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MEGHÍVÓ 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) és a Magyar Mérnöki Kamara 
(MMK) Energetikai Tagozata közös szervezésben Tervezői fórumot tart a napenergiát 
hasznosító kiserőművek (továbbiakban naperőművek) hálózati csatlakozásának tervezése, a 
tervjóváhagyás folyamatának áttekintése, a folyamat gyorsítása, lehetőség szerinti 
egyszerűsítése céljából. 

A tervezői fórum helyszíne: MEKH 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.  
Időpontja: 2016. december 8.-án (csütörtök) 9:00 órától 13:00 óráig. Regisztráció: 8:30-9:00. 

A Tervezői fórumon a részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A résztvevők 
előzetesen 2016. november 21.-ig jelentkezhetnek a fórumra, név, e-mail cím, munkahely, 
foglalkozás megjelölésével, az alábbi linken: www.mmk.hu/tervezoiforum 

A szervezés technikai korlátai miatt a részvétel elfogadása a jelentkezés sorrendjében történik. 
A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk.                                                                            

A Tervezői fórum programja: 

a) Bevezető előadás: A Magyarországon megújuló energiát hasznosító kiserőművek 
jelenlegi helyzete, várható elterjedése az EU és hazai energiapolitikai tervek tükrében.  

Előadó: Tilesch Péter, a MEKH Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási 
Főosztály vezetője.                                                                           időtartam:  10 perc. 

b) Elosztói engedélyesek tájékoztatója: A műszaki – gazdasági tájékoztatás tartalmi 
elemei, a mögöttes hálózati adatok rendelkezésre állása, csatlakozási tervek 
követelményeinek egységes értelmezése, a tervek szakterületi értékelése, tipikus 
tervezési hiányosságok, a tervjóváhagyás folyamata és időtartama, javaslatok. 

Előadók: Elosztói engedélyesek képviselői.                                Időtartam: 6 x 10 perc. 

c) A MAVIR képviselőjének felkért hozzászólása: A naperőművek villamos hálózati 
csatlakozási tervezésének, az előírások az átviteli hálózat és a rendszerirányítás 
szempontjából fontos követelményei, várható változások a nagyobb elterjedtség 
esetében 

Előadó: MAVIR képviselője, megbízás folyamatban.                      Időtartam: 10 perc. 

d) A tervezők képviselőjének felkért hozzászólása: A naperőművek villamos hálózati 
csatlakozási tervezés és jóváhagyás folyamatának tapasztalatai, javaslatok tétele a 
folyamat jobbítása érdekében.  

Előadó: Szurmai Zoltán okl. villamosmérnök, vezető tervező.        Időtartam: 15 perc. 
15 perc szünet 

e) Fórum: Résztvevők hozzászólása. A hozzászólók kérdéseket tehetnek fel, véleményt, 
tapasztalatot mondhatnak el, a villamos hálózati csatlakozás tervezés, engedélyezés 
folyamatával, az előírások betartásával, esetleg szabályozás módosítási javaslattal 
kapcsolatosan.                                                                                Időtartam:  90 perc. 

f) Összefoglaló, ajánlás. 
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A rendezvénnyel összefüggő kérdésekkel kapcsolatosan szervező a MMK Energetikai 
Tagozat részéről: Rejtő János elnökségi tag. telefon: +36 30 630 2465.  

 

A Tervezői fórumra tisztelettel meghívjuk az érdekelteket. 

 

 

Budapest, 2016. november 9. 

 

 

 

 

                     Németh Róbert Dr. Grabner Péter 

              MMK Energetikai Tagozat                                                      MEKH  

                             elnök                                                energetikáért felelős elnökhelyettes 


