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Mi az elektromos hálózat?

 Elektromos hálózatnak nevezzük az olyan 

nagy távolságokra eljutó távvezetékeket, 

melyek az iparban használt nagy 

feszültségű áram továbbítására szolgálnak

 Alapvetően az erőművektől szállítják az 

elektromos áramot a fogyasztók felé, 

melyek első lépésben mindig az ipari 

fogyasztók. A lakossági fogyasztók csak ez 

után „kapják meg” az elektromos áramot

 A magyar országos elektromos hálózat ún. 

szabványosított, ami azt jelenti, hogy 

ugyanolyan nagyságú (feszültségű) áram 

fut bennük, mint más országokéban

 Miért hasznos ez?



Magyarország villamosenergia hálózatának

térképe



Európai 

együttműködő 

villamos

hálózat

országai



A lakossági villamosenergia ellátása

 Miért szorul Magyarország arra, hogy villamosenergiát vásároljon?

 Miért nem elég az országos saját, önerőből előállított villamosenergia 

mennyisége?

 Villamosenergia-ellátás lépcsőfokai:

Az erőműveink megtermelik a villamosenergiát

A nagyfeszültségű hálózatok eljuttatják az ország minden részére

A nagyfeszültségű hálózatban futó áramot transzformátorok alakítják át

A transzformátoroknak köszönhetően a lakásokba is eljut az áram (220-240 V) 





Az áram transzformálása és lakásokba 

való eljuttatása

 A nagyfeszültségű hálózatokban futó áramot a transzformátor állomások 

alakítják át olyan feszültségre, melyek a lakások hálózatához megfelelő 

(magyarul amit a falban, a konnektorban megkapunk)

 A lakásokba eljuttatott elektromos áram egy ún. hármas vezetékben jelenik 

meg a falakban, aljzatokban

A három vezeték, mely „egyben fut”: fázis, nulla, földelés



Magyarország villamosenergia termelő létesítményei



 Atomenergia (nukleáris) létesítmény [1 db]

Paks

 Szén, lignit [2 db]

Mátrai Hőerőmű (25%), Oroszlányi Erőmű (50%)

Ajka (50%)

 Szénhidrogén (pl. kőolaj) [16 db]

Bakony, Litér, Gönyű, Kelenföld, Tatabánya, Dunaújváros, Újpest, Kispest, 

Csepel, Lőrinci, Tiszai Erőmű, Miskolc, Sajószöged, Nyíregyháza, Debrecen, 

Pécs (50%), Mátrai Hőerőmű (25%)

 Biomassza[4 db]

Pécs (50%), Oroszlányi Erőmű (50%), Mátrai Hőerőmű (25%), Ajka (50%)

 Szélenergia [2 db]

Sopronkövesd, Bőnyi Erőmű

 Fotovoltalikus (azaz napenergia) [2 db]

Pécs-Tüskésréti Erőmű, Mátrai Hőerőmű (25%)









Érdekességek, linkek

 Leukémiát, azaz vérrákot okoz a magasfeszültségű távvezeték?

Link a cikkhez: http://csepel.info/?p=32248

 A Mátrai Hőerőmű átalakítása: leáll a széntüzelés, helyette 100%-ban megújuló 

energiával működő erőmű lesz!

Link a cikkhez (saját elemzésem a témában):

http://www.zoldszemlelet.hu/a-kormany-2025-re-bezarja-a-matrai-szeneromuvet/

 A Mátrai Erőmű jelenleg még Európa egyik legszennyezőbb erőműve:

Gazdaság: Európa legszennyezőbbjei közé került a Mátrai Erőmű | hvg.hu

 Mi a földelés? Egyszerű magyarázat a lakások hálózatának földeléséhez:

https://electric-in-home.com/hu/earthing-in-simple-words-what-is-grounding/

 Érdekes cikk a 400kV-os távvezetékekről:

http://www.pomazicseresznye.hu/reszletek-a-400-kv-os-tavvezetekrol/
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