to our systems. These flows 

significantly affect the level of voltage in the entire electricity system, due to their nature and the trend 

of development, voltage increases, which is currently most pronounced in the ratios in the transmission 

system. The joint study identified appropriate measures to avoid borderlines in the electricity system 

and the amended legislation should establish a fair framework for their implementation. The project 

contains these technical solutions as well as a way of sharing data towards the transmission system 

operator, in order to achieve efficient, reliable and safe operation of the ES SR as a whole. 
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B.5 Melléklet Webes és nyomtatott média megjelenések  
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