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Növekvő villamosenergia-
igények az ELMŰ, ÉMÁSZ 

ellátási területén

Az előző évben több tematikus 
lapszám jelent meg az egyes társa-
ságok, szakosztályok, ill. bizottságok 
gondozásában.

Ezzel a lapszámmal egy más irányt 
szeretnénk kezdeni. Terveink szerint 
az egyes koordinációk, esetleg terü-
leti vagy üzemi szervezetek vállalnák 
egy-egy lapszám gondozását olyan 
témákról, amely tagjaikat foglalkoz-
tatja.

Első lépésként erre az ELMŰ szer-
vezet vállalkozott.

Központi témának egy fontos 
kérdést választottunk, amely az idei 
Vándorgyűlésen is megjelenik. Az elmúlt időszakban 
folyamatosan nőtt a villamosenergia-igénybejelen-
tések száma, ezen belül azok az igények is, amelyek 
kielégítése a közcélú hálózat bővítését teszik szüksé-
gessé. Külön kiemelhető az e-mobilitás, a kiserőmű-
vek, illetve a háztartási méretű kiserőművek számának 
növekvő tendenciája is és ezek elosztóhálózatra gya-
korolt hatása.

Az 1 kV feletti hálózatok létesítési és földelési köve-
telményeivel kapcsolatban megjelent új szabványok-
nak is jelentős hatása lesz a hálózatok tervezésére, 
létesítésére és üzemeltetésére egyrészt költség-növe-
kedés, másrészt élőmunka szükséglet növekedésének 
formájában.

Ezeket a témákat járjuk körül az ELMŰ – ÉMÁSZ tár-
saságcsoport tapasztalataiból kiindulva a téma beve-
zető cikkeiben.

Ugyanakkor egyre nagyobb gond a növekvő 
létszámigénnyelszemben a szakképzett munkaerő 
biztosítása, a szakember-utánpótlás. Ez fokozott erőfe-
szítést igényel minden vállalattól, már nem lehet a régi 

módszerekkel szakembereket tobo-
zozni. A következő cikk bemutatja 
az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport 
ebbe az irányba tett erőfeszítéseit, a 
villamosenergia-iparágban kialakuló 
együttműködést, valamint az Ágaza-
ti Készségtanácsokkal kapcsolatos 
első lépéseket.

A növekvő fogyasztói igények ki-
szolgálását a szakember utánpótlás 
nehézségei miatt csak az ügyfél fo-
lyamataink, technológiáink fejlesz-
tésével, automatizálásával tudjuk 
ellensúlyozni. Az erről szóló cikkben 
bemutatásra került néhány új digi-

tális megoldás, amelyekkel az ügyféligények gyorsab-
ban, hatékonyabban elégíthetők ki.

Az új igények, az ehhez szükséges hálózat fejleszté-
sek jelentős élőmunka szükségletet jelentenek. A kér-
dés, hogyan lehetséges ezt az élőmunka igényt csök-
kenteni a hálózatok létesítésében, üzemeltetésében 
technológiai fejlesztésekkel, kompaktabb, a telepítés-
kor kisebb helyszíni munkaerő szükséglettel, a karban-
tartási igény csökkentésével, hálózat digitalizációval, 
automatizálással. Ezt a kérdést terveink szerint a kö-
vetkező lapszámban járjuk körül, amelyben gyártó 
cégek véleményét is szeretnénk bemutatni.

dr. Székely Csaba
a MEE ELMŰ szervezet elnöke

Kedves Olvasó! 

A Magyar 
Elektrotechnikai 
Egyesület 
kiemelt támogatói:
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Az ELMŰ–ÉMÁSZ DSO-hoz beérkező műszaki igények meny-
nyisége évről évre egyre növekvő tendenciát mutat. (2. ábra)

A beérkezett igénybejelentések egy része teljesen új igény, 
egy másik része a már meglévő csatlakozási teljesítmény 
vagy csatlakozási mód változtatása iránti kérés. Jellemzően 
nagyon nagy számban nőtt a lakossági fogyasztóink teljesít-
ménybővítési igénye, hiszen a háztartásokban megjelenő vil-
lamos energiát igénylő eszközök db-száma és teljesítménye 
is egyre növekszik. 

Az új villamosenergia-igényeket két nagy csoportba oszt-
hatjuk
– Közcélú hálózatfejlesztéssel, -beruházással kiszolgálható 

igények
– A meglő hálózatról egyszerű csatlakozóvezetékkel, -kábel-

lel kiszolgálható energiaigények

Közcélú hálózatfejlesztéssel 
Kiszolgálható energiaigényeK                                              

Abban az esetben, ha a meglévő hálózatunk műszaki kiala-
kítása, kapacitása, a hálózati táppont nem tudja kiszolgálni 
a fogyasztó igényét, vagy egyáltalán nincs kiépített villamos 
hálózatunk, csak a fejlesztés, beruházás elvégzése után tu-
dunk villamos energiát szolgáltatni.

Ezen igények kielégítésére szolgáló fejlesztések átfutási 
ideje egyszerűbb esetben 1-2 hónap, de egy bonyolult, nagy 
energiaigényű, zöldmezős, rendkívül sok engedélyezési eljá-
rást igénylő esetben akár több év is lehet.

Ezért nagyon fontos, hogy az igények pontosan legyenek 
megfogalmazva és folyamatos egyeztetés legyen az ügyfél/
beruházó és az elosztói engedélyes között.

A beérkezett igények változását nagyon jól szemlélteti 
az évente kiajánlott Műszaki Gazdasági Tájékoztatók (MGT) 
darabszáma. (3. ábra) Az MGT-ben tájékoztatjuk az igénylőt, 
hogy az általunk leírt műszaki megoldással milyen költségek-
kel és mennyi idő alatt tudjuk kielégíteni az igényt.

a növekvő villamosenergia-igény európai tendenciái Ma-
gyarországra is érvényesek. Becslések alapján ez a ten-
dencia folytatódhat, így a jövőben Magyarországon is a 
villamosenergia-felhasználás lesz az energiafogyasztás 
döntő eleme. a rohamosan növekvő igények évről évre 
nagyobb kihívásoknak teszik ki a hálózati engedélyese-
ket.

BeVezetés                                                                                                 

„Az emberek jóléte, az ipari versenyképesség és az egész társa‑
dalom működése a biztonságos, megbízható, fenntartható és 
megfizethető energiától függ. Azokat az energiainfrastruktúrá‑
kat, amelyek a polgárok otthonait, az ipart és a szolgáltatásokat 
2050‑ben energiával fogják ellátni, valamint azokat az épületeket, 
amelyeket az emberek a jövőben használni fognak, most tervezik 
meg és építik fel. A 2050‑ben jellemző energiatermelés és ‑felhasz‑
nálás szerkezete tehát napjainkban alakul ki” – írja az Európai 
Unió Bizottsági jelentése a 2050-ig szóló ütemtervében.

Az Európai Unió villamosenergia-szükségletének közel 
30%-át már megújuló energiaforrásokból nyerte 2017-ben, 
ismerteti egy friss jelentés.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a villamos energia rend-
szerterhelési csúcsok évről évre egyre növekvő értékei:

2016. 12. 08.  6749 MW
2017. 01. 11.  6780 MW
2018. 03. 02.  6825 MW
A magyarországi villamosenergia-fogyasztás várható értékei-

ről a MAVIR a következőket közölte. (1. ábra) Ezek alapján a csúcs-
terhelés 2021-re 7200 MW, 2032-re pedig már 7600 MW lehet.

az elMŰ és éMász hálózati engedélyeseK 
helyzete a nöVeKVő igényeK tüKréBen                  

 
Az európai tendenciák mellett a magyar GDP, valamint a la-
kásépítések ugrásszerű növekedése is generálja az egyre 
növekvő igényt a villamos energia iránt, amelyek kiszolgálá-
sa erőteljes nyomást gyakorol az ELMŰ–ÉMÁSZ Hálózati Kft. 
mindennapi tevékenységére is.

Növekvő villamosenergia-
igények az ELMŰ, ÉMÁSZ 

ellátási területén

Nagy Róbert

Villamos rendszerek

1. ábra  

2. ábra  

3. ábra  
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A 2015-től évről évre 40-45%-os arányban növekedő, be-
ruházást igénylő csatlakozások a szervezet minden szintjén 
jelentősen megterhelik a kollégákat, ezért új, a folyamatok 
vezérlésére és megvalósítására használható megoldásokat, 
technológiákat kell bevezetnünk.

társasházi igényeK                                                                          

Nagymértékben megnövekedtek a társasházi igények, ame-
lyek egyenként több száz lakást foglalnak magukba (4. ábra), 
de már nem ritkák a több száz telkes lakóparki igények sem. 
Különösen Budapest területén jelentősen nőnek az 1-2 MW 
fölötti irodaházigények is. 

KiserőMŰVeK                                                                                        

A kiserőmű 50 MW-nál kisebb, de 50 kVA-nál nagyobb telje-
sítményű erőmű. A kiserőműves igényeket egyedi igényként 
kezeljük, így a közcélú hálózatra csatlakozáshoz szükséges 
feltételeket írásos igénybejelentés alapján egyedileg kell 
megvizsgálni.

Az 500 kW és ezt meghaladó teljesítményű erőmű létesí-
tése, működtetése engedélyköteles tevékenység, melyet a 
Magyar Energia Hivataltól kell megkérni. Ekkor határozzák 
meg a kiserőmű kötelező átvétel alá eső évenkénti energia-
mennyiségét.

 A betáplálási pontot az elosztói engedélyes határozza 
meg. A termelt energia átvételi ára a KÁT (Kötelező Átvételi 
Rendszer) szerint kerül megállapításra. A termelésről menet-
rendet kell benyújtani az átvevő felé.

Az előzőekben leírt kötöttségek ellenére az ELMŰ–
ÉMÁSZ területén egyre több kiserőműves igény jelenik 
meg. (5. ábra)

Az ábrán megfigyelhető, hogy 2016-tól kezdődően egy 
emelkedési ciklus indult meg, amely folyamatosan, ne-
gyedévről negyedévre 20-30%-os igénynövekedést ered-
ményezett.

A növekedés megindulását a napelemek kiserőműves 
alkalmazása generálta. Míg eddig inkább gázmotoros új 
igények jelentkeztek, ebben az időben megindult a napele-
mes rendszerek térhódítása. Jelenleg az igények több mint 
80%-a napelemes rendszer, és már alig van gázmotoros 
rendszer igény.

A 2016. évi utolsó negyedéves rendkívüli kiugrás oka a KÁT 
rendszer 2017 januárjától történő változása, ugyanis az élet-
be lépő új szabályozás szerint az eddigi 25 évről lecsökken 12 
év 7 hónapra a támogatás igénybevételének lehetősége az 
új Kötelező Átvételi Tarifa (KÁT) kérelmeknél. Ezért mindenki, 
akinek tervei között szerepelt, hogy kiserőművet épít, beadta 
az igényét 2016 végén.

háztartási MéretŰ KiserőMŰ (hKMe)                              

A HMKE olyan, a kisfeszültségű (0,4 kV-os) hálózatra csatlako-
zó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye nem haladja 
meg az 50 kVA-t.

Háztartási méretű kiserőművet (továbbiakban: HMKE) 
nemcsak lakossági Ügyfél létesíthet, hanem önkormányzat és 
vállalkozás is, a fenti teljesítményhatár figyelembevételével.

A kiserőmű csak a minden napszaki csatlakozási pontra 
kapcsolódhat, a meglévő rendelkezésre álló teljesítmény 
nagyságáig. Vezérelt áramkörre kiserőmű nem csatlakozhat.

A kiserőművek 2,5 kVA-ig egyfázisúan csatlakoztathatók, 
5 kVA teljesítmény felett csak háromfázisú villamosenergia-
termelő berendezés kapcsolható a hálózatra. Amennyiben 
a felhasználó egyfázisú csatlakozással rendelkezik, és a szer-
ződésében szereplő kismegszakító-érték megengedi, több 
egyfázisú HMKE is csatlakoztatható, de ezek összteljesítmé-
nye legfeljebb 5 kVA lehet. A 2,5 kVA és az 5 kVA teljesítmény 
között az egyfázisú csatlakozás lehetőségét a hálózati para-
méterek figyelembevételével az elosztói engedélyes minden 
esetben külön vizsgálja meg. 

Hálózatvezérelt inverter szükséges, mely csak a hálózattal 
párhuzamosan képes működni, így hálózati hiba esetén au-
tomatikusan leválik a hálózatról. 

HMKE a közcélú hálózattal vagy annak bármely leválasztott 
részével együtt szigetüzemben nem működhet. Életveszélyes 
lehet egy feszültségmentesített közcélú hálózaton végzett 
munka során a háztartási méretű kiserőműves visszatáplálás. 
A közcélú kisfeszültségű hálózat felőli táplálás megszűnése-
kor az inverteres napelemes egységnek automatikusan le kell 
válnia a hálózatról.

Ezen rövid bevezető után lássuk az ELMŰ–ÉMÁSZ Hálózati 
területhez beérkező HMKE-igények alakulását. (6. ábra)

4. ábra  

6. ábra  

5. ábra  
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Az új vagy megváltoztatott hálózataink nyomvonalához a 
megfelelő engedélyeket és hozzájárulásokat az önkormány-
zatok adják ki.

Az előbbiekből érezhető, hogy milyen bonyolult a társasá-
gunk önkormányzati kapcsolatrendszere.

A lakosság–önkormányzat–energiaszolgáltató hármasa 
csak egységes gondolkodás után tudja meghozni a megol-
dásokat egy-egy problémára, de ebben mindhárom szerep-
lőnek aktívan részt kell vennie.

összegzés                                                                                                 

Összefoglalásként elmondható, hogy az ELMŰ–ÉMÁSZ Há-
lózati Kft.-hez beérkezett hálózati igények folyamatosan és 
jelentősen növekvő tendenciát mutatnak.

A megnövekedett igények kiszolgálását a folyamatosan 
erősödő elvárások mellett kell végeznünk. Ma már nemcsak 
az igények gyorsabb kiszolgálása, a legkisebb költség elve a 
meghatározó, hiszen legalább ennyire fontos a környezetünk 
védelme, az információk védelme, de a legkisebb ökológiai 
lábnyomot hagyó technikai megoldások megtalálása is.

Ezt a XXI. századi igényrendszert csak XXI. századi megol-
dásokkal tudjuk kiszolgálni.

A megkeresések exponenciális növekedése és a külső kör-
nyezeti elvárások a jelenlegi folyamatok egyszerűsítését (kül-
ső jogszabályi és belső folyamatok) követelik meg.

Az évek óta folyamatosan növekvő energiaigények gyor-
sabb kiszolgálásának érdekében minden engedélyes a csat-
lakozási folyamatok teljes körű automatizálására, digitalizálá-
sára törekszik.

A külső jogszabályi engedélyezési folyamatok lényeges 
egyszerűsítése és digitalizálása már megkezdődött, de még 
nagyon sok közös munka vár ránk, hogy a változások stabilan 
tudják teljesíteni a fogyasztók elvárásait.

nemzetközi egyezmények keretében is vállalta, hogy a meg-
újuló energiaforrás-felhasználást növeli. Ennek fontos lépcső-
foka a tervezett beruházás. Ez szavai szerint bizonyíték arra is, 
hogy az atomerőmű nem ellensége, nem riválisa a megújuló 
energiaforrásoknak, hanem jól kiegészíti egymást.

Zsuga János, az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezér-
igazgatója kiemelte, hogy szimbolikus a helyszín, hiszen Paks 
a magyar energetika “fellegvára” az atomerőműnek köszön-
hetően. Az, hogy itt épül meg az ország egyik legnagyobb 
naperőműve, azt jelzi, hogy a nukleáris és a megújuló energia 
jól megfér egymással. Ha megépül, akkor Paks már nemcsak 
az atomenergia, hanem a napenergia hazai központja is lesz. 

“Számunkra a következő évtizedek biztonságát, fejlődését, 
városunk jövőjét az új atomerőművi blokkok építése garan-
tálja, de emellett fontosnak tartjuk az atomenergiához ha-
sonlóan tiszta, de megújuló, környezetbarát energiát bizto-
sító megoldásokat is” – hangsúlyozta Szabó Péter, Paks város 
polgármestere. 

A jelenlegi éves 40-50%-os növekedési tendenciát követve 
2018-ban 8000 körüli igény várható.

hálózatfejlesztés nélKül 
Kiszolgálható igényeK                                                                

A tömegesen megjelenő, főleg lakossági igények általában 
hálózatfejlesztés nélkül is kiszolgálhatóak. Ilyenek az új építé-
sű családi házak szabadvezetékes vagy kábeles csatlakozásai, 
vagy a már említett egyéb teljesítménynövelési igények is.

A beérkezett írásos műszaki jellegű megkeresések növe-
kedése évi 40-50%-ot is meghaladó, jóval nagyobb, mint az 
átlagos igénynövekmény. 

Megfigyelhető egy átrendeződés az összes megkeresés-
ben. A fogyasztók műszaki ügyekben egyre jobban preferál-
ják az írásban történő műszaki igénybejelentéseket.

Ezért szükséges olyan IT-megoldásokat és automatizmusokat 
beépíteni a folyamatot működtető rendszereinkbe, amelyek 
gyors és biztonságos ügyintézést/ügykezelést tesznek lehetővé.

KiVáltásoK/önKorMányzatoK                                               

A kiváltási igények is évi 20-30%-os emelkedést mutatnak. 
Kiváltásról akkor beszélünk, ha a meglévő hálózati elemet, 
műszaki megoldást a fogyasztó kérésére át kell alakítanunk. 

A kiváltásokat leginkább az önkormányzatok és nagy inf-
rastrukturális beruházások váltják ki, amelyekre sorrendben 
az alábbiak jellemzőek:
– Közterület-felújítás kapcsán földkábelesítés
–  Településrendezés során úttestbe bekerülő hálózat kivál-

tása (övezeti átsorolások, belterületbe vonás, ingatlanok 
kialakítása)

–  Útkiszabályozás során történő kiváltások (földútból, dűlő-
ből kiszabályozott 6 m széles út egyéb közművekkel)
Az új energiaigények tekintetében az önkormányzatok új 

kihívások elé állítják társaságunkat, egyre több esetben merül 
fel, hogy a települések egyes kiemelt részein vagy a település 
egészében a helyi építési előírások csak kábeles csatlakozó-
hálózat kialakítását engedélyezik, még abban az esetben is, 
ha szabadvezetéki hálózattal történik a terület ellátása.

A legjellemzőbb kapcsolat a cégcsoportunk és egy telepü-
lési önkormányzat között a közvilágítás, díszvilágítás. De van-
nak olyan önkormányzatok is, amelyek pályázati forrásokból 
külső céggel újíttatták fel a lámpatesteket. 

2018. március 29-én, Pakson néhány kilométernyire a paksi 
atomerőműtől letették a 20,6 megawatt kapacitású naperő-
mű alapkövét, amely évente átlagosan 22,2 GWh villamos-
energia-termelést biztosíthat. Az üzemelés révén éves szin-
ten több mint 22 ezer tonnával csökkenhet hazánk szén-di-
oxid kibocsátása.

A naperőmű fél éven belül épül meg 50 hektáros területen. 
A beruházás tervezett beruházási költsége 9 milliárd forint, 
melynek 65 százalékát az MVM Csoport saját, 35 százalékát 
pedig Európai Uniós forrásból finanszírozza.  A cégcsoport 
7 projekt keretében országosan 110 naperőművet épít EU-s 
társfinanszírozással. 

Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkja létesítéséért 
felelős tárca nélküli miniszter, azt hangsúlyozta, hogy a be-
ruházás jól illeszkedik a 2011-ben elfogadott nemzeti ener-
giastratégiában foglaltakhoz. Hazánk ebben célul tűzte és 

Villamos rendszerek

Nagy Róbert
ELMŰ Hálózati Kft.
Hálózat csatlakozási osztály
robert.nagy@elmu.hu

Pakson már épül a naperőmű



Az e-mobilitás 
elosztóhálózaton jelentkező 

hatásai

Slezsák István, Varga Zoltán 

az e-mobilitás olyan közlekedési lehetőség, amely az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében 
meghatározó elem lesz. ha Magyarországon minden 
személygépjármű elektromos hajtású lett volna 2017-
ben, akkor a közlekedéshez több mint 6000 gWh vil-
lamos energiát használtak volna fel egy év alatt. ez a 
mennyiség a 2017-es hazai 45,05 tWh összes felhasz-
nálásnak több mint a 13%-a [1.], ezért elengedhetetlen, 
hogy az e-autók hatásait figyelembe vegyük a hálózat-
fejlesztési stratégia kidolgozásánál, a közép- és hosszú 
távon indokolt hálózatfejlesztésekhez szükséges erő-
források meghatározásánál.

1. KözleKedési szoKásoK Magyarországon  

Az elektromos autók elosztóhálózatra kifejtett hatásainak 
elemzéséhez az adott régióra jellemző közlekedési szoká-
sokból célszerű kiindulni, mivel a terhelési görbékre kifejtett 
hatást döntően befolyásolja a töltések időbeni eloszlása, ami 
jellemzően az utazási szokásoktól függ. Emellett érdemes fi-
gyelembe venni az NGM által meghatározott fejlesztési terve-
ket, illetve a külföldi példákat is.

A [2.] forrás alapján a hazai személygépjárművek által 
megtett napi távolság 24 km. A 100 km megtételéhez szük-
séges energia kb. 20 kWh, így egy e-autó átlagos napi ener-
giaszükséglete a magyarországi közlekedési környezetben 
kb. 5 kWh. 

2. a terhelési görBéK Becslése az e-autóK 
száMánaK felfutása alapján                                              

Az e-autók számát és jövőbeni felfutását is csak becsülni le-
het, ezért utóbbira több szcenáriót határoztunk meg.

Magyarországon 2017 januárjában a [3.] forrás alapján 3,3 
millió személygépjármű volt forgalomban, közöttük a [4.] for-
rás szerint 2400 e-autó üzemelt. Eszerint 1440 személygép-
járműre jutott egy tisztán elektromos vagy hibrid jármű. Az 
e-autók száma felfutásának vizsgálatakor három esetet vet-
tünk figyelembe. Ezeket az 1. ábra mutatja az ELMŰ–ÉMÁSZ 
teljes ellátási területére.

A várható felfutás megállapításakor a németországi ada-
tokat alapul véve régiónként évi 25-30%-os növekedéssel 

számoltunk. Ebből kiindulva a magas felfutás évi 40-50%-os 
növekedéssel, míg az alacsony felfutás évi 12-15%-os növe-
kedéssel járna.

Minden szcenárióra meghatároztuk a terhelési görbék 
alakulását és a csúcsterhelés növekedését. A nyári terhelési 
görbéket vettük alapul, mivel a terhelés ebben az esetben 
alacsonyabb a télihez képest, így az e-autók nagyobb arány-
ban járulhatnak hozzá a terhelés növekedéséhez. Figyelembe 
vettük, hogy a hálózat fejlesztését még számos energiaigény 
indokolja, ezért a villanyautók nélküli terhelést is növeltük az 
ELMŰ–ÉMÁSZ főelosztó-hálózatának Hálózatfejlesztési terve-
iben prognosztizált növekedési ütem szerint. 

A 2. ábrán látható, hogy a töltési stratégiák eltérően befo-
lyásolják a terhelési görbéket. Kizárólagos otthoni töltések 
esetén jelentős csúcsterhelés-növekedés figyelhető meg 
a délutáni órákban, míg folyamatos töltés esetén a nappali 
órákban kevésbé jelentős, egyenletes terhelésnövekedés ta-
pasztalható.

3. a csúcsterhelés Változása a KülönBöző 
régióKBan                                                                                            

1. ábra  e-autók felfutásának szcenáriói (ELMŰ–ÉMÁSZ ellátási 
területén

2. ábra  e-autók számának magas felfutása esetén 2032-re 
prognosztizált nyári terhelési görbe

3. ábra  Otthoni töltések esetén kialakuló csúcsterhelés várható 
%-os növekedése 2032-ben az e-autók nélküli állapothoz képest az 
ELMŰ–ÉMÁSZ üzemirányítási területein
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5. a háztartási fogyasztóKat ellátó Kif 
hálózat felVeVőKépességéneK jaVítása                         

Az e-autók jövőben várható elterjedésére való felkészülés 
érdekében megvizsgáltuk, hogy mennyire változik az egy 
áramkörre felvehető, illetve egy adott teljesítményű transz-
formátorral ellátható lakossági fogyasztók száma. A jelen-
leg alkalmazott tervezési irányelveink szerint csúcsidőben 
minden lakossági fogyasztót 1,4 kVA egyidejű teljesítmény-
nyel veszünk figyelembe. A jelenlegi fogyasztási szokások 
szerint a lakossági fogyasztók egyidejű teljesítménye csúcs-
időben 0,7 kVA.

KIF áramkörökön ellátható fogyasztók számának meg-
adásához elengedhetetlen az egyidejűségi tényező meg-
felelő pontosságú meghatározása, mely leghatékonyabban 
árammérések alapján történhet. Az e-autók száma egyelőre 
kevés a valóban reprezentatív mérések kivitelezéséhez, így 
egyelőre csupán teoretikus közelítéssel éltünk. Ennek kiala-
kításához az akkumulátorok – napi utazási szokások során 
elfogyasztott energiával való – feltöltéséhez szükséges időt 
és a töltések indításának [2.] szerinti időbeli eloszlását vet-
tük figyelembe.

Az egy adott teljesítményű transzformátor által ellátható 
lakossági fogyasztók száma meghatározásának érdekében 

végzett vizsgálataink eredményét az 
5. ábra mutatja.

Látható, hogy a háztartásokba 
telepített töltők tömeges elterjedé-
sével az ellátható fogyasztók száma 
meredeken csökken. Az ELMŰ–
ÉMÁSZ mintegy 20 ezer KÖF/KIF 
transzformátorának 90%-a közcélú, 
lakossági fogyasztókat lát el. A köz-
célú KÖF/KIF transzformátorok átla-
gos kihasználtsága 30% alatt van, így 
a túlterhelés veszélye még nagyobb 
e-autó-penetráció esetén is csekély.

A nagyobb terhelés miatt azonban 
feszültségproblémák is előfordulhat-
nak, különösen kiterjedtebb, 500-700 
m-nél hosszabb áramkörök esetén. 
Ilyen esetekben több kisebb telje-
sítményű KÖF/KIF transzformátorra, 
azaz táppontsűrítésre van szükség. 
Ezeknek a beavatkozásoknak a mér-
téke még jó közelítéssel sem becsül-
hető, mivel a KIF hálózat problémái 
egyedi vizsgálatokat igényelnek. A 
fejlesztések nagyságrendje rövid és 

Az e-autók számának mindhárom felfutási szcenáriója mel-
lett kialakuló csúcsterhelés változását kiszámítottuk otthoni 
töltések esetére. Az ekkor kialakuló csúcsterhelés-növeke-
dést a 3. ábra mutatja.

Becsléseink szerint a csúcsterhelés 15 éven belül az ELMŰ–
ÉMÁSZ teljes ellátási területére vonatkozóan akár 8%-kal 
is növekedhet. Azonban ez az eset akkor fordulhat elő, ha 
az e-autók száma minden évben 40-50%-kal emelkedik. Az 
üzemirányítási területek vizsgálata kimutatta, hogy Budapes-
ten és környékén várható szignifikáns növekedés. A középfe-
szültségű vonalak átlagos kiterheltsége 80% körüli, így pél-
dául a Pilis térségében új alállomás építése és a KÖF hálózat 
fejlesztése is szükséges az elkövetkező 15 évben mintegy 4-5 
milliárd Ft értékben.

4. az ország átjárhatóságát Biztosító 
töltőinfrastruKtúra Kiépítése                                      

Az autópályák mentén 100-300 kVA teljesítményű villám-
töltőkkel felszerelt töltőállomások építése várható. Ezeknek 
a hálózatra való csatlakoztatásánál a legnagyobb kihívást a 
nagy rendelkezésre álló teljesítmény biztosítása, illetve a há-
lózaton várhatóan véletlenszerű időpontokban és időtarta-
mokra megjelenő nagy terhelésnövekedés okozta feszültség-

változás lekezelése fogja jelenteni. A töltőállomások várható 
elhelyezkedését a 4. ábra mutatja.

Látható, hogy a megállási lehetőségek 5-10 km-enként 
helyezkednek el az M3-as autópálya mentén. A várható nagy 
beépített teljesítmény és várható teljesítményingadozás mi-
att az itt létesülő villámtöltőket célkábellel célszerű csatlakoz-
tatni. A fentiek miatt viszont akár ~600 km középfeszültségű 
hálózat létesítése és az azok ellátását biztosító alállomások 
bővítése válna szükségessé. Ezeken a beruházásokon túl a tel-
jesítmény bővítése miatt végrehajtott NAF/KÖF gépcserékkel 
és az új alállomások NAF hálózatba illesztésével együtt a fej-
lesztések az elkövetkező évtizedek során mintegy 30 milliárd 
forintos beruházást igényelnek az ELMŰ–ÉMÁSZ részéről.

Villamos rendszerek

4. ábra  A közcélú NAF/KÖF alállomások, illetve a benzinkutak és pihenőhelyek elhelyezkedése az 
ELMŰ–ÉMÁSZ ellátási területén

5. ábra  Különböző névleges teljesítményű KÖF/KIF 
transzformátorok által ellátható lakossági fogyasztók száma
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középtávon eltörpül a NAF és KÖF hálózat fejlesztésének igé-
nyétől. Megfelelő alaptervezéssel a fejlesztések mértéke és 
azok ütemezése racionalizálható.

6. a MegnöVeKedett csúcsterhelés 
Kezelése az elosztóhálózaton                                         

A korábbi fejezetekben leírtak alapján megállapítható, hogy 
mind a hálózat csúcsterhelése, mind az elosztóhálózaton 
szállított villamos energia mértéke jelentősen növekedhet 
az e-autók jövőben várható elterjedése miatt. A fejlesztéssel 
kapcsolatos döntéseket már jó pár évvel korábban meg kell 
hozni, így a helytálló prognózisok készítése kulcsfontosságú. 
Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a hálózat fej-
lesztési igényeit nemcsak az e-autók, hanem rengeteg más 
tényező együttes hatása miatt kialakuló új energiaigények 
határozzák meg. Minden kétséget kizáróan megállapítható, 
hogy a jövőben nagyobb mértékű beruházások szükségesek 
hálózati oldalról. Ez nem feltétlenül jelenti kizárólag a hálózati 
kapacitás bővítését, bár a KÖF hálózat felvevőképességének 
vizsgálatai alapján erre is szükség lesz.

A növekvő csúcsterhelés miatt a KÖF és NAF hálózat tar-
talékai is csökkenhetnek, ezért meg kell fontolni a töltések 
egy részének vagy akár egészének direkt vagy indirekt ve-
zérlését. Az indirekt szabályozást tarifális konstrukciókkal 
lehetne megoldani. Az új tarifák árazási struktúrájának ki-
alakítására, okos mérőkkel való felszerelésére szintén erő-
források szükségesek mind az elosztói, a kereskedői és a 
regulátori oldalon. 

7. szaBályozás – igényeK a gyaKorlatBan                      

Az e-töltés témakörének átfogó szabályozása – beleértve a 
töltési költségelszámolást is – jelenleg még nem áll rendelke-
zésre. A piaci résztvevők és a regulátori szerepet betöltő szer-
vezetek egyeztetése folyamatosan zajlik. Egyre biztosabbnak 
látszik azon európai uniós irányvonal alkalmazása, miszerint 
a 3,7 kW vagy annál kisebb teljesítményű elektromos autó-
töltésre a szabályozás nem fog kiterjedni. Már több részletes 
működési modell létezik, de a teljes körű jogi iránymutatás 
még várat magára.

Egyértelműen kijelenthető, hogy az elektromos töltőinf-
rastruktúra a nemzetközi trendeknek megfelelően Magyaror-
szágon is egyre szélesebb körben terjeszkedik. ELMŰ–ÉMÁSZ 
ellátási területen jelenleg több mint 300 közterületi elektro-

mos töltőoszlop telepítése zajlik. Társaságunkhoz érkezett 
műszaki igények alapján körvonalazódni látszik egy ten-
dencia, amely szerint a beruházók a 2x22 kW teljesítményű 
töltőoszlopokat részesítik előnyben a közterületi telepítés 
során. Jelenleg a villámtöltőkhöz kapcsolódó igények száma 
elenyésző. A témakörben nyilvántartott műszaki megkeresé-
sek kevesebb mint 2%-a köthető villámtöltőpont létesítésé-
hez ellátási területünkön. Tekintettel a 2x22 kW teljesítményű 
töltőoszlopok térhódítására, általánosságban elmondható, 
hogy egy töltőpont igényelt teljesítménye kiszolgálható az 
elosztóhálózatot érintő jelentős beruházás nélkül, csupán ká-
beles csatlakozó létesítéssel. A jelenlegi igények mindössze 
15%-ánál szükséges a mögöttes hálózat bővítése, esetleges 
rekonstrukciója.

Az utóbbi időszakban megnövekedett az elektromos töl-
tőpont kialakítása érdekében történő teljesítménybővítési 
igények száma is. Ebben az esetben olyan töltőpontokról 
beszélünk, amelyek egy felhasználási hely belső, rendszer-
használói hálózatára csatlakoznak, tehát a töltőegység nem 
rendelkezik független elosztóhálózati kapcsolattal. Ezzel a 
műszaki megoldással leginkább üzletközpontok közösségi 
parkolóiban, parkolóházakban, illetve a lakosság körében 
találkozhatunk.

8. összefoglalás                                                                           

A vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az elkövetkező 
15 évben a csúcsterhelés növekedése és a terhelési görbék 
változása akkor lesz számottevő, ha az e-autók száma éven-
te meredeken emelkedik, és a töltések időpontjai a délutáni 
órákra koncentrálódnak (jelenleg nem erre számítunk). Eb-
ben az esetben túlnyomó többségű otthoni töltés mellett 
mérsékeltebb, ám még mindig jelentős középfeszültségű 
hálózatfejlesztések szükségesek. Az otthoni e-töltők direkt és 
indirekt vezérlési lehetőségeinek kihasználása nélkül becslé-
seink szerint a hazai viszonyok között évente 700-800 fő mun-
kája szükséges az üzemeltetői, tervezői és kivitelezői oldalról, 
hogy a növekvő terheléssel a hálózat tudja tartani a lépést az 
ellátásbiztonság garantálása mellett.

irodalomjegyzék
[1] https://www.villanylap.hu/hirek/4761-nott-magyarorszag-villamosenergia-

felhasznalasa-2017-ben (Letöltés ideje: 2018. április 10.)
[2] pintér l. (2015): Villamos autók elosztóhálózatra vett hatásainak modellezése
[3] http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ode006b.html 
 (Letöltés ideje: 2018. április 6.)
[4] http://www.alternativenergia.hu/vajon-hany-elektromos-auto-fut-a-

magyar-utakon/80390 (Letöltés ideje: 2018. április 6.)

6. ábra  2x22 kW töltést biztosító közterületi e-töltő

Varga Zoltán
villamosmérnök, üzemgazdász
ELMŰ Hálózati Kft. 
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zoltan.varga.02@elmu.hu

Slezsák István
okl. villamos mérnök, nukleáris szakmérnök
ELMŰ Hálózati Kft. 
Hálózati Stratégiai osztály
istvan.slezsak@elmu.hu
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A megújulóenergia-termelés 
bővüléséhez szükséges hálózat- 

fejlesztések munkaerő-szükséglete 

Csank András

a fenntartható jövő megteremtésének egyik kulcs-
eleme a megújuló villamos energiatermelés részará-
nyának folyamatos növelése. a növekedési tervekben 
több ezer MW kapacitásról is lehet olvasni, aminek a 
rendszerbe illesztéséhez hálózatfejlesztésre van szük-
ség. a cikkben megvizsgáljuk, hogy a hálózatfejleszté-
sek várhatóan milyen költséget jelentenek és mekkora 
többletmunkaerő kapacitásigényt támasztanak.

1. céloK, töreKVéseK                                                                         

Az utóbbi egy-két évben a Magyar Kormány több intézkedést 
is életbe léptetett annak érdekében, hogy az Európai Unió ál-
tal elfogadott Energia és Klíma Csomag 20-20-20 célkitűzésé-
ből (1-es ábra) a Magyarország számára a megújulóenergia-
termelés területére előírt 14,65%-os célokat teljesítse.

A célok elérése érdekében 2000 MVA kapacitás lett kitűz-
ve azzal a kiegészítéssel, hogy amennyiben gazdaságos és 
ez megéri, akkor a 4000 MVA kapacitás elérése is célszerű le-
het. A 4000 MVA-es kapacitás elérése nagyban elősegítené 
az Európai Unió 2030-as klíma- és energiapolitikai célkitű-
zéseit, amelyek 27%-os megújulóenergia-részarányt tűznek 
ki célul.

2. Megújulóenergia-terMelés táMogatási 
rendszeréneK főBB Változásai                                         

A 2000 MVA meghatározásával egy időben módosult a támo-
gatási rendszer is. A KÁT rendszer 2016. 12. 31-ével megszűnt 
és helyette a METÁR rendszer lépett életbe. 

A két támogatási rendszer között alapvető különbség – a 
Network Code-nak való megfelelés, a rövidebb támogatá-
si idő és az alacsonyabb támogatási összeg és a külföldön 
történő létesíthetőségen kívül – az engedélyezési folyamat 
eljárási rendjében van. A KÁT rendszer esetében a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az enge-

délyeket a hálózatcsatlakozási igény benyújtása előtt adja 
ki, míg a METÁR rendszer esetében előbb a hálózatcsatla-
kozási feltétel meghatározása szükséges, és ezek alapján 
történik meg az igénybejelentések elbírálása. Ez a változás 
abból a szempontból fontos, hogy hálózati oldalról minimá-
lis fejlesztés, időátfutás és a legkisebb rendszer zavartatás 
kerüljön előtérbe, és ezzel érvényesüljön rendszerszinten a 
VET legkisebb költség elve.

A kiserőművek terjedésének felgyorsítása érdekében külön 
határozatok – melyek támogatása eltér az eddig ismertetet-
től  – és törvénymódosítások kerültek bevezetésre:
– (2125/2017. (XII. 29.) kormányhatározat) értelmében a kor-

mány támogatja, hogy a földművesek vagy azok tulajdo-
nában álló gazdasági társaságok kis teljesítményű erőmű-
vekből álló naperőműveket és napelemfarmokat hozzanak 
létre, legalább 600 db 300 MVA összteljesítményig.

– 2018. 03. 16-án a kiserőművek létesítésének megköny-
nyítése és gazdaságosabbá tétele érdekében az Ország-
gyűlés módosította a villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvényt. Ennek értelmében 3 km-ig a csatlakozó 
hálózat létesítésének költségét az elosztóknak kell visel-
nie, a 3 km feletti rész esetében a beruházó kérheti az 50% 
csatlakozási díj támogatást, utóbbira eddig is megvolt a 
lehetőség. 

 Ugyancsak változás, hogy bevezették a termelői elosztó 
hálózat fogalmát, ami a csatlakozását azzal könnyíti meg, 
hogy az eddigi gátat jelentő garantált szolgáltatási kritériu-
mok figyelmen kívül hagyhatók.

3. a Megújulóenergia-terMelés jelenlegi 
helyzetKépe, KihíVásoK                                                           

A KÁT rendszer keretében 2016 év végéig több mint 2000 MW 
napelemes kérelem érkezett a MEKH-hez, aminek túlnyomó 
többsége jóváhagyásra került. A beruházások megvalósítá-
sának döntő többsége 2018-19-re prognosztizálható, amit az 
ELMŰ–ÉMÁSZ ellátási területére beadott kiserőműves igény-
bejelentések számának változása is megerősít (2-es ábra). A 
2017-ben beadott erőműi kapacitások összértéke elérte a 
485 MVA-t.

Amellett, hogy jó úton haladunk a célok teljesítését illetően 
(3-as ábra), nem szabad megfeledkezni arról a tényről, hogy 
ezek a munkák jelentős kihívás elé állítják a piac összes részt-
vevőjét. 

1. ábra EU 20‑20‑20‑as csomag



őrzésére fordított forrásból 
kellene finanszírozni, akkor en-
nek megvalósításához csak az 
elosztóhálózat alkalmasságá-
nak megteremtése érdekében 
több mint 20.000 embernek 
kellene rajta dolgoznia egy 
éven keresztül.

Az előzőekben felvázolt 
számításhoz képest természe-
tesen és szerencsénkre ked-
vezőbb a helyzet, az igények 
nagy részénél elegendő a 
meglévő nagy/középfeszült-
ségű alállomások celláinak 
bővítése, de azért szükséges 
új létesítése is ebből az okból 
eredendően. 

A 300 MVA összteljesítmény-
ben tervezett napelemfarmok 
hálózathoz csatlakoztatása kü-
lön vizsgálatot is megérdemel. 
Az ELMŰ–ÉMÁSZ hálózatán 
végeztünk vizsgálatokat, ahol 
alacsony, közepes és magas 
megvalósulási rátát vettünk 
figyelembe a két engedélyes 
területén. Az alacsony 10% 
rátához 3-4 Mrd Ft, míg a ma-
gas 50%-oshoz (150 MVA) 
~30 Mrd Ft értékű hálózatfej-
lesztési szükségletet számol-
tunk ki. Ez az utóbbi érték az 
ELMŰ–ÉMÁSZ egyéves beru-
házási keretének felel meg, 
ami erőforrás oldalon (tervező, 
kivitelező, üzemeltető) ~3000 
ember munkavégzését jelenti.

5. összefoglalás                                                                      

Jelenlegi törekvések mellett úgy látszik, hogy a Magyaror-
szág által vállalt célok teljesíthetőek, azonban ennek ára van. 
A megvalósításhoz szükséges támogatási rendszer kialakítá-
sán, az elosztók pénzügyi kiadásai mellett jelentős, több ezer 
fős szakember erőforrás szükséglete van, amit ki kell tudni 
szolgálnia a munkaerőpiacnak, vagy más tevékenységek fej-
lesztése révén kell kigazdálkodni ezt a szükségletet. 

irodalomjegyzék
[1] http://nrgreport.com/cikk/2017/12/07/jovore-johetnek-a-palyazatok-

megujulokra
[2]  http://www.met.hu/doc/rendezvenyek/metnapok-2015/01_NemesCs.pdf
[3] http://docplayer.hu/21474137-A-megujulo-energia-termeles-helyzete-

magyarorszagon.html

4. KihíVásoK                                                                                        

Annak érdekében, hogy a tervezett 2000 MVA termelőkapaci-
tás csatlakoztatható legyen a hálózathoz, számos fejlesztésre 
van szükség, ami a hálózati engedélyesek pénzügyi terheinek 
növekedése mellett többlet emberi erőforrásként is jelentke-
zik. Az, hogy ez a többlet mit is jelent pontosan, nehéz meg-
határozni, azonban többféle módon is meg lehet közelíteni.

Az egyik legegyszerűbb megközelítés az, ha figyelembe 
vesszük a tervezett kapacitásbővülést és azt, hogy ha nem 
lenne hálózat az igények közelében, akkor milyen fejleszté-
sekre és mekkora mértékben lenne szükség.

A középfeszültségű hálózatfejlesztésének becsült költségei:
– 1 km középfeszültségű vezeték költsége: ~ 20 M Ft
– 1 db alállomás beruházási költsége:      ~ 1.000 M Ft
– 1 km 120 kV-os vezeték költsége:              ~ 150 M Ft

Számítási feltételek:
– 1 db alállomás 40 MVA névleges teljesítményű
– 1 db alállomás bekötéséhez kb. 10 km 120 kV-os vezeték 

létesítése szükséges
– 1 db alállomáshoz mintegy 10 középfeszültségű vezeték 

csatlakozik, átlagosan 5-10 km hosszúságban
Ezek alapján ~200 Mrd Ft beruházási kényszer keletkezne 

magyarországi viszonylatban, ami nemcsak költségoldalon 
jelentene problémát, hanem erőforrás oldalon is. Amennyi-
ben ezt a csatlakozási igényt nem a hálózat állapotának meg-

2. ábra ELMŰ–ÉMÁSZ területére bejelentett naperőműves csatlakozási igények számának 
és összkapacitásának változása

3. ábra A megújuló energiaforrásból előállított energia részaránya a teljes bruttó 
energiafogyasztásból
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Szabványváltozások hatása a 
hálózatok tervezésére, létesí-

tésére, üzemeltetésére

Orlay Imre

a villamosenergia-rendszer biztonságos működésének 
és optimalizálásának elengedhetetlen feltétele a vonat-
kozó szabványoknak való megfelelés. 2011-ben három új 
európai szabvány jelent meg az 1 kV feletti hálózatok lé-
tesítési és földelési követelményeivel kapcsolatban. erre 
a három szabványra közösen „új nagyfeszültségű szabvá-
nyok” megnevezéssel hivatkozhatunk. az új szabványok 
jelentős mértékben szigorították az eddigi létesítési elő-
írásokat és a földelési gyakorlatot.

BeVezetés                                                                                         

Az 1 kV-nál nagyobb feszültségű váltakozóáramú létesítmé-
nyekre vonatkozóan az utóbbi években három átfogó jellegű 
nemzetközi (IEC, ill. EN) szabvány jelent meg:

(1) MSZ EN 61936‑1:2016 1 kV-nál nagyobb feszültségű 
váltakozóáramú energetikai létesítmények 1. rész: közös sza-
bályok. 

(2) MSZ EN 50522:2013 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszült-
ségű energetikai létesítmények földelése.

(3) MSZ EN 50341:2013 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszült-
ségű szabadvezetékek. 1. rész: Általános követelmények. 
2014-ben megjelent egy ún. nemzeti kiegészítés MSZE 50341‑
2:2014 (továbbiakban NNA), amely a magyarországi sajátsá-
gokat tartalmazza.

Ezek a szabványok a magyar gyakorlatban hosszú ideje 
alkalmazott szabványok – mint pl. a nagyfeszültségű háló-
zatokra vonatkozó MSZ 1610 Erősáramú berendezések, az 
MSZ 172/2 és 172/3 érintésvédelmi, valamint az MSZ 151 sza-
badvezeték létesítési szabványok – visszavonásával jártak. Az 
új szabványok általános szempontokat adnak meg a konkrét 
követelmények helyett, így a tervezőkre, üzemeltetőkre há-
rítja a konkrétumok meghatározását. Megjelentetésének leg-
fontosabb okai az alábbiak
– Nemzeti szabványok előírásainak egységesítése iránti 

igény EU-n belül.
– Szigorították a megengedett érintési feszültség értékét.
– A 132 kV-os és nagyobb feszültségű hálózatok zárlati ára-

mai az utóbbi évtizedekben megnőttek, NAF/KÖF állomá-
sok lakóterületek közelében létesülnek, körülöleli a város. 
Nő az áramütés veszélye.

– A hálózatok igénybevétele az időjárás-változás miatt jelen-
tősen megnőtt.

KlíMaVáltozásoK hatása                                                        

Az utóbbi időben tapasztalható klimatikus hatásokra a jelen-
legi hálózataink nincsenek megfelelően méretezve. Ennek 
okai:
– Egy időben megjelenő hatások, jég- és szélterhelés, vagy 

extrém szélterhelés.
– Megnövekedett hálózati kiesések, amelyek időtartama ne-

hezen csökkenthető.
– Fogyasztói kiesések, amelyeket a fogyasztók nehezen tole-

rálnak.
A várható klimatikus hatások miatt szigorodtak a tervezési 

feltételek:

– Szélterhelések figyelembevétele, alapszélsebesség 23,6 m/s. 
– A vezetőkre ható jégterhelés: a jégteher 11 mm jégvastag-

ság a vezetéken, és ρ = 800 kg/m3 jégsűrűség. 
– Szélsebesség és jégterhelés kombinációja, illetve egyenlőt-

len jégterhelés az egymást követő oszlopközökben.
– Vidékenként és esetenként ennél nagyobb szél- és jégter-

helést kell figyelembe venni az OMSZ adatai, az áramszol-
gáltató társaságok, a távközlési szolgáltatók üzemeltetői 
tapasztalatai alapján. 
A kérdés az, hogy milyen hatása van ezeknek a szabványok-

nak az elosztóhálózatok tervezésére, létesítésére és az ehhez 
szükséges élő munkaerőre. 

Köf-hálózatoK terVezése, létesítése                           

Az új szabványok megjelenése miatt a korábbi  VÁT-típustervek 
nem adnak támogatást a tervezéshez. Új VÁT-típustervek ki-
dolgozása szükséges. Ezért vizsgálatot végeztettünk, hogy 
milyen segítséget tudunk adni a tervezőknek az átmeneti 
időszakban. A vizsgálat legfontosabb megállapítása, hogy 
állószigetelős fejszerkezettel – 95 mm2 vezető keresztmetszet 
mellett B12- 4 kN-os oszlopokkal – 45 m-es oszlopköz enged-
hető meg. Ez azt jelenti, hogy jelentősen nőnek a költségek 
és az élőmunkaerő-szükséglet is, hiszen az eddigi 8–10 osz-
lop helyett 22–23 oszlopot kellene terveznünk km-enként. Ez 
a növekedés jelentős létszámtöbbletigényt is jelent mind a 
létesítésbe, mind az üzemeltetésben a földelési ellenállások 
mérése, javítása vagy a hálózatok állapotfelmérése során. Az 
oszlopköz jelentős csökkenését az egyenlőtlen jégterhelés 
okozza, hiszen az állószigetelőn az egyenlőtlen terhelés hajlí-
tó igénybevétele jelenik meg.

A vizsgálat javaslatot tett a tervezést befolyásoló alapada-
tokra, a jelenleg ismert, illetve alkalmazott fejszerkezetek al-
kalmazhatóságára, illetve a lehetséges oszlopkiosztásra. 

terVezést Befolyásoló alapadatoK                             

Üzemi hőmérséklet: A maximális üzemi hőmérsékletet 50 0C 
hőmérséklettel vettük figyelembe. A szabvány 80 0C hőmér-
sékletet határoz meg, ami KÖF-hálózatoknál indokolatlan.

Egyenlőtlen pótteher mértéke: Javasoltuk az alapszabvány 
előírását alkalmazni (a1=0,3, a2=0,7) a szigorúbb NNA helyett 
(a1=1, a2=0) azokon a helyeken, ahol eddig nem következtek 
be üzemzavarok az egyenlőtlen pótteher miatt. 

Milyen műszaki megoldással ellensúlyozható az egyenlőt-
len jégterhelés? Erre ad megoldást a függőszigetelős hálózat, 
hiszen a függőszigetelő elmozdulása az egyenlőtlen erőha-
tást kompenzálja. 

Az alábbi függőszigetelős fejszerkezeteket vizsgáltuk:  
– VÁT-H21 (ERŐTERV) TBHfe
– ERŐTERV TBHfev
– MEGAWATT MFK-2e
– VÁT-H20 madárbarát kiegészítés TVBH
– Szigetelt keresztkar (Nyír-mix) SZKK 25.

A vizsgálat meghatározta az adott konstrukciókhoz tartozó 
maximális húzófeszültségeket, az oszlopok kiterheltségét és 
az oszlopközöket. Az egyes változatok eltérő költségű háló-
zatlétesítést eredményeztek.

A vizsgálat megállapításait 95 mm2 AASC sodronyra a kö-
vetkező táblázatokkal lehet szemléletesen bemutatni, ahol a 
költségeket az oszlopok és szerelvények eltérő mennyisége 
határozta meg (1. ábra).

A vizsgálat alapján látható, hogy az álló szigetelős hálózat 
a legdrágább műszaki megoldás, kilométerenként kétszer 



A korábbi MSZ szabvány (172/2) a megengedett érintési fe-
szültség értékét a védelem működési idejétől tette függővé. 
A földelés értékét ennek megfelelően kellett meghatározni, 
hogy ne lépjen fel hiba esetén nagyobb érintési feszültség.

Ha a hálózatokon tömörtestű szigetelőket alkalmazunk, 
úgy a földelések meghatározására a szabvány engedménye-
ket tett, azaz külterületen függetlenül a védelem működési 
idejétől elégséges volt az oszlop természetes földelése, bel-
területen viszont, ha a 0,5 sec védelmi idő nem volt tartható, 
úgy 10 ohm földelési értéket írt elő. Így látható, hogy a terve-
zők számára viszonylag egyszerű ökölszabályokat határozott 
meg a szabvány.

Mi is a proBléMa az új szaBVány Miatt?                

Az alábbi ábrán összehasonlítottam a régi és az új szabvány 
érintési feszültségeit. Ebből látható, hogy a régi szabvány (pi-
ros vonal) lényegesen magasabb érintési feszültségeket en-
gedett meg és hosszabb ideig (3. ábra).

Az ábra alapján sajnos azt a következ-
tetést tudjuk levonni, hogy minden egyes 
földelést méretezni kell a talaj fajlagos 
ellenállása figyelembevételével, vagy füg-
getlenül az oszlop helyétől 10 ohm földe-
lési értéket kell elérni és potenciál vezérlő 
keretföldelést kell létesíteni. Ez szintén 
növeli a költségeket és az élőmunka-szük-
ségletet létesítéskor és az ellenőrzések 
során is.

összefoglalVa                                                                 

A megjelent három szabvány jelentős ha-
tással van a hálózatok tervezésére, létesíté-
sére és üzemeltetésére. A hatások egyrészt 
költségnövekedés, másrészt az élőmun-
ka-szükséglet növekedése. Ezért fontos 
kérdés lesz annak vizsgálata, milyen tech-
nológiával, automatizálási megoldásokkal 
tudjuk ellensúlyozni a növekedést.

annyi oszlopra van szükség (45-50 m).  Álló szigetelős megol-
dást ezért csak indokolt esetben, törésben lévő oszlopok ese-
tén (főként belterületen) szabad alkalmazni (összemérhető a 
kábelesítés költségével).

A függő szigetelős megoldások esetén megengedett osz-
loptávolságok, fajlagos létesítési költségek és az oszlopok ki-
terheltsége nagyjából azonos értéket mutatott.  Az egyes vál-
tozatok közötti döntést a szerelhetőség, az üzemeltethetőség 
és a FAM technológia alkalmazhatósága alapján célszerű meg-
hozni. A vizsgálat eredményét a következő ábra mutatja.

Az ábrából látható, hogy a létesítési költségek és a létesítés 
során jelentős élő munkaerő növekedésével kell számolni. 
Ezért fontos kérdés, hogy milyen lehetőségeink vannak az 
üzemeltetésben, üzemzavar-elhárításban, karbantartásban 
csökkenteni az élőmunkaerő-igényt.

A vizsgálatokat tovább folytatjuk a szerelhetőség, FAM-
alkalmazhatóság és üzemeltethetőség kérdésében.

üzeMeltetés                                                                                

Üzemeltetésben egyetlen tevékenységet szeretnék kiemelni, 
amely jelentős élő munkaerőt és költséget jelent, ez a föl-
delési ellenállásmérés. Az Érintésvédelmi szabályzat szerint 
a földelésmérés ciklusideje 6 év, a nem megfelelő földelést 
javítani kell. Ez évente igen jelentős költséget jelent.

1. ábra Eredmények összehasonlítása különböző fejszerkezetekre

2. ábra Vizsgált eszközök

3. ábra Megengedett érintési feszültségek a régi és új szabványokban
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A munkaerőhiány  
kezelése iparágon belül

Futó Katalin

Közismert tény ma Magyarországon a munkaerőhiány 
problémája.  figyelembe véve többek között a demog-
ráfiai trendeket is, a munkaerőhiány várhatóan a követ-
kező időszakban is velünk marad és érdemben fékezheti 
a gazdaság bővülését. a helyzetet tovább súlyosbítja a 
jövő egyik alapproblémája, a társadalom elöregedése 
miatti munkaerőhiány, amely nemcsak Magyarországon, 
hanem egész európában komoly fejtörést okoz.

„A jövő egyik alapproblémája a társadalom elöregedése 
miatti munkaerőhiány, amely a robottechnika fejlődésé-
vel orvosolható, ugyanakkor a növekvő energiaigény is 
gondot jelent, amelyet hosszabb távon meg kell oldani.” 

Polónyi István

1. MunKaerőpiaci és deMográfiai trendeK    

Az elmúlt néhány évben a hazai munkaerőpiaci mutatók 
javultak: a foglalkoztatottak száma és aránya emelkedett, a 
munkanélküliség és az inaktivitás csökkent. A foglalkozta-
tottak számának folyamatos növekedése már 2011 óta tart, a 
munkanélküliek száma pedig 2013 óta csökken (1. ábra).

Ugyanakkor a munkaerőpiaci kereslet és a kínálat struktu-
rális, valamint területi egyenlőtlenségei növekedtek: az utób-
bi években erősödött a munkavállalási célú migráció, szem-
ben az alacsony intenzitású belső munkaerő-vándorlással, 
amely következtében kialakulhatott a szektorban jelenleg is 
érzékelhető munkaerő-hiányos helyzet. Sajnos a demográfiai 
kilátások nem kedvezőek, „Magyarország egyre inkább a de-
mográfiai tél állapotába süllyed” (Polónyi). Nemrégiben hal-
lottam egy híradásban, hogy a 2017-es évben annyi gyermek 
kezdte meg az általános iskola első osztályát, mint ahányat 
felvettek a felsőoktatásba. Ez pedig igencsak sötét jövőképet 
fest elénk. A demográfiai előrejelzések alapváltozata szerint 
2060-ra a magyar népességszám 7 millió 920 ezer fő, de a leg-
optimistább számítás szerint is csak 8 millió 590 ezer fő lesz, 
szemben a 2015-ös 9 millió 800 ezer fővel. Ugyanakkor a tren-

dek vizsgálatakor figyelembe kell venni azt is, hogy az éppen 
létező tendenciákat hosszabbítják meg a jövőbe, de a jövő 
tele van meglepetésekkel. 

A gépek és algoritmusok fejlődése, a robotizáció és a 
mesterséges intelligencia erőteljes térhódítása új ipari for-
radalmat indított el, amely napjainkban is zajlik, és egyre 
inkább felgyorsul. A folyamat komoly változásokat hozhat 
a munkaerőpiacon, egyrészt számítani lehet egyes szakmák 
megszűnésére és újak születésére, másrészt átrendeződhet a 
munkaerő eloszlása a különböző foglalkozások között. A je-
lenleg meglévő szakmák átalakulnak, egyre magasabb szintű 
képzésre lesz szükségük, akár a villanyszerelőknek is, mivel 
a digitalizáció a gazdaság minden szintjén teret hódít. A nö-
vekvő és megváltozott igényekre a hazai képzési rendszerek 
egyelőre nem, vagy csak késve és lassan reagálnak, számos 
feladatot hárítva ezzel a versenypiac szereplőire.

2. a szaKKépzés Megújítása az elMŰ–éMász-nál                    

Céljaink és sikereink eléréséhez elengedhetetlen a megfe-
lelően képzett és motivált munkaerő. 2017. évben több ve-
zetői fórumot is indítottunk azért, hogy az iparágon belüli 
szakképzés jelenlegi és jövőbeli helyzetének javítása érde-
kében feltárjuk a további lehetséges lépéseket, a fiatal ta-
nulók bevonzása érdekében. Ennek keretében megújítot-
tuk az együttműködésünket több szakiskolával, valamint 
erőteljesebb támogatást és együttműködést biztosítunk 
a fiatal mérnökök pályakezdéséhez is. A munkaerőpiaci 
helyzet sajátosságaihoz igazodva megújítottuk az állás-
börzéken és pályaválasztási rendezvényeken történő meg-
jelenésünk tematikáját nemcsak külső jegyeiben, hanem a 
megszólítási és kínálati tematikánk is igazodott a fiatalok 
igényeihez.Az ELMŰ–ÉMÁSZ több évtizede foglalkozik 
villanyszerelő szakmunkástanulók képzésével, jól tudjuk, 
hogy az oktatás komoly befektetés a jövőbe. A tavalyi év-
től kezdve az eddigiekhez képest is nagyobb hangsúlyt 
helyezünk a tehetséges, szakmájuk iránt elkötelezett szak-
munkástanulók magas színvonalú képzésére, továbbá az 
elöregedő villanyszerelő-állomány utánpótlására jól kép-
zett, tehetséges fiatalokkal. 

Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a szakmai gyakorlati 
lehetőségek biztosítására és bővítésére, így jelenleg kötele-
ző szakmai gyakorlat letöltésére, heti 20 órás részmunkaidős 
gyakorlatos lehetőségre várjuk a felsőoktatási intézmények 
különböző szakirányairól érkező hallgatóit. A gyakorlati idő 
alatt igyekszünk elérni, hogy a hallgatókban „áramszolgál-

tatói szív” kezdjen do-
bogni és tanulmányaik 
befejezésével nálunk 
építsék fel a jövőjüket.

Munkáltatói már-
kánk építése során sze-
retnénk minél vonzób-
bá tenni társaságunkat 
a külső munkaerőpiaci 
szereplők részére, 
ugyanakkor kiemelt 
figyelmet fordítunk a 
jól képzett és motivált 
munkatársak megtar-
tását célzó programok 
megvalósítására is. 
Mindennapi munka-
végzésünk, életünk ré-
sze a sokszínűség. Erre 1. ábra



– az oktatás és a munka világának összekapcsolása (2. ábra)
Sem a minisztérium, sem az iparkamara nem kíván a képzé-

sek tartalmi elemeibe beleszólni, ezek kidolgozása a tanácsok 
és a szakértők feladata lesz. Szorosan kapcsolódik minden ta-
nácshoz egy-egy külön ágazati fórum, ahova bárki csatlakoz-
hat online felületen keresztül és javaslatokat, véleményeket, 
ötleteket fogalmazhat meg. Az ÁKT-hoz kapcsolódik továbbá 
egy szakértői csoport is, amely kutatásokkal, statisztikai érté-
kelésekkel támogatja a tanácstagok munkáját, valamint segít 
a megfogalmazott igényeket realizálni a képzésekben. 

Eddig összesen 13 ÁKT kezdte meg az előkészítő munká-
latokat, többek között az Elektronika-Elektrotechnika Ágazati 
Készség Tanács, amelyben az ELMŰ–ÉMÁSZ aktív résztvevő-
ként támogatja a szektor törekvéseit és képviseli az iparág 
érdekeit. Kiemelten fontos, hogy a tanács munkája és így a 
struktúra kialakítása során is elsősorban az alapozó közös tu-
dásbázist igyekszik megragadni, amire mindenki építeni tud, 
az iparágban elfoglalt szerepétől függetlenül.  

5. összefoglalás                                                                                 

Számos további kezdeményezést lehetne felsorolni, amely a 
munkaerőhiány csökkentését, a szakképzés kiszélesítését és 
minőségi fejlődését szolgálja az iparágban. Az együttműkö-
dések során – az észszerűség határain belül, az üzleti titkok 
megtartása mellett – félre kell tennünk a konkurencia szem-
üveget, hiszen közös célokat és érdekeket szolgálunk. Mind 
az iparági munkacsoport, mind pedig az Ágazati Készség 
Tanácsok megalakítása egységes keretbe foglalja a szektor 
munkaerőhiányának a kezelését. Az ELMŰ–ÉMÁSZ elköte-
lezetten tesz azért, hogy ezek a kezdeményezések rendít-
hetetlenül folytassák az útjukat egyre szélesebb rétegeket 
bevonva a munkába és az ismeretterjesztésbe. Remélem, 
továbbra is lehetőségem nyílik arra, hogy elősegíthessem 
ezt a napjainkban maradéktalanul fontossá és sürgőssé vált 
folyamatot.

tekintettel 2017-ben is megrendeztük az ún. „Sokszínűség 
Hetét” (Diversity Days), mely során a különböző programo-
kon kötetlen légkörben, családias hangulatban tapasztal-
hatták meg munkatársaink a nemek, az életkor, a nemzeti 
kulturális különbségek, valamint akár csak a más munka-
körben, szervezeti egységben történő munkavégzés által 
teremtett, mindennapjainkban jelen lévő sokszínűséget. 

Mindez azonban ahhoz elégséges, hogy saját munkaerőpiaci 
helyzetünket javítsuk. Társadalmi felelősségvállalásunk kereté-
ben több olyan program és kezdeményezés megvalósításában 
is részt veszünk, amely iparági szinten kezeli a szakképzett 
munkaerő, a megfelelő felkészültségű szakember utánpótlásá-
nak és a munkaerőhiány kezelésének kérdését is.

 
3. iparági KezdeMényezés                                                           

A demográfiai helyzetben és az oktatási rendszerben jelen-
leg fennálló aránytalanságok mellett is igyekszünk megtalálni 
a módját, hogy minél több fiatal válasszon olyan felelősség-
teljes és szép szakmát, mint például a villanyszerelő vagy a 
villamosenergia-mérnök.

 A helyzet komolyságát az is mutatja, hogy a Villamosenergia 
Társaságok Munkaadói Szövetsége létrehozott egy iparági 
munkacsoportot a tavalyi év folyamán, amely a szakember-
hiány és a szakképzett utánpótlás helyzetét és lehetséges 
megoldásait vizsgálja HR, valamint Employer Branding szem-
szögből. A munkacsoport az alábbi kérdések mentén kezdte 
el kidolgozni a munkatervét: 
– Melyek azok a külső tényezők, amelyek hatására kialakul-

hatott a munkaerőhiány ebben az iparágban? 
– Melyek azok a tényezők, amelyek a villanyszerelő szakmát 

vonzóbbá tehetnék? 
– Milyen elvárásai vannak a vállalatoknak a villanyszerelők 

szakmai képzettségére vonatkozóan?
– Milyen együttműködési formák segítenék elő a képzés és a 

szakma hatékonyabb együttműködését?
– Hogyan tudnának bekapcsolódni a vállalatok a tanulók 

gyakorlatiasabb képzésébe (nem csak a gyakorlati képzés 
formájában)?

– Tananyagfejlesztés lehetőségei (tankönyv, oktatási segéd-
eszközök, naprakész oktatói tudás stb.)?

– Tanárhiány problémái?

Jelenleg a munkacsoport vizsgálja azokat az együttműkö-
dési lehetőségeket, amelyek keretén belül a fenti kérdésekre 
adott válaszok alapján kidolgozhatják és megvalósíthatják a 
koncepciójukat.

4. ágazati Készség tanácsoK                                                

A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére a tavalyi 
évben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az úgynevezett 
Ágazati Készség Tanácsok (ÁKT) rendszerének létrehozásán 
kezdett el dolgozni. Egy ágazati tanács csak 7–19 vállalati részt-
vevőből áll, a munkába nem vonják be a szakmai szervezeteket 
és egyesületeket. A Szakképzési törvény novemberi módosítá-
sa 2018. 07. 01-jétől lépteti hatályba a tanácsok működését. 
Jelenleg a tanácsok működésének részletes szabályait leíró 
kormányrendelet kialakítása és véleményezése zajlik.

Az Ágazati Készség Tanácsok rendszerének célja:
– a munkaerő-piaci igények megjelenítése a szakképzésben, 
– annak pontosabb előrejelzése, hogy milyen készségekre 

lesz szükség a jövőben, 
– a munkaerő-piaci szükségletek és a rendelkezésre álló 

készségek jobb összehangolása, 

2. ábra 

Elektrotechnika 2 0 1 8 / 3 - 4 1 6

Futó Katalin
szakképzési szakértő
Személyzetfejlesztési Osztály
Humánerőforrás Igazgatóság
ELMŰ NyRt.
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A microsite használata tervezői (Magyar Mérnöki Kamara 
névjegyzékében szakirányú és aktív státuszú regisztrációval 
rendelkező) regisztrációhoz kötött.

A dokumentáció két fő egységből áll: 
Fődokumentum
Az ügy alapadatait tartalmazza, mint például a felhasználási 
hely adatai, felhasználó adatai, csatlakozási pont adatok és a 
tervezett erőmű adatai
Mellékletek dokumentum
A tervező számára akkor válik elérhetővé, miután a fődoku-
mentum ellenőrzésre és lezárásra került. 

A mellékletek dokumentumai tartalmazzák a nyilatkoza-
tokat, műszaki-gazdasági tájékoztatót, egyvonalas műszaki 
rajzot… stb. 

Az eddigi tapasztalataink alapján – a microsite beveze-
tése óta – az elutasított tervek száma nem haladja meg az 
1%-ot sem. 

A microsite tervezői felületének egyszerűsített folyamat-
ábrája:

A weboldal ügyintézői (ELMŰ–ÉMÁSZ-felhasználó) felüle-
tének egyszerűsített folyamatábrája

2. ajánlott szerelői rendszer (aszr)                                 

2017. január elsejével társaságaink a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Villamosenergia Társaságának (MEE VET) több tíz éve 
működő regisztrált villanyszerelői rendszerére építve, létrehoz-
tak egy magasabb szakmai színvonalon működő Ajánlott Sze-
relői Rendszert (ASZR), melynek alapvető célja a felhasználói 
elégedettség és a kivitelezési minőség javítása, növelése.

Az Ajánlott Szerelői Rendszerbe azok az MEE VET regisztrált 
villanyszerelők kerülhetnek be, akik a társaságunk által kiírt 
pályázati feltételeknek megfelelnek.

A rendszer indulásával 2017. január elsejétől kizárólag 
az ASZR-minősítéssel rendelkezők kapnak jogosultságot 

a közműszolgáltatókat egyre nagyobb kihívás elé állítja 
a fogyasztói szokások változása, az ügyfelekkel történő 
internetes kommunikáció erőteljes növekedése. a fo-
gyasztói visszajelzések azt mutatják, hogy az elektroni-
kus elérhetőségeken túl erőteljes fogyasztói igényként 
jelentkezik a gyors, minőségi ügyintézést biztosító szol-
gálatok elérése. 

az elMŰ–éMász társaságcsoport felismerte a digitali-
zációban rejlő lehetőségeket, és elkötelezte magát egy 
elektronikus ügyfélszolgálat kialakítása mellett.

1. hMKe csatlaKozási doKuMentációK 
eleKtroniKus Kezelése                                                                 

A decentralizált energiatermelés megjelenésével a 2000-es 
évek elején az elosztói engedélyeseknek ki kellett alakítaniuk 
egy, a negatív hálózati visszahatások kiküszöbölését hivatott 
engedélyezési feltételrendszert. Évről évre egyre több HMKE 
csatlakozási dokumentáció érkezik társaságunkhoz. Az egyre 
növekvő mennyiségű megkeresés megnövelte az ügyek átla-
gos átfutási idejét, ezért létrehoztunk egy weboldalt. Ennek 
segítségével a regisztrált tervezők a HMKE csatlakozási doku-
mentációkat egységes formában, standardizáltan nyújthatják 
be elbírálásra. 
A HMKE microsite fejlesztésének felvázolt céljai:
– Az elbírálások átfutási idejének csökkentése.
– Ügyfelek elégedettségének növelése.
– Standardizált csatlakozási dokumentációk előállítása
– Innováció.
– Elektronikus háttérben futó hibakeresés megvalósítása.
– Hibázási lehetőségek minimalizálása.

A website 2016 októbere óta üzemel, nagy népszerűség-
nek örvend tervező partnereink visszajelzései alapján. Beüze-
melése óta az engedélyezések átlagos átfutási ideje jelentő-
sen csökkent a rendkívül magas ügydarabszám ellenére is.  

Innováció az ELMŰ és ÉMÁSZ 
elosztói engedélyes 

ügykezelésében

Ernst Róbert, Klement Lászlóné, Kóczián István, 
Tagscherer Attila, Varga Zoltán

1. ábra  Az elbírálásra benyújtott csatlakozási dokumentációk 
számának éves alakulása

2. ábra  Tervezői folyamatábra

3. ábra  Ügyintézői folyamatábra



zárópecsétbontást igénylő tevékenység végzésére az ellátási 
területeinken. Az MEE VET regisztrált villanyszerelő kollégái, 
a még villamosenergia-ellátással nem rendelkező felhaszná-
lási helyek tipizált fogyasztásmérő helyét továbbra is kiépít-
hetik az eddig megszokott gyakorlat szerint. A felhasználók 
megfelelő minőségű kiszolgálása és a rendszerbe kerülés 
biztosítása érdekében folyamatos, ingyenes oktatási és vizs-
galehetőséget biztosítunk a szakemberek számára, amelyre 
az aszr@elmu.hu elérhetőségen lehet jelentkezni. Eddig 1014 
fő tett sikeres ASZR-vizsgát, és szerzett plombakezelési jogo-
sultságot. Ezzel az állománnyal a teljes területünkön jelent-
kező felhasználói igények kiszolgálása biztosítható. Az ASZR-
ben regisztrált szakemberek ajánlására az MEE kialakította az 
Áramkapocs felületet.

Az ajánló felületen keresztül a felhasználók kiválaszthatják 
a számukra legmegfelelőbb és földrajzilag legközelebb eső 
szakembert, a szakember bemutatkozó adatlapja, valamint a 
felhasználói visszajelzések segítsége alapján. A felhasználók 
többek között értékelhetik az elvégzett munka minőségét, 
valamint láthatják a szakember határidőre történő visszajel-
zéseinek százalékos arányát az elvégzett munkák alapján. A 
felületen keresztül beérkezett felhasználói ajánlatkérések 
száma a tavalyi teljes évet tekintve meghaladta a 16.000-es 
darabszámot, míg az ajánlatkérők száma 5.400 fő volt. Ezek 
alapján elmondható, hogy egy felhasználó átlagosan három 
szakembertől kér előzetes ajánlatot.

A felületen a folyamatosan frissülő szakmai és felhaszná-
lói információk mellett rendszeres hírlevelek segítségével is 
igyekszünk naprakész tájékoztatást adni.

3. MŰszaKi igényBejelentés on-line 
felületen                                                                                            

Egy jól működő elektronikus ügyfélszolgálat ma már nemcsak 
az e-számlára történő átállás lehetőségéből és a bankkártyás 
fizetésből áll, hanem az ügyfelek által az interneten intézhető 
ügyek széles választási lehetőségeit is tartalmazza. Sok példát 
láthatunk erre a villamos energia szektorban is. Ma már alapvető 
szolgáltatásnak számít a szolgáltatók honlapjain elérhető mérő-
állás-bejelentés, az egyenleglekérdezés, a részfogyasztások mó-
dosítása, a számlázási és egyéb személyes adatok módosítása. 

A fogyasztói megkeresések statisztikái alapján a műszaki 
igénybejelentések száma az elmúlt néhány évben folyamatos 

és jelentős növekedést mutat, és ezen belül is egyre inkább 
az e-mailes megkeresések felé tolódik. Az elosztónak min-
den műszaki igénybejelentésre kötelező érvényű ajánlatot 
kell adnia (ún. műszaki-gazdasági tájékoztatót, MGT-t) a tör-
vényben meghatározott rövid határidőkön belül. Az igények 
is egyre bonyolultabbak (pl. már meglévő csatlakozások mel-
lé újak kialakítása, HMKE-rendszerek), melyek feldolgozási 
erőforrásigénye is nagyobb, ezért erre a területre kerestünk 
megoldást.

Célunk az volt, hogy az elosztói online ügyfélszolgálati fe-
lületeken (eloszto.elmu.hu és eloszto.emasz.hu) lehetőséget 
biztosítsunk a felhasználóknak az elektronikus úton történő 
új bekapcsolás és teljesítmény módosítási igények benyújtá-
sára és az azokra megküldött műszaki-gazdasági tájékoztató-
ink (MGT) elfogadására. 

A személyes és írásos ügyfélszolgálatokon dolgozó mun-
katársainkhoz hasonlóan, az online felületen a regisztrációt 
követően megadott adatok is egy jól szabályozott, lehetősé-
gekhez mérten automatizált folyamatot indítanak el az SAP-
ben. A beküldést követően a felhasználó azonnal megkapja 
a folyamat azonosítószámát, és egyszerűbb ügyek esetén az 
MGT-t is. Ezzel a megoldással csökkenthető az ügyek átfutá-
si ideje, és a hálózati engedélyesnél feldolgozói erőforrás is 
megtakarítható. Az összetettebb ügyek esetén nem készül 
automatikus MGT, de ezekben az esetekben is csökken a 
manuális feldolgozás erőforrásigénye, ami végeredményben 
ugyancsak gyorsabb átfutást eredményez. 

Az online felület támogatja a szükséges dokumentumok 
elektronikus csatolását is, és ellenőrzést követően csak hi-
ánytalan adatok és dokumentumok esetén teszi lehetővé az 
ügy beküldését. A folyamathoz szükséges dokumentumok a 
beállított szabályrendszerek alapján mindig az adott ügy már 
berögzített adatainak és egyéb jellemzőinek függvényében 
kerülnek meghatározásra. A felhasználó akár meg is szakít-
hatja az igény berögzítését – ha esetleg valamilyen csato-
landó dokumentum beszerzése szükséges –, és néhány nap 
elteltével is folytathatja az adatrögzítést attól a ponttól, ahol 
korábban abbahagyta. A folyamat során készült dokumentu-
mokat a felhasználó e-mail-címére is megküldjük.

A felület lehetővé teszi, hogy a felhasználó követhesse 
igénybejelentésének státuszát, valamint hogy az automati-
kusan előállt, vagy a munkatársaink által a feldolgozás során 
elkészített MGT-t elfogadhassa. Szintén lehetőség van hiány-
pótlás benyújtására is, mert összetettebb ügyek esetén elő-
fordulhat, hogy a megküldött adatok és dokumentumok mel-
lett további információ is szükséges az MGT előállításához.

A fejlesztés során szem előtt tartottuk, hogy ne csak a fo-
gyasztók, hanem a nevükben meghatalmazással eljáró, je-
lentős mennyiségű ügyet intéző ajánlott szerelők is használni 
tudják a felületet. Ez a lehetőség a szerelők számára is bizto-
sítja a gyorsabb ügymenetet, és a sorbanállás vagy válaszle-
vélre várás nélküli hatékonyabb ügyintézést. A szerelők által 

4. ábra  Az Áramkapocs szakemberajánló felület nyitólapja 
(www.aramkapocs.hu)

6. ábra  Az igény adatainak rögzítése az online felületen

5. ábra  A szakemberajánló felület által nyújtott értékelési 
lehetőségek
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Társaságunk az elektronikus ügyintézést az e-papír szolgál-
tatás segítségével biztosítja. 

Társaságunk hatósági ügyekben a cégkapun keresztül 
nyújtja be kérelmeit, állásfoglalásait, beadványait a hatósá-
gok és az állami szervek felé pl.) útburkolat bontási kérelem, 
csatlakozási terv engedélyeztetés. Azoknál a hatóságoknál, 
ahol már lehetőség van a fenti ügyek elektronikus ügyintézé-
sére, az átfutási idők jelentősen rövidültek. 

Az elosztói engedélyes is tervezi a jövőre vonatkozóan, hogy 
a https://szuf.magyarorszag.hu oldalon, hasonlóan, mint az 
ELMŰ/ÉMÁSZ egyetemes szolgáltató hivatali kapun is, úgyne-
vezett iform űrlapon keresztül lehessen benyújtani lakossági 
és üzleti fogyasztóinknak az ügyeiket elektronikusan, a nap 
bármely szakában. Az ügyintézés eredményéről a fogyasztóink 
szintén elektronikusan kapnak tájékoztatást, amelyet a tarhely.
gov.hu oldalon belépve tekinthetnek majd meg. 

A jövőben az elektronikus ügyintézésben rejlő lehetősége-
ket megragadva szeretnénk folyamatainkat ügyfeleink és part-
nereink magasabb szintű kiszolgálásának érdekében tovább-
fejleszteni oly módon, hogy a XXI. század technikai vívmányait 
innovatív módon beépíthessük eljárásainkba. Ezzel könnyeb-
bé, ügyfélbarátabbá és gyorsabbá tenni folyamatainkat. 

6. összesítés                                                                                          

A villamos energia igénybejelentések száma mind fogyasztói, 
mind termelői részen teljesen új, XXI. századi megoldásokat 
tesznek szükségszerűvé a villamos hálózati engedélyeseknél. 
Jelen cikkben bemutatásra került néhány új digitális megol-
dás, amelyekkel az ügyféligények gyorsabban, hatékonyab-
ban elégíthetők ki és amelyek folytatása irányában az ELMŰ–
ÉMÁSZ társaságcsoport elkötelezett. 

elindított ügyekre ugyanúgy vonatkoznak az automatikus 
MGT beállításai, mint a fogyasztók által rögzítettekre, és ezzel 
Ők is időt és pénzt tudnak megtakarítani az ügyintézés során. 
A szerelők általi ügyintézés természetesen csak regisztrációt 
követően, fogyasztói meghatalmazással indítható.

A felület jelenleg a leggyakoribb ügytípusok fogadására 
alkalmas, de további fejlesztéseket is tervezünk. A rendszer 
jelenleg bevezetés alatt áll, a fokozatos bevezetés első lé-
péseként már néhány ajánlott szerelő ezen is rögzít igény-
bejelentéseket. Visszajelzéseik eddig nagyon kedvezőek, de 
rendkívül hasznosak is a rendszer finomítása és a 2018 első 
félévében történő teljes bevezetésre való felkészülés szem-
pontjából, valamint sok információt adnak a további fejlesz-
tési irányok kijelöléséhez. 

4. autoMatizálás a Belső folyaMatoKBan          

Figyelemmel kísérve a hazai építőipar teljesítményét, egyér-
telműen kijelenthető, hogy az elmúlt években folytatódott a 
lakáspiac bővülése. Az utóbbi időben, többek között a Családi 
Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) nyújtotta lehetőségek-
nek köszönhetően rekordszámú társasházi és lakópark-beru-
házás indult, melyekben a létesülő lakásszám nagyságrendi-
leg meghaladta a korábbi időszak tendenciáit.

Nyilvánvalóvá vált, hogy az építőipar jelentős növekedésére 
Társaságunknak is reagálni kell, hiszen az elosztói engedélyesek 
munkájához szervesen kapcsolódik a társas lakóingatlan-beru-
házásokhoz kapcsolódó felhasználói igények kezelése. A stra-
tégiai irányelveinkkel összhangban megfogalmazódott egy, a 
társasházi tömeges bekapcsolási folyamatokat támogató válla-
latirányítási rendszerbe integrált – belső – automatizálási igény. 

Elmondhatjuk, hogy a társasházi bekapcsolások folyamatá-
nak sikeres automatizálásával újabb lépést tettünk az átfutási 
idő csökkentése és ezzel párhuzamosan az ügyfél-elégedett-
ség növelése érdekében. A fejlesztés eredményeképpen gyor-
sabb, hatékonyabb munkavégzés került megvalósításra, mely 
magában foglalja a Társaságcsoportunk által elvárt stratégiá-
ban megfogalmazott digitalizálási és automatizálási irányelve-
ket és a fogyasztók minél magasabb szintű kiszolgálását.

5. e-ügyintézés hiVatali/cégKapun 
Keresztül                                                                                              

Társaságcsoportunk évek óta olyan fejlesztéseket valósít 
meg, melyek lehetővé teszik, hogy ügyfeleink kényelmesen, 
otthonról tudják on-line módon intézni ügyeiket. A Magyar 
Állam törekvései is ez irányba mutatnak: ezt támasztja alá a 
hivatali és cégkapukon keresztül történő elektronikus ügyin-
tézés bevezetése a közműszolgáltatóknál.

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általá-
nos szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvényben foglaltaknak 
megfelelően Társaságcsoportunk 2018. január 1-től biztosítja 
az elektronikus ügyintézés lehetőségét a hivatali kapun ke-
resztül az egyetemes szolgáltatás körében (saját on-line fe-
lületeink már hamarabb rendelkezésre álltak, ez egy újabb 
csatorna, mely a fogyasztók rendelkezésére áll). A törvény 
megalkotásának közvetlen indoka a belső piacon történő 
elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azono-
sítás és bizalmi szolgáltatások kialakítása. 

Az elektronikus ügyintézés lehetőségét Társaságcsopor-
tunk kétféleképpen biztosítja a vele kapcsolatban álló fo-
gyasztók és hatóságok részére. Közműszolgáltató, mint gaz-
dálkodó szerv a hatósági, államigazgatási szervekkel való 
kapcsolattartás cégkapun, a fogyasztókkal pedig hivatali ka-
pun keresztül történik. 

Villamos rendszerek
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1.) GYURIS CSABA (Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Osztálya) kérdése: a tisztán elektromos 
meghajtású járművek, illetve a külső elektromos for-
rásról is tölthető plug in hybrid járművek időszakos 
műszaki vizsgáztatása alkalmával a járműnek rendel-
kezni kell-e érintésvédelmi bizonyítvánnyal? Továbbá: 
a járművekbe gyárilag beépített 230 V-os csatlakozó-
aljzatoknak (laptopok, kisebb hűtőberendezések stb. 
számára) kell-e érintésvédelmi vizsgálat.

VÁLASZ:
A villamos jármű (ez esetben a hagyományos értelemben 
vett, közúton közlekedő „autószerű” jármű) a kisfeszültségű 
direktíva hatálya alá tartozik, azaz a 23/2016. (VII. 7.) NGM 
jogszabály vonatkozik rá, tehát CE-jelöléssel kell azokat 
forgalomba hozni. (A rendelet 1. melléklete felsorolja a 
rendelet hatálya alá nem tartozó kilencféle terméket és je-
lenséget, ezek között nem szerepel a villamos jármű.) Egy 
komplett, készre szerelt termékről van szó, ahhoz hasonló-
an, mint pl. egy villamos fűnyíró gép. Ennek a vásárlásakor 
sem kell külön jegyzőkönyvet kiállítani a védővezető folyto-
nosságáról a kereskedőnek vagy a vevőnek! Új jármű ese-
tében a termék áramütés elleni védelmének vizsgálatát is 
magába foglaló teljes körű vizsgálatot a gyártónak kell el-
végeznie és dokumentálnia (beleértve a gépjárműbe épí-
tett ~230 V-os csatlakozóaljzatokat is!), és nem az üzembe 
helyezőnek! Az üzemelő villamos hajtású autók időszakos 
műszaki felülvizsgálatát, gyakoriságát, tartalmát, módsze-
reit és eszközeit a gyártó előírásai alapján célszerű meg-
határozni – összhangban a Közlekedési Hatóság szerinti 
általános közlekedésbiztonsági célú gépjármű műszaki 
ellenőrzésekkel.

A 6/1990 (IV. 12.) KöHÉM rendelet 9 §. (3) bekezdése ki-
mondja, hogy: „A villamos meghajtású, valamint villamos be-
rendezéssel felszerelt járműnek meg kell felelnie a vonatkozó 
érintésvédelmi előírásoknak.” De: ezt a feltételt elsősorban a 
gyártónak kell teljesítenie. Jelenleg – tudomásunk szerint 

– nincs olyan jogszabály vagy szabvány, amely előírná a 
villamos járművek rendszeres érintésvédelmi ellenőrzé-
sét. Jelenleg ennek sem jogi, sem műszaki, sem személyi 
feltételei nincsenek biztosítva. (Ha idővel jogszabályi sza-
bályozással létrejön egy ilyen rendszeres felülvizsgálati 
kötelezettség, akkor ezt véleményünk szerint a rendszeres 
gépjármű műszaki felülvizsgálattal együtt kellene megol-
dani a felülvizsgáló szerviznek – és nem az autóst elkülde-
ni egy igazolásért –, ahogy ez napjainkban jogalap nélkül 
történik!)

Jelenleg Magyarországon érvényes létesítési és termék-
szabványok vonatkoznak a villamos járművekre, illetve 
kapcsolatosak velük. 

Az érvényes létesítési szabvány: MSZ HD 60364-7-722:2016 
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-722. rész: Különle-
ges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmé-
nyek. Villamos járművek táplálása (IEC 60364-7-722:2015, 
módosítva) (Angol nyelvű!)

A szabvány részletes követelményeket tartalmaz a 
töltőállomások és a töltőkábelek villamos kivitelére, a 
töltési módokra, a mechanikus és villamos védelmekre: 
túláramvédelemre és az áramütés elleni védelemre. A töl-
tőállomások gyártói és kivitelezői ismerik e szabványt és 
ennek megfelelően készítik és telepítik e berendezéseket. 
Ezekkel tehát nincs semmi probléma ebből a szempont-
ból. Ezek rendszeres szabványossági felülvizsgálatát a 
hatályos OTSZ és a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet köte-
lezően előírja 3 évenként, tehát e berendezések igénybe-
vétele, állapota, elhasználódása is ellenőrizve van. A ter-
mékszabványok főleg a csatlakozó elemekre vonatkoznak. 
E szabványokat elsősorban az ilyen termékeket gyártók-
nak és a vizsgáló intézeteknek kell figyelembe venniük. A 
23/2016. (VII. 7.) NGM jogszabály vonatkozik e termékek-
re és CE-jelöléssel kell ezeket forgalomba hozni. 

A villamos jármű villamos szerelését és vizsgálatait, illet-
ve ezekről jegyzőkönyv, dokumentáció kiállítását megfele-
lő erősáramú szakképzettségű és gyakorlattal rendelkező, 
villanyszerelő-, technikus- vagy villamosmérnök-képesí-
téssel rendelkező személy végezheti. Fontos e személyek 
kioktatása e munka ismeretére és veszélyeire, valamint e fe-
szültség alatt és közelében munkák átgondolt megszerve-
zésére az MSZ 1585 szabvány alapján! Feltétlen szükséges a 
villamos járművekkel foglalkozó autószerelőknek, szerviz-
dolgozóknak az erősáramú szakképzettség megszerzése és 
folyamatos továbbképzése. Javasolható a villamos jármű-
veket vezetők ilyen irányú kioktatása is, főleg a rendkívüli 
helyzetek esetére. Mindezek természetesen a Közlekedési 
Hatóság által közölteken túlmenően (nem azok helyett) ér-
tendők!

2.) KISS RÓBERT az iránt érdeklődött, hogy a kisfe-
szültségű hálózatról táplált villamos működtetésű 
emelő berendezések, daruk időszakos érintésvédelmi 
felülvizsgálatát milyen időközönként kell elvégezni? 
A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet 7. fejezetében előírt 
időszakos vizsgálatok elvégzésekor (negyedévente) az 
érintésvédelem kialakítását szerelői ellenőrzéssel vagy 
felülvizsgálattal szükséges ellenőrizni?  

VÁLASZ:
A 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet 7.2.3. és 7.2.10. pont-
jaiban előírt időszakos vizsgálatok elvégzésekor javasol-
ható, hogy az emelőgép szakértő mellett egy erősáramú 

Arató Csaba, Kádár Aba, Dr. Novothny Ferenc

Érintésvédelmi 
Munkabizottság ülése 

2018. április 4.

Az Érintésvédelmi Munkabizottság 289. 
ülésén Dr. Novothny Ferenc vezetésével 
az Egyesülethez beérkezett szakmai kér-
déseket tárgyalt meg és válaszokat fogal-
mazott meg. Így többek között válaszolt 
a villamos járművek felülvizsgálatával, az 
emelő berendezések, daruk időszakos érin-
tésvédelmi felülvizsgálatával, a mennyezeti 
lámpák védővezetővel való összekötésé-
vel, a vasúti berendezések áramütés elleni 
védelmével, az egyenpotenciálra hozó ve-
zetők létesítésével, a szabványossági felül-
vizsgálói bizonyítvány érvényességével és 
a felülvizsgálatok időközével, sűrűségével 
kapcsolatos kérdésekre. 
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képzettségű személy elvégezze a szerelői ellenőrzést is, a 
kisfeszültségű hálózathoz rögzítetten csatlakozó emelő be-
rendezésen. 

Az emelőgép érintésvédelmi szabványossági felülvizsgá-
latot háromévente kell elvégezni az adott létesítmény villa-
mos hálózatának érintésvédelmi felülvizsgálatának kereté-
ben a 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 19. §-a értelmében. 
Ezt a felülvizsgálatot csak „Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló” szakképzettségű személy végezheti.

 Megjegyezzük, hogy a helyi viszonyok, illetve a helyszí-
ni alkalmazási körülmények és környezeti igénybevételek 
figyelembevételével a felelős vezető a munkavédelmi koc-
kázat elemzés alapján ennél sűrűbb felülvizsgálatokat is 
előírhat.

3.) HUBAY ISTVÁN (MEE-tag) arról kért tájékoztatást, 
hogy egy meglévő lakásban a villamoshálózat felújítá-
sa során – amely felújítás nem érinti a mennyezeti lám-
pákhoz vezető MM fali alumíniumvezetékeket (és csak 
azokat nem érinti) – azon lámpákhoz a védővezetőt kö-
telező-e elvinni? 

VÁLASZ:
Először tisztázzuk a fogalmakat:

Javítás: minden olyan beavatkozás, amely a villamos be-
rendezés üzembe helyezéskori eredeti állapotának visszaállí-
tását célozza, és amelynek eredményeként a villamos beren-
dezés biztonsági jellemzői az üzembe helyezési állapothoz 
képest nem változnak.

Karbantartás: a villamos berendezések tervszerű, meg-
előző állagmegóvása, javítása, tisztítása, a szükséges cserék 
és pótlások elvégzése, esetenként az üzemi meghibásodás 
előzetes elhárítása, amely nem jelenti a villamos berendezés 
élettartamának növelését vagy kapacitásának számottevő 
bővítését, elmaradása pedig az élettartam csökkenését ered-
ményezi.

A beruházás alapvetően kétféle tevékenységet takar a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény meghatározása sze-
rint: új tárgyi eszköz létesítését, illetve meglévő eszközben 
eredetileg megtestesülő hasznok növelését szolgáló tevékeny-
séget bővítésen, átalakításon, élettartam- vagy teljesítőké-
pesség-növelésen keresztül.

A törvényi definíció alapján a felújítás abban különbö-
zik a beruházás fogalom második elemétől, hogy egy töb-
bé-kevésbé elhasználódott eszközt feltételez, amelyből már 
javarészt vagy teljesen kinyertük az eredetileg benne megtes-
tesülő hasznokat (az eszköz nullára vagy maradványértékre 
íródott), a felújítás elvégzése révén ugyanakkor itt is növekszik 
az eszközből a jövőben kinyerhető hasznok mennyisége („a jö-
vőben gazdasági előnyök származnak”) az eredetihez képest. 
Felújításnak minősül az is, ha mindezt korszerűsítés révén 
tesszük meg.

Felújításkor mindig a felújításkor érvényes műszaki-bizton-
sági követelményeknek kell megfelelni!

A kérdésre válaszolva, ha javítást végeznek, nem, ha fel-
újítást végeznek, akkor igenis oda kell vinni a védővezetőt! 
A védővezető mennyezeti lámpatesthez vitele abban az 
esetben hagyható el, ha a helyhez kötött lámpatest kettős 
szigetelésű (II. év. o., kettős négyzettel megjelölt lámpa).

4.) KALMÁR LÁSZLÓ. Van egy csarnok, ahol a „klasz-
szikus” egyenpotenciálra hozó rendszer van kiépít-
ve, aminél nemcsak a speciálisan erre a célra kiépített 

egyenpotenciálú hálózati vezeték van használva védő-
vezetőként, hanem a leágazást követően a polctestek, 
fém géprészek, energiasínek is. Ezt a jelenleg érvényes 
MSZ HD 60364-4-41 és az MSZ HD 60364-5-54 szabvá-
nyok együttesen nem engedélyezik. Kérdése: ennek 
megfelelően át kell az egész csarnokunkat alakítani 
vagy csak az új kivitelezéseket, beüzemeléseket (2018. 
január 1-jét követően) kell megfeleltetnünk a szabvány 
követelményeinek?

VÁLASZ:
Az előző válaszban ismertettük a javítás és a karbantar-
tás fogalmát. Ezek azok a tevékenységek, amelyek során a 
berendezés üzembe helyezési állapothoz képesti állapota 
nem változik.

A 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet mellékletét képző Villa-
mos Műszaki Biztonsági Szabályzat

1.1.2. pontja szerint:  
„A biztonsági követelmények szempontjából megfelelő 

állapotúnak kell tekinteni azt a villamos berendezést, amely 
létesítésekor teljesíti a rá vonatkozó villamos biztonsági 
szabványos követelményeket vagy a szabványban foglal-
takkal biztonsági szempontból a tervező által igazoltan 
legalább egyenértékű megoldásokat.”

Tehát minden berendezés megfelelő állapotú, amelyen 
csak javítási, karbantartási műveleteket kell végezni. Ha 
azonban bővítésre, átalakításra, felújításra, rekonstrukcióra 
kerül sor, vagy új létesítés történik, akkor mindig az érvény-
ben lévő szabvány előírásai szerint kell eljárni.

Az Érintésvédelmi Munkabizottság véleménye szerint 
kismértékű változtatás esetén célszerű a már visszavont 
MSZ 1600/1-77 szabvány bevezető részének kivonatára 
hivatkozni. (Annak idején minden szabvány – még számo-
zott szakaszokba nem szerkesztett – bevezető részt tartal-
mazott, és ebben szabályozta a bevezetés körülményeit.) A 
szövegben a dőlt betűk az akkori MSZH hivatalos állásfog-
lalásai voltak, amelyektől a műszaki tartalmat tekintve ma 
sem kívánunk eltérni!

„Kismértékű bővítés vagy felújítás alkalmával elegendő csu-
pán az újonnan készített részeket az érvényes előírások sze-
rint létesíteni; ha azonban a felújítás vagy átépítés lényeges 
mértékű, akkor annak során az egész berendezést a jelenleg 
érvényes szabványnak megfelelően kell átalakítani. A ’lénye-
ges’ szó itt a bővítés, átalakítás mértékére utal (pl. ha egy mai 
szabványnak meg nem felelő 10 áramkörös biztosítótáblára 
egy új biztosítócsoportot szerelnek, vagy egy biztosítócsopor-
tot nagyobb áramerősségűre cserélnek, nem kívánható meg 
a teljes biztosítótábla átépítése: ha viszont 10 áramkörből 7 
átépítésre kerül, a fennmaradó 3-at is át kell alakítani az új 
szabványnak megfelelően).”

Az MSZ 1600-ban megfogalmazott mintapélda az alapja 
az Érintésvédelmi Munkabizottság kialakított véleményé-
nek, hogy kismértékű átalakításnak a 10% körüli beavatko-
zást lehet tekinteni! 

5.) KRUPPA ISTVÁN a következő megoldásról kérdezte 
a véleményünket: Egy üzemcsarnok két oldalán ötve-
zetős szigetelt sín halad, amelyről az üzemcsarnokon 
belül nagyszámú automata gépegység üzemel ötve-
zetős csatlakozással, tehát a gépen belül a PE vezeték 
a kijelölt földelő kapocsra csatlakozik. Az említett sín 
mellett, azzal párhuzamosan egy szigetelt EPH vezető 
is van, a védővezető keresztmetszetéhez (800 mm2) ké-



pest elenyészően kis keresztmetszettel, 16 mm2-es Mkh 
típusú vezetékből. Ez a vezető nem kijelölt pontra, ha-
nem utólag a burkoló lemezbe belefúrt M8-as csavarra 
csatlakozik.

VÁLASZ:
Korábbi létesítéseknél, ahol egyenpotenciálú hálózat ki 
volt alakítva, ott a következőképpen kellett eljárni: a föl-
delt EPH csomópontból indult a PE gerincvezető, amelybe 
a villamos szerkezetek testét kellett bekötni, és indult az 
egyenpotenciálra hozó gerincvezető, amelybe a kiterjedt 
idegen fémszerkezeteket kellett bekötni. Így két sugaras, 
de azonos potenciálú hálózat keletkezett. A villamos szer-
kezetek testét soha nem kellett bekötni az egyenpotenciálú 
hálózatba, csak azonos potenciálra kellett hozni az 
egyenpotenciálra hozó gerincvezető és a PE gerincvezető 
EPH csomópontból indításával.

A jelenlegi szabványkövetelmények szerint – a fogadó-
szintet kivéve – nem szükséges kiépíteni külön EPH hálóza-
tot, hanem az MSZ HD 60364-5-54:2012 szabvány B mel-
lékletében bemutatott ún. „integrált védővezető rendszer” 
(PE-EPH közös védővezető) köti össze a szinti elosztók PE 
sínjeit. A szinti elosztók esetében a PE sínre csatlakoznak 
az egyenpotenciálra hozó vezetők is, amelyeket a szabvány 
kiegészítő védőösszekötő vezetőknek nevez. Egyébként az 
egyszerűbb létesítés érdekében megengedett a kiegészítő 
védőösszekötő vezető alkalmazása testek és idegen veze-
tőképes részek között is.

Végül megfontolandó a meglévő 16 mm2-es  „egyenpoten-
ciálra hozó” vezető lebontása a legközelebbi karbantartás-
kor (a 800 mm2-es PE vezetők mellett ezek alkalmazása 
értelmetlen!) és így elkerülhető a veszélyes hurkok kialaku-
lása is.

6.) GELLÉN B. TAMÁS (UTIBER Kft. Budapest) A MÁV 
belső szabályzatával összhangban az MSZ EN 50122-1 
szabvány 7.4.4.1. szakaszának előírásával a vasúti sza-
badtéri kisfeszültségű (például világítási) berendezé-
sek védővezetőjeként a földelt vágányhálózatot kell 
felhasználni. Ez nem egyezik az MSZ HD 60364-4-41 
szabvány 411.3.1.1. szakasz követelményével, ami vél-
hetően a védő- és üzemi vezetők által körbezárt hurok 
csökkentése céljából megtiltja az áramköröktől füg-
getlen közös védővezető alkalmazását. A kérdése: az 
elosztók áramütés elleni védelmét melyik védővezető 
kiépítési móddal oldják meg?

VÁLASZ:
Az MSZ HD 60364 szabványsorozat bevezetőjében ez áll:

MSZ HD 60364-1: 2009 szabvány 11.3. szakasz: A szab-
vány nem vonatkozik:

a) a villamos vontatás szerkezeteire, beleértve a vasúti jár-
művek villamos szerkezeteit és a jelzőkészülékeket.

Ha más előírás nincs, akkor irányelvként figyelembe lehet 
venni az MSZ HD 60364 szabványsorozat követelményeit. 
Ebben az esetben Önöknek elsősorban az MSZ EN 50122-1 
vasúti szabvány követelményeit kell teljesíteni, és e szab-
vány alapján kell műszakilag egységes rendszert kialakíta-
niuk.

Megjegyezzük, hogy ha a vasúti hálózattól eltérő, más 
közműhálózat védővezető rendszerébe kötnék be az elosz-
tókat, akkor ez veszélyes potenciálkülönbséget is okozhat-
na, ha viszont a sín potenciálját fémesen összekötnék az 

áramszolgáltatói hálózat nulla vezetőjével, akkor a vontatá-
si áram egy része elkerülhetetlenül azon keresztül záródna, 
ami a közhálózatban okozhatna zavart.

7.) PÓR TAMÁS kérdése: az 1993-as keltű érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló bizonyítványa érvényes-e?

 
VÁLASZ:
A bizonyítvány érvényességének megállapításához a 2018. 
január 1. óta hatályos, „az összekötő és felhasználói beren-
dezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes kö-
zegben működő villamos berendezésekről és védelmi rend-
szerekről” szóló 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet 8. §-át kell 
figyelembe venni:

„8. § (2) Annak az 5. § (2) bekezdésben meghatározott – a 
műszaki biztonság szempontjából jelentős – munkakört be-
töltő személynek, akinek a szakképesítését igazoló bizonyít-
ványa e rendelet hatálybalépését megelőző 3 évnél régebbi, 
annak e rendelet hatálybalépését követő két éven belül kell 
részt vennie a továbbképzésen, és vizsgáznia kell, azaz 2019. 
december 31-ig.” 

Pór Tamás úr bizonyítványa 1993. június 23-án kelt, és a 
bizonyítványa lejárati határidő nélküli, azaz határozatlan 
időre szól a jogosultsága, de továbbképzés nélkül csak 
2019. 12. 31-ig gyakorolható.

8.) VADÁSZI ZSOLT kérdése arra vonatkozik, hogy a mun-
kahelyén végezhet-e szabványossági felülvizsgálatot, 
jogszabály ezt nem zárja-e ki? Továbbá: milyen időkö-
zönként kell munkahelyen, oktatási intézményben elvé-
gezni: az erősáramú berendezések, az érintésvédelem és 
a villámvédelem szabványossági felülvizsgálatát?

VÁLASZ:
Semmi akadálya annak, hogy egy cég saját dolgozója vé-
gezze el a szabványossági felülvizsgálatokat, feltéve, ha 
megvan neki az ehhez szükséges felülvizsgálói szakmai ké-
pesítése a 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet szerint. Helyze-
ti előnyben is van, mert helyismerettel rendelkezik. Ugyan-
akkor ne felejtse el, hogy üzemi kísérő ebben az esetben is 
kell, mert ez a munka egyszerű feszültségalatti munkának 
minősül. Ez lehet egy másik villanyszerelő kolléga, aki se-
gít neki és a kisebb hibákat is rögtön javítja. Az erősáramú 
berendezések szabványossági állapota (tűzvédelmi jellegű) 
felülvizsgálatának és a villámvédelmi berendezések felül-
vizsgálatának gyakoriságát az 54/2014. (XII. 5.) BM rende-
let (OTSZ) határozza meg a következők szerint:

277. § (1) A villamos berendezést a használatbavételét kö-
vetően, annak szabványos állapotát (tűzvédelmi jelleggel) 
felül kell vizsgálni:
– a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyisé-

gű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, 
feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyi-
ség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

–  b) egyéb esetben legalább 6 évenként.
280. §   (2) A NEM NORMA szerinti meglévő villámvédelmi 

berendezést
–  a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszé-

lyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, 
tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy táro-
lási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén leg-
alább 3 évenként,

–  b) egyéb esetben legalább 6 évenként. 
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A norma szerinti villámvédelem ellenőrzésének gya-
koriságát az ellenőrzésről szóló TvMI írja elő. A TvMI 
12.2:2017.07.03-ban előírt időszakok:

9.1.5. NORMA szerinti villámvédelem, Időszakos szabvá-
nyossági felülvizsgálat:

9.1.5.5.1. A villámvédelem használatbavételét követően:
– a) LPS I és LPS II fokozat esetén legalább 3 évenként,
–  b) egyéb esetben legalább 6 évenként kell felülvizsgálni.

Az erősáramú berendezések áramütés elleni védelmé-
nek szabványossági felülvizsgálatát a 40/2017. (XII. 4.) 
NGM rendelet 1. melléklete, a Villamos Műszaki Biztonsági 
Szabályzat (VMBSZ) írja elő a következők szerint:  
Az 1000 V-nál nagyobb (>1000 V) névleges feszültségű kö-
zép-, illetve nagyfeszültségű (jelentős) villamos berende-
zések áramütés elleni védelmének időszakos szabványos-
sági felülvizsgálatát (1.1.22.1.b). pont), valamint a villamos 
berendezés általános szabványos állapotának (tűzvé-
delmi jellegű) időszakos felülvizsgálatát (1.1.21. pont) a 
villamos berendezés használatbavételét 
követően, háromévente kell elvégezni. 
Idetartoznak: a villamosműhöz, magán-
vezetékhez, termelői vezetékhez vagy 
közvetlen vezetékhez 1000 V-nál nagyobb 
névleges feszültségen csatlakozó fogyasz-
tói berendezések is, mint jelentős villamos 
berendezések.

Az 1000 V-nál kisebb (≤1000 V) névleges 
feszültségű kisfeszültségű villamos beren-
dezések áramütés elleni védelmének 
időszakos általános szabványossági felül-
vizsgálatát, a villamos berendezés haszná-
latbavételét követően a következők szerint kell végezni:

− Munkahelyeken: VMBSZ szerinti lakóépület, kommu-
nális épület és egyéb épület villamos berendezésein szere-
lői ellenőrzés hatévente.

− Munkahelyeken: a VMBSZ hatálya alá tartozó villamos 
berendezések és az előző pontba nem tartozó villamos be-
rendezések időszakos szabványossági felülvizsgálat három-
évente. 

− Egyéb esetekben: a VMBSZ értelmében időszakos 
szabványossági felülvizsgálatot legalább hatévente kell el-
végezni. (1.1.22. és 1.1.22.1. pont.)

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. § 
(2) bekezdése értelmében minden munkáltatónak (így az 
oktatási intézetek munkáltatójának is!) kötelező elvégez-
tetnie a munkaterület, intézmény munkavédelmi kockázat 
értékelését, amelyet munkavédelmi szakképesítéssel ren-
delkező személy végezhet. Ennek során – több más mel-
lett – értékelni kell a villamos berendezés különböző káros 
hatásoknak való kitettségét, épségét vagy elhasználódását, 
esetleges sérülését. Ennek alapján kell meghatározni a fe-
lülvizsgálatok gyakoriságát, ami, ha indokolt, sűrűbb is le-
het, mint az előírt. 

9.) BOROS ATTILA azt kérdezte, hogy mi a különbség 
a „Csak munkahelyen” és a  „Munkahelyen” között? A 
VMBSZ-ben nem talált erre való utalást! Ezenkívül, né-
hány sajtóhibára is felhívta a figyelmünket.

VÁLASZ:
A „csak” szó csupán arra utal, hogy a 10/2016. (IV. 5.) NGM 
rendelet „a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 
egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről” jogsza-

bályból vett előírás, amely a munkavédelemről szóló 1993. 
évi XCIII. törvény alapján készült és előírásai így csak mun-
kahelyekre, munkavállalókra és munkaadókra vonatkoz-
nak. Az értelmezésben nincs különbség!

Az Érintésvédelmi Munkabizottság 286. üléséről (2017. 
június 7.) készült emlékeztető 8. pontjában Mészáros Géza 
észrevételére közzétett táblázat fejlécében elírás történt, a 
helyes szöveg pontosított relációjellel a következő: „Elosz-
tóáramkörök és In >32 A végáramkörök”

A 2016-ban kiadott Érintésvédelmi felülvizsgálók kézi-
könyvében a 62. oldalon található táblázat, amely olvadó-
biztosítók kioldási szorzóit tartalmazza, eltér a 2017-es ki-
adású Erősáramú berendezések felülvizsgálónak kézikönyve 
320. oldalán található ugyanilyen tartalmú táblázatától 
(szintén a relációjelek tekintetében). A helyes táblázat az 
EBF kézikönyv 320. található 7.5. számú táblázat, amely a 
következő: 

7.5. táblázat: Olvadóbiztosítók egyezményes idői és áramai

10.) HORVÁTH GÁBOR kérdése: egyes hajók kikötésekor 
az elektromos korrózió megakadályozására a védő-
vezető rendszerbe egy GALVANIC ISOLATOR-t kötnek 
be, amely megakadályozza a korróziót, de egyúttal az 
érintésvédelem működését is akadályozza, pl. nem mű-
ködik az áram-védőkapcsoló. Ennek a nem szerencsés 
helyzetnek a megoldásában kéri segítségünket.

VÁLASZ:
Minden esetben az adott hajó, illetve az alkalmazott levá-
lasztó egység gépkönyvében, illetve szerelési-kezelési út-
mutatójában a gyártók által leírt módon kell eljárni. Ezen 
kívül, B típusú egyenáramra is érzékeny áram-védőkapcso-
ló alkalmazását javasoljuk.

***    
 

Az ÉV. Munkabizottság a következő ülését 2018. június 6-án, 
szerdán du. 14.00 órakor tartja az MEE központi székhelyén: 
1075 Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5., III. emeleten 
a nagytárgyalóban. Az ülés nyílt, minden érdeklődő kollé-
gát szívesen látunk!

Arató Csaba

Dr. Novothny Ferenc
ÉVÉ Mubi vezető

Kádár Aba,
lektor

Az emlékeztetőt összeállította:

Biztonságtechnika

Névleges áram
(A)

Nem kiolvasztó áram
Inf ,   (A)

Kiolvasztó áram
If ,   (A)

Egyezményes idő
óra

In  < 4 1,50 · In 2,1 · In 1

4 ≤ In < 16 1,50 · In 1,9 · In 1

16 < In < 63 1,25 · In 1,6 · In 1

63 < In < 160 1,25 · In 1,6 · In 2

160 < In < 400 1,25 · In 1,6 · In 3

400 < In 1,25 · In 1,6 · In 4
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A következő felsorolás a szabvány alkalmazási területének 
rövid ismertetésével tartalmazza a bevezetett szabványok 
közül azokat, amelyek a vizsgált időszak alatt magyar nyelven 
jelentek meg; az ezt követő felsorolás a „címoldalas”, tehát 
angol nyelvű változatban bevezetett szabványoknak csak a 
címét tünteti fel.

A felsorolásban *-gal jelölt szabványok új szabványok, a 
jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy módo-
sítanak.

A szabványok teljes listáját az MSZT Szabványügyi Közlöny-
ben a Nemzeti szabványok közzététele, visszavonása, helyesbí-
tése fejezetek tartalmazzák.

Magyar nyelven (vagy magyar nyelvű változatban) 
bevezetett szabványok és szabványmódosítások

*MSZ EN 60068-2-30:2006  
Környezetállósági vizsgálatok. 2–30. rész: Vizsgálatok. Db 
vizsgálat: Ciklikus nedves meleg (12+12 órás ciklus) (IEC 
60068-2-30:2005)

Az IEC 60068 ezen része meghatározza az alkatrészek, beren-
dezések vagy egyéb termékek alkalmazhatóságát, szállítását és 
tárolását nagy légnedvesség esetén – ciklikus hőmérséklet-válto-
zásokkal, és általánosságban a minta felületén fellépő páralecsa-
pódással. Ha a vizsgálatot olyan minta jellemzőinek ellenőrzésére 
használják, amelyet csomagolásban szállítanak vagy tárolnak, 
akkor a csomagolást általában a vizsgálati feltételek alkalmazá-
sakor kell felszerelni. Kicsi, kis tömegű minták esetében ezen eljá-
rás helyett az IEC 60068-2-38 alkalmazása ajánlott.

MSZ EN 61000-4-9:2017  
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 4–9. rész: Vizsgála-
ti és mérési módszerek. Az impulzus jellegű mágneses térrel 
szembeni zavartűrés vizsgálata (IEC 61000-4-9:2016)  
Az IEC 61000 ezen része alapvetően a következő helyeken fellé-
pő, impulzus jellegű mágneses tér hatásának kitett berendezé-
sek zavartűrési követelményeit, vizsgálati módszereit és az aján-
lott vizsgálati szinteket írja elő: ipari létesítmények, erőművek, 
vasúti létesítmények, közép- és nagyfeszültségű alállomások. E 
szabványnak a különböző helyeken telepített berendezésekre 
való alkalmazhatóságát az adott viszonyok között fellépő jelen-
ségek határozzák meg.

MSZ EN 61000-6-5:2016  
Elektromágneses összeférhetőség (EMC). 6–5. rész: Általános 
szabványok. Erőművi és alállomási környezetekben hasz-
nált berendezések zavartűrése (IEC 61000-6-5:2015)  
E nemzetközi szabvány a villamos energia termelése, átvitele 
és elosztása során, valamint az ezekhez kapcsolódó távközlési 
rendszerekben használt berendezésekre állapít meg zavartűrési 
vizsgálati követelményeket. Az e szabványban figyelembe vett 
elektromágneses környezet az, amely a következő helyszíneken 
fordul elő: erőművekben, valamint nagy- és középfeszültségű 

alállomásokban. Azokra a létesítményekre, amelyek ipari te-
lephelyeken állítanak elő vagy alakítanak át villamos energiát, 
szintén e szabvány vonatkozik, ha azokat nem lehet közvetlenül 
a kisfeszültségű erősáramú hálózathoz csatlakoztatni. Az olyan 
erőművekre, amelyek közvetlenül táplálnak be a kisfeszültsé-
gű hálózatba (például magánházakban a napelemek vagy a 
kombinált hő- és energiatermelő rendszerek), e szabvány nem 
vonatkozik.

Angol nyelvű változatban bevezetett szabványok és 
szabványmódosítások (kivonatos ismertetés nélkül)

MSZ EN 50090-3-4:2018  
Lakások és épületek elektronikus rendszerei (HBES) című 
szabványsorozat *-3-4 és *-6-1 jelzetű részei.

MSZ EN 50153:2014/A1:2018  
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A villamos veszélyek 
elleni védőintézkedések

*MSZ EN 50341-2-8:2018  
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 
2–8. rész: Franciaország nemzeti előírásai (NNA) (az EN 50341-
1:2012 alapján)

MSZ EN 50380:2018  
Fotovillamos modulok jelölési és dokumentálási követelmé-
nyei

MSZ EN 50655-1:2018  
Villamos kábelek. Szerelvények. Anyagjellemzők című szab-
ványsorozat -1, -2 és -3 jelzetű részei.

*MSZ EN 50657:2018  
Vasúti alkalmazások. Gördülőállományi alkalmazások. A gör-
dülőállományon alkalmazott szoftver

MSZ EN 60061…..:2018  
Lámpafejek és lámpafoglalatok, valamint a csereszabatos-
ságukat és biztonságukat ellenőrző idomszerek című szab-
ványsorozat -1:1993/A56, -2:1993/A52 és -4:1992/A15 jelzetű 
részei.

MSZ EN 60079-13:2018  
Robbanóképes közegek. 13. rész: Gyártmányvédelem túlnyo-
másos helyiséggel „p” és mesterségesen szellőztetett helyi-
séggel „v” (IEC 60079-13:2017)

MSZ EN 60286-1:2018  
Alkatrészek csomagolása automatikus szereléshez. 1. rész: 
Axiális kivezetésű alkatrészek hevederes csomagolása (IEC 
60286-1:2017)

MSZ EN 60317…..:2018  
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai című szabvány-
sorozat *-0-10, *-70, *-71 és *-72 jelzetű részei.

MSZ EN 60335-2-86:2003/A12:2018  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2–86. rész: Villamos háztartási készülékek kiegészítő követel-
ményei

MSZ HD 60364…..:2018  
Kisfeszültségű villamos berendezések című szabványsorozat 
-1:2008/A11, -4-46:2016/A11, -5-51:2009/A12, -5-53:2015/
A11, -5-537:2016/A11, -5-54:2011/A11, -5-559:2012/A11, 
-5-56:2010/A12, -6:2016/A12, -7-701:2007/A12, -7-704:2007/
A11, -7-705:2007/A12, -7-709:2009/A11, -7-715:2012/A11, 
-7-718:2013/A12, -7-729:2009/A11 és -7-740:2006/A11 jelze-
tű részei.

Kosák Gábor

A 2018. I. negyedévében közzétett, 
az elektrotechnika területeit érintő 

magyar nemzeti szabványok 
Összeállította a Szabványügyi Közlöny 

számai alapján: Kosák Gábor (MSZT)

Szakmai előírások
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MSZ HD 60364-4-41:2018  
Kisfeszültségű villamos berendezések. 4–41. rész: Biztonság. 
Áramütés elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005, módosítva + 
A1:2017, módosítva)

*MSZ HD 60364-7-708:2018  
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7–708. rész: Külön-
leges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmé-
nyek. Lakókocsiparkok, kempingek és hasonló helyek villa-
mos berendezései (IEC 60364-7-708:2017)

*MSZ EN 60384-15:2018  
Elektronikus berendezésekben használatos, állandó értékű 
kondenzátorok. 15. rész: Termékcsoport-előírás: Állandó ka-
pacitású tantálkondenzátorok szilárd vagy nem szilárd elekt-
rolittal (IEC 60384-15:2017)

MSZ EN 60400:2018  
Fénycsőfoglalatok és gyújtófoglalatok (IEC 60400:2017)

MSZ EN 60747-16-4:2004/A2:2018  
Félvezető eszközök. 16–4. rész: Mikrohullámú integrált áram-
körök. Kapcsolók (IEC 60747-16-4:2004/A2:2017)

*MSZ EN 60749-43:2018  
Félvezető eszközök. Mechanikai és klimatikus vizsgálati mód-
szerek. 43. rész: Irányelvek az integrált áramkörök megbízha-
tóságának minősítési terveihez (IEC 60749-43:2017)

MSZ EN 60838-1:2017/A1:2018  
Különféle lámpafoglalatok. 1. rész: Általános követelmények 
és vizsgálatok (IEC 60838-1:2016/A1:2017)

MSZ EN 60901:1996/A6:2018  
Egy végükön fejelt fénycsövek. Működési követelmények (IEC 
60901:1996/A6:2014, módosítva)

MSZ EN 60904…..:2018  
Fotovillamos eszközök című szabványsorozat  
*-1-1 és *-8-1 jelzetű részei.

MSZ EN 61000…..:2018  
Elektromágneses összeférhetőség (EMC) című szabványsoro-
zat -4-12, -2-2:2002/A1, -4-5:2014/A1 és -4-11:2004/A1 jelzetű 
részei.

MSZ EN 61057:2018  
Feszültség alatti munkavégzés. Gépjárművázra felszerelhető 
szigetelt emelőgépek (IEC 61057:2017)

MSZ EN 61076-3-104:2018  
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Termékkövetel-
mények. 3–104. rész: 8 sarkú, árnyékolt, legfeljebb 2000 MHz 
frekvenciájú, adatátviteli, függő- és helyhez kötött csatlako-
zók termékelőírása (IEC 61076-3-104:2017)

*MSZ EN 61076-3-122:2018  
Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Termékkövetel-
mények. 3–122. rész: 8 sarkú, árnyékolt, függő- és helyhez 
kötött, zord környezetben, I/O és Gigabit Ethernet alkalma-
zásokhoz használatos csatlakozók termékelőírása (IEC 61076-
3-122:2017)

MSZ EN 61184:2018  
Bajonett-lámpafoglalatok (IEC 61184:2017)

*MSZ EN 61189-5-503:2018  
Villamos anyagok, nyomtatott lapok és egyéb összekötési 
struktúrák és összeállítások vizsgálati módszerei. 5–503. rész: 
Anyagok és összeállítások általános vizsgálati módszerei. 
Áramköri lapok vezetőképes anódos szálainak (CAF-) vizsgá-
lata (IEC 61189-5-503:2017)

MSZ EN 61191…..:2018  
Nyomtatott lapok szerelvényei című szabványsorozat  
-2, 3 és -4 jelzetű részei.

*MSZ EN 61577-2:2018  
Sugárvédelmi mérőműszerek. Radon és radonbomlástermé-
kek mérőműszerei. 2. rész: A 222Rn és a 220Rn mérőműszereinek 
speciális követelményei (IEC 61577-2:2014, módosítva)

*MSZ EN 61587-6:2018  
Elektronikus és villamos berendezések vázszerkezete. Vizs-
gálatok az IEC 60917 és az IEC 60297 szabványsorozathoz. 
6. rész: Biztonsági szempontok a beltéri szekrényekhez (IEC 
61587-6:2017)

MSZ EN 62271-100:2009/A2:2018  
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 100. rész: 
Váltakozó áramú megszakítók (IEC 62271-100:2008/A2:2017)

MSZ EN 62386…..:2018  
Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (in-
terfész) című szabványsorozat *-301, *-302, *-303 és *-304 
jelzetű részei.

*MSZ EN 62488-2:2018  
Erősáramú vezeték adatátviteli rendszerek elektromos 
erőművi alkalmazásaihoz. 2. rész: Analóg erősáramú vivő-
rendszer termináljai vagy APLC (IEC 62488-2:2017)

MSZ EN 62561-3:2018  
Villámvédelmi rendszer elemei (LPSC). 3. rész: Az összecsato-
ló szikraközök (ISG) követelményei (IEC 62561-3:2017)

MSZ EN 62586-2:2018  
A feszültségminőség mérése villamosenergia-ellátó rendsze-
rekben. 2. rész: Működési vizsgálatok és bizonytalansági kö-
vetelmények (IEC 62586-2:2017)

*MSZ EN 62689-2:2018  
Zárlatjelzési célokra használt áram- és feszültségszondák 
vagy áram- és feszültségdetektorok. 2. rész: Rendszerszem-
pontok (IEC 62689-2:2016)

*MSZ EN 62754:2018  
Hullámforma-paraméterek bizonytalanságainak számítása 
(IEC 62754:2017)

*MSZ EN 62927:2018  
Feszültségforrásos konverter- (VSC-) szelepek statikus 
szinkronkompenzátorokhoz (STATCOM). Villamos vizsgálat 
(IEC 62927:2017)

*MSZ EN 63029:2018  
Audio-, video- és multimédia-rendszerek és -berendezé-
sek. Multimédiás e-könyv-kiadás és e-könyv-technológiák. 
Rasztergrafikus képalapú e-könyvek (IEC 63029:2017)

*MSZ EN 82304-1:2018  
Egészségügyi szoftver. 1. rész: Termékbiztonságra vonatkozó 
általános követelmények (IEC 82304-1:2016)

Nemzeti elektrotechnikai szabványok visszavonása

A következő nemzeti szabvány(oka)t az MSZT közvetlen utód 
nélkül visszavonta:
MSZ EN 50341-2:2002, 45 kV-nál nagyobb váltakozó feszült-
ségű szabadvezetékek. 2. rész: A nemzeti előírások felsorolása 
(Helyette alkalmazható az MSZ EN 50341-1:2013 és az MSZE 
50341-2:2014.)
MSZ EN 50341-3:2002, 45 kV-nál nagyobb váltakozó feszültsé-
gű szabadvezetékek. 3. rész: Nemzeti előírások (Helyette alkal-
mazható az MSZ EN 50341-1:2013 és az MSZE 50341-2:2014.)
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A június 1-jén magyar nyelven megjelenő MSZ EN ISO 
80079-36:2016 és az MSZ EN ISO 80079-37:2016 alapján 
a Magyar Szabványügyi Testület 2018. június 7-én kép-
zést tart a nem villamos robbanásbiztos berendezések 
témakörében.

A 36. rész a robbanóképes közegekben használt nem villa-
mos berendezések tervezési és konstrukciós alapkövetelmé-
nyeit, a 37. rész a nem villamos szerkezetbiztonsági védelem 
„c”, a védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b” és a folyadék 

Az új szabvány bemutatására és a szabványsorozat al-
kalmazási tapasztalatairól szóló fórumra kerül sor június 
5-én.

A szabványsorozat a kapcsoló- és vezérlőberendezések 
típusaira vonatkozik, ideértve a „hagyományos” elosztókat 
(mezős rendszerű elosztók, tokozott elosztók), szakképzett-
ség nélkül kezelhető (kis méretű) elosztótáblákat, a közcélú 
hálózat energiaelosztó berendezéseit és hasonlókat. A szab-
ványsorozat az energiaelosztó-rendszer e nélkülözhetetlen 
elemeit szabályozza.

Az MSZ IEC/TR 61439-0 „Kisfeszültségű kapcsoló- és vezér-
lőberendezések. 0. rész: Útmutató a berendezések adatközlé-
séhez” című szabvány tulajdonképpen nem is új, forrása az IEC 
61439-0 műszaki jelentés, már 2013-ban megjelent, ezt adja 
most ki az MSZT MSZ IEC/TR szabványként a Villamosipari Vál-
lalkozók Egyesülete támogatásával. 

Az MSZ EN 61439 szabványsorozaton belül vannak a 
rendszerre vonatkozó és alkalmazási részletek, amelyeket 
az energiaelosztó berendezést megrendelő és/vagy működ-

alatti védelem „k” típusokra vonatkozó tervezési és konstruk-
ciós alapkövetelményeket határozza meg.

A képzés célja: a robbanásbiztos berendezésekre vo-
natkozó új követelményekre való felkészítés az MSZ EN ISO 
80079-36:2016 és az MSZ EN ISO 80079-37:2016 szabványok 
ismertetésével, e szabványok napi gyakorlatban való alkal-
mazásának elősegítése, elméleti és gyakorlati tapasztalatok 
bemutatása.

A képzés anyagának elsajátítását sikeres vizsga letétele 
után az MSZT oklevéllel igazolja.
Előadó: Veress Árpád/ExNB Tanúsító Intézet 
További információk az MSZT honlapján találhatók 
(www.mszt.hu).

Nagy Gábor
Szabványosító menedzser (456-6992, g.nagy@mszt.hu)

tető felhasználónak meg kell adnia, hogy lehetővé tegye a 
gyártónak olyan berendezés előállítását, amely a felhaszná-
ló igényeinek és elvárásainak megfelel. Az IEC/TR 61439-0 a 
felhasználók szemszögéből azonosítja azokat a funkciókat és 
jellemzőket, amelyeket meg kell határozni a berendezések 
adatainak megadásakor. A szabvány a következőket nyújtja:
– a berendezés jellemzőire és a változati lehetőségekre vo-

natkozó magyarázatot az IEC 61439 szabványsorozaton 
belül;

– útmutatást arra nézve, hogy hogyan válasszák ki a megfe-
lelő lehetőséget és hogyan határozzák meg az alkalmazási 
igényeket kielégítő jellemzőket;

– segítséget a berendezés adatainak megadásához adatköz-
lési útmutatóval.
Erről a szabványról tart a Magyar Szabványügyi Testület 

2018. június 5-én kedden fórumot az MSZT-székházban. A 
fórum célja továbbá a szabványsorozat alkalmazása során 
összegyűlt tapasztalatok ismertetése. A fórum első részé-
ben Somorjai Lajos, a TÜV/MEEI vizsgálati osztályának volt 
vezetője ismerteti a szabványt és a szabványsorozat részeire 
vonatkozó adatközlési útmutatókat. A fórum második részé-
ben Rátai Attila műszaki felügyelő (Budapest Főváros Kor-
mányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága), 
a Navigálás a változó előírások tengerében cikksorozat írója 
adja elő a szabványsorozat alkalmazása során szerzett tapasz-
talatait, és válaszol a résztvevők kérdéseire.

A fórumról tájékoztató, jelentkezési lap jelent meg az MSZT-
honlapon www.mszt.hu, illetve http://www.mszt.hu/web/
guest/szf-a-kisfeszultsegu-kapcsolo-es-vezerloberendezesek-
szabvanysorozat-valtozasai.

 A fórum résztvevői a szabványsorozat részeit kedvezmé-
nyesen vásárolhatják meg. Érdeklődni a fórum részleteiről a 
következő elérhetőségen: g.kosak@mszt.hu vagy a 456-6871 
telefonszámon lehet. A fórumra jelentkezni a 06 1 4566 840-
es telefonszámon, az MSZT honlapján elérhető, értelemsze-
rűen kitöltött és cégszerűen aláírt jelentkezési lap oktatas@
mszt.hu e-mail-címre történő megküldésével lehet.
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Megjelenik magyar nyelven 
az MSZ EN ISO 80079 szabványsorozat 

36. és 37. része

Megjelent az MSZ EN 61439 
Kisfeszültségű kapcsoló- 
és vezérlőberendezések 

szabványsorozat új része

Kosák Gábor
Az MSZT/NB 1 Magyar Nemzeti 
Elektrotechnikai Bizottság titkára



Meghirdették az Érték 
és Minőség Nagydíj 

pályázatot
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Hírek

Hegedűs Csilla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
(RMDSZ) kultúráért felelős ügyvezető alelnöke arra hívta fel a 
figyelmet, hogy vannak olyan erős erdélyi magyar cégek, ame-
lyeknek termékei állják a versenyt a nemzetközi piacon, kiváló 
minőséget és értéket képviselnek, amit szeretnének megmutatni 
a világnak.

Az Érték és Minőség Nagydíj pályázatot a Hajnal Húskombinát 
Kft., a KÖMI Kft., a Legrand Magyarország Villamos Rendszerek 
Zrt., a Poli-Farbe Vegyipari Kft., a ProfessionCert Kft., az erdélyi S.C. 
SSM & SIU S.R.L., valamint a lebonyolítással is megbízott Diamond 
Szervezőiroda Bt. írta ki.

A pályázati rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága, külhoni támogatója 
a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, szakmai segítséget 
nyújt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A kiírás szerint a pályázaton részt vehet a pályázati főcsoport 
céljainak megfelelő Magyarországon, illetve a Kárpát-meden-
cében gyártott, forgalmazott áru, árucsalád, szoftver, illetve az 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatás. A díjakat továbbra is a Hollóházi 
Porcelángyár készíti.

Érdemes megjegyezni, hogy korábban már több MEE Jogi tagunk 
indult a pályázaton, és nyert is. Érdemes pályázni, mivel a cég és a 
termék is kiemelt figyelmet kap.

Kiss Árpád ny. min. főtanácsos, 
gazdasági újságíró, MEE-tag

Az idén először, 47 fő kategóriában meghirdették az Érték és Mi-
nőség Nagydíj nyilvános, egyfordulós pályázatot, amely az 1998-
ban bevezetett Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy tradíci-
óira épül – jelentette be Kiss Károlyné Ildikó, a Diamond Szervező 
Iroda Bt. ügyvezető igazgatója március 9-én sajtótájékoztatón, 
Budapesten.

Az Érték és Minőség Nagydíj tanúsító védjegy használatára 
kiírt pályázatra május 25-ig lehet jelentkezni, az elismeréseket 
várhatóan szeptember 11-én adják át a Parlamentben az alkotók 
ünnepén.

A meghirdetett 47 pályázati főcsoport érinti többek között 
az elektrotechnikai iparágat, a vendéglátást, az építő-, a bútor-, 
a mezőgazdasági és élelmiszeripart, a szabadidős és kulturális 
tevékenységeket, rendezvényeket, az oktatást, az orvostechni-
kai és kozmetikai szegmenst, a ruházati és sporttermékeket, és 
lehetőséget kapnak helyi közösségek is tevékenységeik megmé-
rettetésére.

Kiss Károlyné Ildikó elmondta, a 
pályázók részéről jelentkező egy-
re bővülő igények meghaladják az 
1998-ban oltalmat kapott Magyar 
Termék Nagydíj tanúsító védjegy le-
hetőségeit. A védjegyoltalom 2018-
ban lejár, ezért a kiírók tanácsa úgy 
döntött, hogy olyan új tanúsító véd-
jegyet alapít, amelynek elnevezése a 
világ minden részén ugyanazt jelenti, 
az érték és minőség fogalmat pedig 
mindenhol ugyanúgy tudják értel-
mezni. Ezért határoztak úgy, hogy 
a Magyar Termék Nagydíj védjegy 

helyett új védjegyet szabadalmaztatnak. Kiemelte, hogy az Érték 
és Minőség Nagydíj pályázat nemzetközi megjelenésének legfon-
tosabb része a határon túli együttműködés erősítése. A kiírók arra 
törekednek, hogy a Kárpát-medencében legaktívabban működő 
vállalkozások is bekapcsolódhassanak a pályázati rendszerbe.

A pályázat kiírását levélben köszöntötte Latorcai János, az Or-
szággyűlés alelnöke, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rend-
szer fővédnöke. Aki levelében kiemelte, a határon túl élő magyar-
ság megmaradása és gyarapodása szempontjából kulcsfontossá-
gú, hogy a megfelelő színvonalú termékek és szolgáltatások az 
anyaországban is piacra találjanak.

Látni kell azonban azt is, hogy a határon túli magyarság keresi 
és vásárolja a Magyarországról származó termékeket, és ezáltal 
egyfajta természetes és könnyen elérhető exportpiacot hoz létre, 
amely ugródeszkaként szolgálhat a Visegrádi Négyek, és ezáltal 
Közép-Európa piacainak meghódításához is.

A kiírók tanácsa

A díjak

Kiss Károlyné Ildikó

Kiss Károlyné Ildikó, Hegedűs Csilla
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Jelen cikk a szerző 2017 januárjában megvédett diplo-
materve alapján készült, a nagyfeszültségű hálózaton vég-
zett feszültség alatti munkavégzésről, a nagyfeszültségű 
hálózaton kialakuló villamos ív sajátosságairól és a hordoz-
ható védőszikraköz alkalmazhatóságáról a magyar 400 kV 
átviteli hálózaton.

This article is based on the author’s thesis, which has the main 
topics of live-line maintenance in high voltage systems, the 
properties of an initiated arc in case of high voltage, the cal-
culation method to define the incident energy in the environ-
ment of an electric arc and the application of portable protec-
tive air gap in the Hungarian 400 kV transmission system.

1. BEVEZETÉS                                                                                             

Magyarországon az 1970-es években Dr. Csikós Béla megal-
kotta a nagyfeszültségű (NAF) hálózatra vonatkozó feszültség 
alatti munkavégzés (FAM) technológiáját. Nagyfeszültségű 
távvezetékek esetén a potenciálon végzett munka módszere 
terjedt el, mely során a munkát végző személy a mechanikai 
kapcsolaton kívül villamos kapcsolatban is áll a karbantar-
tás alatt álló elemmel, azzal megegyező potenciálon van, 
más potenciálon lévő részektől elszigetelve. NAF hálózaton 
végzett FAM esetén a nagyfeszültségű elemek közelségéből 
adódóan a munkát végző személyzetet az egészségügyi ha-
tárértéket meghaladó villamos tér terheli, ezért úgynevezett 
vezetőképes öltözetet kell viselnie, mely Faraday-kalitkaként 
védi a villamos térerősségtől. 

Az efféle elektrosztatikus védőruházattal kapcsolatos elő-
írásokat az IEC 60895 szabvány tartalmazza [2], mely aktuális 
formájában nem tér ki a villamos ív elleni védelemre, míg a 
nemzetközi gyakorlatban több olyan balesetről olvashatunk, 
melyek esetén villamos ív kialakulása okozott sérüléseket [3]. 
A diplomaterv célja, hogy becslést adjon a NAF átviteli hálóza-
tokon kialakuló villamos ív közelében létrejövő hőterhelésre, 
és megvizsgálja az úgynevezett hordozható védőszikraköz 
(portable protective air gap – PPAG) alkalmazhatóságát a 
Magyar 400 kV átviteli hálózaton, mely eszköz alkalmazásával 
biztonságosan lecsökkenthető a hatályos szabványban előírt 
védőtávolság, mely csökkenés révén lehetőség nyílik az eddi-
giekben csupán feszültségmentes állapotban karbantartható 
távvezetékszakaszokon történő feszültség alatti munkára.

2. TErhElő EnErgia SZámíTáS                                                   

A nemzetközi gyakorlatban több olyan számítási módszer ta-
lálható, melyek a villamos ív környezetében fellépő terhelés 
számítására alkalmasak, azonban ezek többsége nagyfeszült-
ségű, nagy hosszúságú ívek esetén érvényüket vesztik, ezért 
alapvető cél egy olyan módszer kialakítása, mely figyelembe 
veszi a nagyfeszültségű hálózat nyújtotta különleges feltéte-
leket.

2.1. Villamos ív jellemzői
A villamos ív környezetében létrejövő terhelés számítása eb-
ben az esetben több lépésből áll. Elsőként a villamos ív hosz-
szát, fennállásának időtartamát és alapvető villamos jellem-
zőit szükséges meghatározni, melyek az ív feszültsége, árama. 
Ezen jellemzők meghatározását a következőképp tehetjük.

A villamos ív hosszúságának meghatározásához fel kell de--	
rítenünk azt a legkedvezőtlenebb elrendezést, mely esetén 
villamos ív kialakulása feltételezhető. Ekkor a számunkra 
fontos információ a villamos ív hosszúságán – tehát az 
elektródok távolságán – kívül az ív pontos elhelyezkedése 
is, a munkát végző személy valószínűsíthető helyéhez vi-
szonyítva.
Az ív áramának számításakor – mivel alapvetően a villamos -	
ív ellenállása függ az íven átfolyó áramtól, ráadásul a nagy-
áramú ívek feszültségének nagyságrendje elmarad a háló-
zat feszültségétől – a biztonság javára az az elhanyagolás 
teendő, hogy az ív ellenállása 0, így az íváramot a hálózat 
paraméterei határozzák meg. 
Az ív feszültségének meghatározásához korszerű méré--	
si eredményen alapuló számítási módszer vehető alapul, 
mely esetben adott hosszúságú és áramú villamos ívek fe-
szültsége határozható meg.
A villamos ív fennállásának időtartama NAF átviteli hálóza--	
tok esetén attól függ, hogy az adott távvezetékeken felsze-
relt védelmi készülékek a zárlat bekövetkezte után mennyi 
idővel képesek lekapcsolni az adott hálózati szakaszt a be-
táplálástól. NAF hálózaton történő FAM munkálatok esetén 
a munka végrehajtási feltételeknek megfelelően az effajta 
zárlatok érzékelése önidős kikapcsolást von maga után, il-
letve a különböző visszakapcsolási automatikák bénítását 
is. Az önidős kikapcsolás a zárlat kialakulása után a zárlati 
áram megszakításáig körülbelül 50-100 ms időtartamot je-
lent, így a számítások során a keletkező energia alulbecslé-
sének elkerülése végett a felső becslés miatt 100 ms idő.

Tehát a meghatározott jellemzők felhasználásával a villa-
mos ívben keletkező energia [4]:

E = U(l,I) * I * t                                                                            (1)

ahol,
E Ívben keletkező energia
U Íven eső feszültség
I Íven átfolyó áram
l Elektródtávolság
t Ív fennállásának időtartama

2.2. Terhelő energia számítása
A villamos ívben keletkezett energia különböző módokon és 
formában jut el környezetébe. A számítási módszer alapvető-
en elhanyagolja a hővándorlás különböző formáinak sajátos, 
közegből adódó veszteségeit, illetve egyéb veszteségeket, 
tehát azt feltételezi, hogy a keletkezett energia egésze kibo-
csátásra kerül a környezetébe, és ott csillapítatlanul terjed. 

Halász Bálint Gergely

Nagyfeszültségű FAM technoló-
giáinak bővítése

MSC III. helyezés

1. ábra  NAF feszültség alatti munkavégzés a BME Nagyfeszültségű 
Laboratórium tanpályáján [1]

Új generáció
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Ebből eredően a számítás eredménye várhatóan felülbecsüli 
a tényleges energiaértéket.

A modell alapja, hogy a villamos ív által keltett terhelő 
energiát (Et) a villamos ív végtelen kis pontforrásokra (dE) 
való bontásával, majd a pontforrások hatásainak összegzésé-
vel adja eredményül a kérdéses pontban. 

A pontforrások minden irányban megegyező mértékben 
emittálják az energiát, tehát az, hogy a felületre eső terhelő 
energia a távolság növekedésével csökken, abból ered, hogy 
a pontforrásoktól való adott távolságban a tárgyalt forrás 
által kibocsátott energia a távolsággal megegyező sugarú 
gömbfelületen oszlik el. 

Mivel a nagyfeszültségű hálózatokon adott háttértelje-
sítmény értéke lehetővé teszi több tízezer amperes zárlati 
áram létrejöttét, olyan mérési adatok szükségesek a számítás 
beigazolására, melyek hasonló nagyságú íváram és hasonló 
hosszúságú ív közelében történtek, mint amelyek a tárgyalt 
szituációban létrejöhetnek. Vizsgálódásainkhoz külföldi szer-
zők által publikált mérési adatokat használtunk fel [5], ahol 
ismert volt a pontos mérési elrendezés, tehát a villamos ív 
hosszúsága, pozíciója, középpontjának távolsága az energia-
mérő szenzoroktól, illetve az íven átfolyó áram, és az ív fenn-
állásának időtartama.

Az 1. táblázatban látható eredmények azt mutatják, hogy 
a számított értékek felülbecsülik a mért értékeket. A számí-
tás során először a teljes villamos ívben keletkező energia 
került kiszámításra, majd ezután a homogén esetben a tel-
jes energia egy vonalforrásra lett leképezve, míg az inho-
mogén energiaeloszlás esetében az egyes forrásokra jutó 
energia fel lett osztva a különböző feszültséggradienseknek 
megfelelően. Az utolsó három sor esetén inhomogén (i) 
energiaeloszlást feltételezve történt a számítás, tehát i=1.4, 
i=1.6 és i=1.8 jelölések értelmében az ív talppontjai egyen-
ként félméteres hosszúságban 1.4-szer, 1.6-szor és 1.8-szor 

nagyobb feszültséggradienssel rendelkeznek, mintha a 
teljes ívoszlop mentén homogén eloszlást feltételeznénk. 
Ebben az esetben az ív középső szakasza kisebb energiasű-
rűséggel rendelkezik, mint homogén esetben, de a teljes ív 
energiája megegyezik a homogén esettel. Ahogyan az ará-
nyok változása mutatja adott íváram mellett, i=1.8 esetén 
követi a modell a távolság növekedésének hatását a legjobb 
mértékben. 

Hordozható védőszikraköz alkalmazása
A hordozható védőszikraköz feladata, hogy a védendő há-
lózati részen, ahol feszültség alatti munkavégzés történik, 
csökkentse a megjelenni képes legnagyobb feszültség csúcs-
értéket, ezzel megszüntetve a potenciálon lévő szerelő és a 
földelt tartóoszlop közötti vagy a potenciálon lévő szerelő és 
másik fázisvezető közötti átütésének-átívelésének esélyét [6]. 
Más megközelítésben a védőszikraköz alkalmazásával meg-
valósítható a munkahelyen megjelenni képes túlfeszültség 
korlátozása, mely lehetővé teszi a legkisebb megközelítési 
távolság csökkentését. 

Ennek jelentősége abban rejlik, hogy a szikraköz használa-
ta, vagyis a túlfeszültség korlátozottsága nagyobb használha-
tó teret biztosít a munkát végző személy számára, tehát lehe-
tőség nyílhat a feszültség alatti munkavégzés alkalmazására 
olyan elrendezések esetén is, melyeknél nem állnak rendelke-
zésre a vonatkozó szabványban előírt védőtávolságok [7, 8]. 
A fázis-föld védőtávolság értéke 400 kV névleges feszültségű 
hálózaton az MSZ 1585:2012 szabvány szerint 3200 mm, míg 
az MSZ 1585:2016 szerint 2800 mm.

Korrekciós tényezők
Szikraközök átütésének becslésére szolgáló módszerek, kép-
letek rendelkezésre állnak, melyek alapján meg kell határoz-
ni a beállítani kívánt szikraköz becsült elektródtávolságát, 
azonban a végleges távolságot minden esetben mérésekkel 
történő korrigálás, pontosítás alapján szükséges beállítani. 
Azonban ahhoz, hogy a laboratóriumi mérések eredménye-
iből helytálló következtetések legyenek tehetők az ipari kör-
nyezetben történő alkalmazás során, az átütési jellemzőket 
befolyásoló környezeti tényezők ismerete szükséges [6], [9], 
[10], [11].

Az elektródok alakja
Inhomogén villamos erőterekben a homogén térerősség-
eloszlással ellentétben kisebb feszültségkülönbség képes 
átütést okozni ugyanazon elektródelrendezés esetén, mely 
tulajdonképpen azt jelenti, hogy inhomogén erőtér esetén 
a levegő villamos szilárdsága kisebb, mint homogén erőtér 
esetén. Emiatt fontos a különböző kialakítású elektródok 
használatának megfontolása.

2. ábra  Villamos ív felbontása pontszerű energiaforrásokra

3. ábra  Hordozható védőszikraköz [6]

1. táblázat  Mért (m.) és számított (sz.) értékek összehasonlítása

időtartam 0.1 s

ívhossz 2 m

áram 20 kA 40 kA

Távolság 1.1 m 3 m 0.5 m 1.1 m 3 m

sz./m. (h) 34.6% 34.5% 36% 44.6% 47%

sz./m. (i: 1.4) 34.4% 34.4% 37% 44.3% 46.9%

sz./m. (i: 1.6) 35.5% 34.6% 40.9% 45.8% 47.2%

sz./m. (i: 1.8) 36.7% 34.8% 45.4% 47.3% 47.4%



Feszültség jelalak
Az elektródok között megjelenő túlfeszültség hullámalak-

ja jelentősen befolyásolja az átütéshez szükséges feszültség 
amplitúdóját. Alapvetően három feszültségforma megjele-
nésével számolhatunk, melyek a következőek:

Kapcsolási lökőhullám-	
Légköri eredetű túlfeszültség-	
Hálózati frekvenciás túlfeszültség-	
A villamos átütés kialakulását alapvetően két tényező ha-

tározza meg: az ütközési ionizációt megindító startelektron 
megjelenéséig szükséges idő (τs) és a kialakulási idő (τf), mely 
az ionizáció megindulása és a közeg teljes átütése között el-
telő idő [12]. 

A BME Nagyfeszültségű Laboratóriumában végzett kísér-
letek során, a labor által legyártott gömb-gömb szikraköz 
esetén, a szikraköz távolságát 20 és 40 cm között változtatva, 
melyek esetén 1,2/50 μs próbafeszültség használatával, és a 
szikraköz átütéséhez átütési feszültségének várható értékétől 
háromszor nagyobb feszültséget alkalmazva, negatív és pozi-
tív polaritású túlfeszültségek esetén. 

A levegő átütéséhez szükséges idő az alkalmazott szik-
raköz esetén, 20-40 cm elektródtávolság tartományban 
0,5-1 μs között tapasztaltuk, a legnagyobb alkalmazott 
próbafeszültség esetén. Ez idő nagyságrendje megegyezik 
a légköri túlfeszültség 1,2 μs homlokidejével, mely feszült-
ségnövekedés alatt a feszültség tovább növekedhet a mun-
kahelyen, ahol kisülési jelenségek indulhatnak. A mérési 
eredmények azt mutatták, hogy a teljes átütés kialakulásá-
hoz szükséges idő az alkalmazott feszültség növekedésével 
csökken, azonban egy bizonyos érték felett nem csökken 
jelentősen.

Légköri jellemzők
A levegő, mint szigetelőanyag jellemzői jelentősen befolyá-
solják az átütéshez szükséges ionizációs folyamatok lezajlá-
sát, ilyen jellemzők a nyomás, sűrűség, hőmérséklet és a pá-
ratartalom. A számítás elvégzéséhez több nemzetközi szab-
vány kínál alkalmazható módszert, azonban alkalmazásuk-
hoz szükség van a Magyarországon található 400 kV átviteli 
hálózat nyomvonalának, tengerszint feletti magasságának 
profiljára. 

Az elemzés során a Paks–Pécs-távvezeték bizonyult a leg-
inkább szélsőségesnek, ebben az esetben a távvezeték leg-
mélyebb pontján 88 m, míg legmagasabb pontján 319 m 
tengerszint feletti magasság adódott.

A vizsgált 400 kV távvezetékek nyomvonala 80 m és 400 
m közötti tengerszint feletti magasságok közé esik. Az eddig 
elvégzett számítások alapján ekkora tengerszint feletti ma-
gasságkülönbség kezelése elvégezhető a beállításkor alkal-

mazott korrekciós faktorokkal, tehát nem igényel különböző 
tájegységeken különböző elektródtávolságú eszközöket a 
munkához.

Alkalmazhatóság vizsgálata
Az új típusú kompakt távvezetékoszlopok által kialakított fá-
ziselrendezések esetén fennállhat az a probléma, hogy a geo-
metriai méretek, távolságok miatt nem állnak rendelkezésre 
a szükséges védőtávolságok. Ebben az esetben nemzetközi 
gyakorlatban bevált módszer a legkisebb megközelítési tá-
volság PPAG alkalmazásával történő csökkentése a megfelelő 
munkabiztonság fenntartása mellett. A PPAG használatával 
adódó legkisebb megközelítési távolság számítására alkal-
mazható alapelvre jó példát mutat az IEEE 516TM-2009 szab-
vány [14], mely megadja a beállítás főbb lépéseit, és a meg-
felelően beállított szikraköz alkalmazásakor adódó legkisebb 
megközelítési távolság értékét is. Az alkalmazhatóság becs-
lésére közelítésekkel éltem a számszerű, mérési eredménye-
ken alapuló megoldással ellentétben, miszerint a hordozható 
védőszikraköz működésekor az átütési valószínűség normális 
eloszlást követ, melynek szórása a várható érték 5 százaléka. 
A számításkor 440 kV legnagyobb feszültséget feltételezett, 
melyre a szikraköz átütési valószínűségének még elhanyagol-
hatónak kell lennie. A számítás során 25% biztonsági ténye-
zőt alkalmaztam, mely alapján a 440 kV vonali feszültségnek 
megfelelő fázisfeszültségtől 25%-kal nagyobb feszültségszint 
az ún. kibírási feszültség, ahol az átütés valószínűsége 0,135%. 
A számítás eredményéül adódó „T”, legnagyobb túlfeszültség 
értéke 1,9 viszonylagos egység, melynek esetén a legkisebb 
megközelítési távolság a szabványban található táblázat alap-
ján 1,73 méter, melyből 0,3 méter az úgynevezett ergonómiai 
tényező, a véletlen, helytelen mozdulatok kiküszöbölésére. 

A becslés igazolása mérési eredményekkel
A munka célja egyrészt a különböző vizsgálófeszültségek be-
folyásának számszerűsítése mérési eredmények által, illetve 
annak vizsgálata, hogy hozzávetőlegesen mekkora teljes mű-
ködési tartománnyal rendelkezik a vizsgált szikraköz, a számí-
táskor tett feltételezések ellenőrzése céljából.

4. ábra  Feszültség hullámformák összehasonlítás

5. ábra  A Paks–Pécs alállomásokat összekötő távvezeték nyomvonala [13]

6. ábra  A Paks–Pécs-távvezeték nyomvonal menti tengerszint feletti 
magasságának profilja [13]
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Új generáció

A dolgozat kapcsán két különböző típusú vizsgálófeszült-
séggel végeztünk méréseket: elsőként a 250 kV 50 Hz frek-
venciájú szabályozható kimeneti feszültségű próbatransz-
formátorral hálózati frekvenciás feszültség jelalakkal, majd 
a 750 kV-os maximális csúcsértékű lökésgerjesztővel légköri 
eredetű túlfeszültség jellegű 1,2/50 µs feszültségimpulzussal, 
3 különböző elektródtávolság esetén. A szikraközök távolsá-
gainak megválasztásakor elsődleges szempont volt, hogy a 
rendelkezésre álló berendezésekkel minél nagyobb feszült-
ségszinten történjenek a mérések, ugyanis az effajta szikra-
közök alkalmazására valószínűsíthetően a 400 kV-os átviteli 
hálózaton végzett FAM munka során kerülhet sor.

Az 50 Hz-es próbafeszültség használatakor a mérés az elekt-
ródok közötti feszültség lehető leglassúbb felszabályozása 
mellett történt, az átütés megjelenéséig, mely feszültséget 
feljegyeztem. Minden elektródköz esetén 10 mérés történt, 
amely eredmények segítségével felvehető a mérésen alapuló 
eloszlásfüggvény. A lökésgerjesztővel való vizsgálat esetén 
minden elektródtávolságon négy olyan különböző amplitú-
dójú lökéssel terheltük a szikraközt, melyek esetén az átütés 
valószínűsége nagyobb volt, mint nulla, tehát legalább egy-
szer megjelent átütés, illetve legalább egyszer történt olyan 
lökéssorozat, ami nem eredményezte a szikraköz átütését. 
A vizsgálatot feszültségszintenként 50 próbával végeztük. 
Mivel a próbatranszformátor maximális kimeneti feszültsé-

ge nem teszi lehetővé a korábbi fejezetben kiszámított 400 
kV-os hálózaton használható túlfeszültség-védelemhez szük-
séges szikraköz bemérését, ezért a mérést kisebb feszültség-
szinten végeztük a lehetőségeknek megfelelő legnagyobb 
elektródtávolságokkal.

Ebben az esetben azt a feszültségtartományt, melyen belül 
az átütés megtörténik, egy adott szikraköz különböző vizsgá-
lófeszültségek alkalmazása során adódó eloszlásfüggvények 
összességének ismeretében, a különböző mérések során 
adódó legkisebb kibírási feszültség értékkel és legnagyobb 
átütési feszültség értékkel érdemes jellemezni, melyek ki-
jelölik a működési tartomány határait, a különböző jellegű 
feszültségjelalakokat figyelembe véve. Ennek megfelelően az 
1. táblázat utolsó két oszlopában találhatók a feszültségtarto-
mányt behatároló értékek.

A 9. ábrán látható, hogy a mért eredményekre illesztett el-
oszlásfüggvények hogyan viszonyulnak a feltételezésnek meg-
felelő eloszlásfüggvényhez. A mérési eredményekkel definiált 
tartomány ebben az esetben kisebb, mint a feltételezés alap-

ján kijelölt tartomány, így ha azt feltételezzük, 
hogy az egyes feszültség jelalakokkal ered-
ményezett átütési eloszlások szórás és várható 
érték aránya a feszültségszintektől függetlenül 
közel konstans érték, és átütés szempontjából 
a legkisebb átütési feszültséget okozó feszült-
ség jelalak az 50 Hz-es váltakozó feszültség, 
míg legnagyobb átütési feszültséget okozó 
feszültség jelalak az 1,2/50 μs-os feszültséghul-
lám. Elképzelhető olyan átütési karakterisztiká-
jú szikraköz, mely a számításban leírt átütési 

7. ábra  A vizsgált szikraköz

9. ábra  Mérési eredményekre (kék) illesztett és a feltételezett (bordó) 
eloszlás függvények

8. ábra  Átütési próba a 250 kV próbatranszformátor mérőterében

50 Hz Impulzus
Legkisebb 

átütési 
feszültség

Legnagyobb 
átütési 

feszültség

D 
[m]

Várható 
érték 
[kV]

Szórás
[kV]

Várható 
érték 
[kV]

Szórás
[kV]

µ-3σ
[kV]

µ+3σ
[kV]

237 0.98 256 4.2 232.3 274.6

262 2.2 295 8.5 251.9 330.4

292 1.915 314 9 281.9 351

2. táblázat  Mért és számított értékek összevetése
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karakterisztikának megfelelő működést valósít meg. Ebből 
adódóan arra következtethetünk, hogy a korábbiakban számí-
tott legkisebb megközelítési távolság a nagyságát tekintve re-
ális érték, melynek jelentősége, hogy a jelen előírás szerinti 2,8 
m-es legkisebb megközelítési távolság érdemben csökkent-
hető, ami lehetőséget adhat a feszültség alatti munkavégzés 
kiterjesztésére olyan távvezetékoszlopokra is, amelyek kialakí-
tásukból és méreteikből adódóan jelen pillanatban alkalmatla-
nok feszültség alatti munkavégzésre.

4. KonKlúZió                                                                                      

Az ívenergia-számításra vonatkozó módszer bemutatása so-
rán bemeneti adatként szerepel a zárlati áram nagysága, az 
ív fennállásának ideje és a villamos ív feltételezhető hosszú-
sága. Továbbá szükség van a munkát végző személy – tehát 
azon felület irányára, amelyen eső terhelő energia megha-
tározása szükséges – pontos elhelyezkedésére a villamos ív 
feltételezett helyéhez képest. 

A számítási módszer validálásra felhasznált mérési adatok 
és az azonos elrendezésre számított adatok arányai azt mu-
tatják, hogy a modell két-háromszorosan felülbecsüli a meg-
jelenő energiaértéket, illetve a terhelő energia változását a 
távolság függvényében jól követi.

A dolgozat második felében bemutatásra került a hordoz-
ható védőszikraköz (PPAG) működésének és beállításának 
alapelve, a Magyar 400 kV átviteli hálózaton történő alkal-
mazhatóság vizsgálatának céljából. Az eredmények azt mu-
tatják, hogy a jelenleg hatályban lévő PPAG használata nélkül 
érvényes védőtávolságok bizonyos mértékben csökkenthe-
tőek a szikraköz használatával. 
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önéletrajzai, felvételizők vagy betegek adatai, a partneri vagy 
üzleti kapcsolatokat tartalmazó listák, valamint a Facebookos-
játékokon részt vevők adatai is. Az új adatvédelmi szabályo-
zás így mindenkit érint. 

Az online eszköz elkészítésén nemcsak számítástechnikai 
szakemberek, hanem tapasztalt és nemzetközileg elismert 
magyar adatvédelmi jogászok is dolgoztak. szükség, elég, ha 
a felhasználó ismeri a saját vállalkozása vagy szervezete mű-
ködését.

"Az Adatsólyom használatához nem szükséges jogi vagy 
adatvédelmi előképzettség, bőven elegendő, ha a felhasz-
náló ismeri a saját cégét. Már csak nagyon kevés idő áll ren-
delkezésre, hogy az adatkezelők maradéktalanul megfelel-
jenek az új EU-s előírásoknak, így különösen fontos, hogy az 
Adatsólyommal gyorsan tudnak a vállalkozások előrelépni a 
megfelelésben. Hatalmas büntetéseket kockáztatnak azok a 
cégek, akik nem, vagy nem jól alkalmazkodnak, ezért a tét 
óriási. A későn ébredőknek ez az utolsó esélye, hogy megfele-
lő szakmai segítséggel még képesek legyenek az elvárásokat 
teljesíteni." - mondta el dr. Varga János Tamás, az Adatsólyom 
adatvédelmi szakmai tartalmát kidolgozó VJT & Partners ügy-
védi iroda vezetője.

Az Adatsólyom ingyenesen kipróbálható a www.
adatsolyom.hu weboldalon.

Halász Bálint Gergely
Villamosmérnök  
PhD hallgató 
BME Villamos Energetika Tanszék
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Világítástechnika

Straub Dezső művész úr különdíjasai: rajz kategóriában: 
Muzsi Viktória (Dabronc) és Mészáros Péter (Budapest, X. 
kerület). Videó kategóriában két csapatnak színházi felajánlást 
tett a művész úr. Ennek nyertesei: Nagyné Egri Edit osztá-
lya (Debrecen), valamint a Dankó Pista Szakiskola négy pá-
lyázó tanulója (Nagykálló).

A VTT különdíjasai:

A RÁBALUX különdíjasai:

A Hofeka Kft. különdíjasa: Póka Krisztián (Berettyóújfalú), 
rajz kategória

Az elkészült rajzokból 
készült kiállítás 2018. 
május 31-ig megtekint-
hető a Világítás Házában. 
(Budapest IV., Árpád út 
67. I. em.)

Köszönjük a részvételt 
és gratulálunk a nyerte-
seknek, bár a legfőbb 
nyertesek mi vagyunk. 

nva
A képeket Budai Béla

 készítette

2017-ben a Földművelésügyi Minisztérium pályázatot hirdetett 
„A hazai hulladékgazdálkodással és szelektív hulladékgyűjtés-
sel kapcsolatos lakossági szemléletformálásra” vonatkozóan. A 
VTT sikeresen pályázott a minisztériumnál. S az elnyert pályá-
zat keretében „Világíts rá” címmel rajz, vers és videó kategóriá-
ban versenyt hirdetett a szelektív fényforrásgyűjtés témában, 
valamint egy kis kiadványt is szerkesztett Környezettudatos 
és emberközpontú világítás címmel. A füzet tanácsot ad a la-
kossági fogyasztóknak a lakások különböző helyiségeibe ja-
vasolt fényforrások paramétereiről, meg is magyarázva azok 
jelentését (fényáram, színhőmérséklet, színvisszaadási index, 
cirkádián ritmus). Ismerteti a környezeti szempontból fontos 
újrahasznosítást, és hogy hogyan tehetünk ezért? Hol adhatók 
le a tönkrement fényforrások? Tájékoztatást ad a lámpahulla-
dékok mennyiségeiről és annak hasznosítható részéről. A kiad-
ványt a rajz pályázat díjazott rajzai díszítik.

A verseny eredményhirdetésére 2018. március 21-én került 
sor a Világítás Házában.

A pályázatra 132 mű érkezett. Pályázni lehetett egyénileg és 
csoportosan is; korhatár pedig gyakorlatilag nem volt. Éppen 
ezért volt a Bíráló Bizottságnak nagyon nehéz dolga, mert na-
gyon különböző korú alkotók nagyon különböző technikával 
készült műveit kellett összehasonlítani. A Bíráló Bizottság elnö-
kének Straub Dezső Jászai Mari-díjas színművészt kérte fel a VTT, 
tagok: Bohus Áron képzőművész (üveg- és fotóművész), Forgó 
Krisztián, Kovács Béla és Szablyár Zsuzsanna festőművész.

Három kategóriában, rajz, vers, videó, 3-3 díj került átadás-
ra, de a zsűritagok, valamint a VTT és jogi tagjai további kü-
löndíjakat is felajánlottak. Így mintegy 25 fő, illetve csapat 
kapott elismerést.

Elismerő oklevelet kaptak továbbá: rajz kategóriá-
ban (amelyből a legtöbb pályázat érkezett) Dudás Roland 
(Dunasziget), KOSZISZ Timaffy Endre Általános Iskola, 
5. osztály (Dunasziget), Könnyű Amarilla (Penészlek), Pitz 
Bettina (Mágocs)

Sikeres pályázat a fényforrások 
környezettudatos alkalmazásáról

1. ábra  Az eredményhirdetés elnöki asztala és Ércfalvi András 
szerkesztő-műsorvezető, a moderátor

2. ábra  Straub művész úr különdíjasai

3. ábra  A díjkiosztó közönsége

4. ábra  Részlet a rajzkiállításról

Helyezettek Rajz Vers Videó

I. 
helyezett

Lipták Bernadett 
(Budapest)

Mészáros András 
(Veszprém)

Horváth Pál 
(Sopron)

II. 
helyezett

Csavari Linett–Szabadi 
Jázmin (Nagykanizsa)

Pleva Bence 
(Erdőkertes)

Csikó Szilvia 
(Sárospatak)

III. 
helyezett

Kajtor Krisztina (Budapest, 
IV. kerület)

Dévai Csaba 
(Székesfehérvár)

Molnár Martin 
(Mezőtúr)

Rajz kategória Horváth Rozina–Berényi Gertrúd (Nagykanizsa)

Videó kategória Tili Nóra (Ajka)

Vers Molnár Tamás (Budapest)

Rajz kategória Varga Zsombor (Mágocs)

Videó kategória Greguricz Mercédesz (Penészlek)

Vers kategória Ács Ibolya (Szeged)
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laboratóriumai is részt vettek. Ezek a laboratóriumok a Philips 
Lighting Eindhoven és a Philips Lighting FRANCE, valamint a 
PISEO laboratóriumaival körmérésben vettek részt. A mért 
tulajdonságok: teljes fényáram, radiometriai fluxus, CIE szín-
koordináták, nyitófeszültség, hőmérséklet, pn átmenet hőmér-
séklet, LED tok hőellenállása. A mérést 500 óra öregítés után 
végezték, az öregítést a BME laboratóriuma végezte. Ebben a 
szekcióban a CIE– (Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság) 
MNB- (Magyar Nemzeti Bizottság) divízió vezetői számoltak be 
a LED-ek kapcsán is zajló színvisszaadási reformról, a LED foto-
metriai fejlesztésekről, a gyakorlati alkalmazásokhoz elenged-
hetetlen vizuális komfort és az egészségre vonatkozó hatások 
vizsgálatáról. A szekció 2. részében a már említett multi-domain 
modellezésről, a színminő-
ség javításáról és a LED-ek 
megbízhatóságáról volt szó.

Az első napi 2. szekció-
ban a LED alkalmazások 
kapcsán az áramköri jel-
lemzők kerültek előtérbe. 
Erbeszkorn Lajos a minő-
sítő jellemzőket tömörí-
tő paraméterekről; a LED 
áramkörök túlfeszültség-vé-
delméről Kovács Károly; a 
bekapcsolási túláramokról 
Nagy Róbert; míg a hőmér-
sékletfüggő áramszabályo-
zásokkal megvalósítható 
energiamegtakarításokról 
Hegedűs János értekezett.

Ebben az évben is, ha február, akkor LED Konferencia. A hely-
szín az utolsó pillanatban változott, ezúttal a LURDY Konfe-
rencia Központ adott helyet neki. A konferencia két napján 
22 szóbeli előadásra került sor, és számos kiállító is volt. Az 
ELECTRO-CORD Kft. ebben az évben is kisorsolt egy értékes 
ajándékot azok között, akik a második napon is végigülik a 
konferenciát. Azt hiszem, nemcsak az értékes ajándék, ha-
nem sokkal inkább az érdekes előadások szegezték üléseik-
hez a hallgatóságot.

A konferencia kedves ünneppel kezdődött. Az MEE VTT min-
den évben év végi közgyűlésén adja át díjait. 2017 decembe-
rében Pap Zoltán nem tudott megjelenni a közgyűlésen, ezért 
számára a Pollich János-díjat a Világítástechnikai Társaságért a 
IX. LED Konferencián adta át Nagy János elnök úr.

Az első szekcióban a LED kutatásokkal kapcsolatos előadá-
sok és a hazai kutatások voltak a középpontban. A LED-ek al-
kalmazásának problémája, hogy a fénytechnikai tulajdonságai 
hőmérsékletfüggők, ezért európai kutatás folyik a számítások-
ban használható modellekre. Ebben a Delphi4LED projektben 
hazánkból a BME, a MENTOR, a veszprémi LightingLab Kft. 

Beszámoló a IX. LED 
Konferenciáról 

A konferencia címe: „LED világítás 
– az energiahatékonyságon túl…”

Világítástechnika
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N. Vidovszky Ágnes

1. ábra  Szabó Ferenc, Pap Zoltán és Nagy János a kitüntetés átadásakor

3. ábra Kiállítók egyike

2. ábra  Erbeszkorn Lajos tartja előadását

4. ábra A hallgatóság kérdez  (Major Gyula)

5. ábra A kérdezettek
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fényáteresztést növelő szol-gél 
bevonatok ismertetése, vagy a 
nanostruktúrás LED-ek, lézerek és 
napelemek, vagy a Planck állandó 
mérése LED-ek segítségével. 

A második részben a méréstech-
nikáé volt a főszerep úgymint LED 
fényforrások zavarkibocsátása a 
hőmérséklet függvényében, Fo-
tometriai mérések helyszín auto-
matizálása, valamint Fényforrások 
jellemzése a növényvilágítás szem-
pontjából. 

A konferencia végén kisorsolásra került az ELECTRO-CORD 
ajándéka.

A két nap 22 előadását a zárszóban a VTT elnöke is méltat-
ta, megköszönve az előadók, kiállítók felkészülését, valamint 
a tagok kitartását. Az immár 9. alkalommal megrendezett 
LED Konferencia nagyszerű kitekintést adott a LED-ek alkal-
mazásának különleges eseteire is. Igen hasznos, jó konferen-
cia volt ez is.

N. Vidovszky Ágnes
A képeket Nádas József készítette.

Az első nap utolsó szekciója a kiállítóké volt. A kiállítók közül 
az ELECTRO-CORD, a GE, a Hoeller Electronic Kft., a Prolan tar-
tott rövid bemutatkozó előadást.

A második nap első szekciójában, Csuti Péter vezetésével, 
a világítástechnika multidisciplináris voltát mutatták be. 
Ezen belül leginkább az IoT kapcsolatokról esett szó. Az elő-
adások címei:
– IoT Ökoszisztéma LoRa vezeték nélküli technológiával,
– VLC azonosító alapú helyzet meghatározás,
– Világítás, mint energetikai IoT alapinfrastruktúra,
– A LED világítás és az Internet (IoT) kapcsolata Új alkalmazá-

sok, új fejlesztési módszerek

Még ugyanebben a szekcióban mutatta be vizsgálati ered-
ményeit a Pannon Egyetem csapata a csarnokvilágítás korsze-
rűsítésének élettani hatásai a dolgozókra címmel, valamint az 
intelligens kültéri világítások c. előadást is. Valamennyi szekció 
rész végén lehetett az előadóktól kérdezni.

A délutáni szekció is két részből állt. Az elsőben folyta-
tódtak a társtudományi előadások, mint a szilícium alapú 

6. ábra A hallgatóság

7. ábra A nyertes

8. ábra A zárszó



2018. március 08-án került sor a Szegedi MEE Szervezet 2017. 
évi Beszámoló Taggyűlésére:
– a NŐNAP alkalmával virággal köszöntöttük a női tagtársa-

inkat
– érdekfeszítő szakmai jellegű előadást hallgattunk meg „Az 

Elektronikai hadviselés múltjáról, jelenéről és jövőjéről”
– szervezetünk vezetősége adott számot a 2017. évi munká-

járól és ismertette a 2018. évi munkaterv elképzeléseit

2018. március 08-án került sor a Szege-
di MEE Szervezet 2017. évi Beszámoló 
Taggyűlésére. Ünnepélyes pillanatokkal 
kezdődött a taggyűlés. Tóth József elnök 
rövid köszöntője után férfi tagtársaink 
gyönyörű szép virágokkal kedveskedtek 
hölgy tagtársainknak e jeles napon.

Ezt követően – immár hagyományosan 
– került sor a március hónapban esedékes 
szakmai jellegű előadásra. Az előadásnak 
már a címe is feltételezte a különleges 
és érdekfeszítő témát, hiszen „Az elektro-
nikai hadviselés múltja, jelene és jövője” 
került feldolgozásra. Fokozta az elváráso-
kat, hogy az ország egyik legilletékesebb 
előadóját, Prof. dr. Ványa László ezredest, 
egyetemi tanárt, a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt-
képző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet in-
tézményigazgatóját, az Elektronikai Had-
viselés Tanszék tanszékvezetőjét sikerült 
felkérnünk az előadás megtartására.

A jelenlévők – közel 60 fő – nagy ér-
deklődéssel hallgatták a nagy tapaszta-
latokkal rendelkező kiváló oktató és elő-
adó érdekfeszítő és izgalmas előadását. 
Az előadó mindenki számára érthetően 
beszélt az előadás címében is szereplő 
elektronikai hadviselés múltjáról, jelené-
ről és a jövőjéről. Érdekes információkat 
hallhattunk a kezdetekről – ókori, közép- 
és újkori, valamint a legújabb kori –, a 
hadviselés változásairól és fejlődéséről is. 
Mind a szárazföldi, mind a tengeri, légi, 
világűri, elektronikai mágneses spektrum 
és kibertéri hadviselési színterek vonatko-
zásában is. A hallgatóság néma csendben 
és nagy figyelemmel hallgatta az előadót, 
aki mondandóját színes, látványos, és 
mindenki számára érthető fényképfelvé-
telekkel, táblázatokkal és konkrét adatok-
kal is alátámasztotta. Az előadás végén a 
hallgatóság hosszan tartó tapssal ismerte 
el és köszönte meg az érdekfeszítő és igen 
magas szintű előadást.

Ezután következett az MEE szerveze-
tünk vezetőségének beszámolója a 2017-ben végzett kö-
zösségi munkánkról. Tóth József elnök ismertette a veze-
tőség beszámolóját. Kiemelte az országos rendezvényeken 
való aktív részvételünket, a nagyszámú helyi szervezésű 
szakmai és szabadidős rendezvényeinket, valamint a tanul-

mányi útjainkat. Ez utóbbiak jelentős szerepéről is beszélt a 
kis közösségünk összekovácsolásában. Külön említést tett a 
Nyugdíjas Csoportunk aktív munkájáról és tagtársaink lel-
kiismeretes és példamutató közösségi munkájáról. Számot 
adott a szervezet fejlődéséről, a taglétszámunk emelkedé-
séről, stabil gazdasági eredményeinkről és pénzügyi hely-
zetünkről. A taggyűlés résztvevői a vezetőség beszámolóját 
egyhangúan elfogadták.

Ezt követően Kiemelkedő 
Egyesületi Munkáért elis-
merést adott át Dervarics 
Attila és Nagyiván Ferenc 
tagtársunknak, majd 8 fő ré-
szére kiemelkedő munkájuk 
elismeréseképpen pénzju-
talmakat adott át. Ebben az 
évben 7 fő kapta meg a 10 
éves, 7 fő a 20 éves és 2 fő, 
név szerint: Lukács Árpád és 
Nábráczky Péter a 40 éves 
Jubileumi Egyesületi nyak-
kendőt.

Ezúton is gratulálunk az 
elismerésekben részesült 
tagtársainknak.

A taggyűlés további ré-
szében a 2018. évi terv is-
mertetésére és jóváhagyá-
sára került sor. Elnökünk – az 
előző taggyűlésen jóváha-
gyott stratégia szerinti – pri-
oritásokat emelte ki, majd a 
jelentősebb országos és he-
lyi rendezvények tervezeté-
nek egész sorát ismertette. 
Javaslatot tett a 2018. évi pénzügyi tervre és a megszervezés-
re ajánlott egy- és többnapos tanulmányi utakra is. A taggyű-
lés résztvevői a tervezett programokhoz szóbeli kiegészíté-
sükben tettek további javaslatokat, illetve észrevételeket.

A taggyűlés a 2018. évi tervet az elhangzott kiegészítések-
kel együtt jóváhagyta és elfogadta. 

A taggyűlés a 2019. évi tisztújítás sikeres előkészítése érde-
kében megválasztotta a Jelölő Bizottság tagjait.

A Beszámoló Taggyűlés résztvevői a hivatalos részt követő-
en – kötetlen formában – még jó ideig beszélgettek közösségi 
munkáról, magánéletről, családról, egészségről és a jövőről.

Arany László
Szeged

A képek a szerző felvételei.
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A résztvevők egy csoportja

Sándorfi Tiborné a szép virággal

Tóth József beszámolóját tartja

Az előadó Prof. dr. Ványa László

Dervarics Attila elismerését veszi át

Lukács Árpád 40 éves jubileumi 
nyakkendőjét veszi át 

HÍREK  SzegedrőlEgyesületi élet
Beszámoló Taggyűlés 

Szegeden
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Könyvismertetés
Erdei Péter: 
Volt egyszer… a Villanytelep – A fost odata … 
Uzina Electrica

2017-ben jelent meg Romániában a Szatmárnémeti Villany-
telep történetét feldolgozó kétnyelvű, izgalmas, hiánypótló 
könyv. A magyar villamosenergia-ipar fejlődését bemutató 
kiadványok sorában is hézagpótló, hiszen Antal Ildikó ösz-
szefoglaló munkájában is csak néhány adat szerepel erről a 
villanytelepről.

A telep a hajdani Magyarország villanytelepeinek egyike, 
amelyről kevés szó esett a szakirodalomban eddig. Szatmár-
németi, amint a neve is mutatja, két település összevonásával 
keletkezett és a könyvben jól érzékelhető, hogy mi történt 
Szatmárban és mi Németiben. 

Érdekes a villanytelep és a villamos közvilágítás kialakulá-
sa. A XIX. század végén, 1891-ben az akkor húszezres város 
színházépítésre szánta el magát. A színház megnyitására az 
engedélyt – mai szóval használatbavételi engedélyt – azon-
ban csak úgy adta meg a Belügyminisztérium, ha petróleum-
világítás helyett villamos világítása lesz. Micsoda előrelátás! A 
város vezetése hát úgy döntött, ha már a színházban villany 
van, akkor legyen a közvilágításra is, sőt magán világításra is 
villany.

Nagyon érdekes, ahogy bemutatja a város, és ezen belül a 
villamos fogyasztás fejlődését. 

Néhány érdekesség a könyvből: 1892. január 3-án egy 50 
LE-s géppel kezdődött a városi világítás táplálása. „A város 
rendelkezésére bocsátott 500 villamos lángból 159 tizenhat 
gyertya erejű izzó és egy ezerkétszáz gyertyafénynek megfe-
lelő ívlámpa a színházba, 251 izzó és 8 ívlámpa pedig a terve-
zettben felsorolt utczákra helyeztetik el.”

Az első közcélú világítási telep 2x110 V egyenáramú fe-
szültséget szolgáltató 160 LE-s gépcsoporttal lépett szolgá-
latba, a fejlesztések utolsó évére, 1960-ra ez a teljesítmény 
6000 kW-ra nőtt. 

Érdekes része a könyvnek a háborúk alatti megszorítá-
sok története is. Az I. világháború idején 27,5%-kal kellett 
csökkenteni a világítási energia felhasználását. Az 1920-as 
években a fejlődés újraindul, 1939-re befejeződik a telep 
fejlesztése, amivel Erdély legkorszerűbb villamos üzemévé 
vált. És akkor újra háború. A visszavonuló németek 1944-
ben felrobbantják a telepet. A főnixmadár azonban feltá-
mad, 1945. március 21-én újraindították a „villamos művet”. 
15 évig fejlesztik, 15 évig használják és…a történet szomo-
rú vége, ami „természetes” következménye a fejlődésnek, 
hogy a villanytelepet 1975. augusztus 26-án eltörölték a 
föld színéről. 

A 162 oldalas, kétnyelvű könyv bemutatja Szatmár korabe-
li térképét, tartalmaz több mint 50 jó minőségű fényképet, 
XIX–XX. századi reklámokat, hirdetéseket, a szolgálati sza-
bályzat fedlapját, közöl fizetési listákat, áramdíjakat.

A könyv megjelenését a Szatmár Megyei Tanács támogatta, 
ISBN 978-973-1979-55-7.

nva

A könyv címlapja

Az egyik dokumentum képe a könyvből



Képzeljünk el egy olyan mobil robotot, amit pár óra alatt be le-
het programozni és – a komplexitástól függően – pár nap alatt 
integrálni lehet az olyan termelési hálózatokba, mint az ERP 
rendszer. 

Képzeljük el, hogy az alkal-
mazottaink képesek progra-
mozni a robotokat és nincs 
szükség külsős szakemberek-
re. Túl jól hangzik ahhoz, hogy 
igaz legyen? Nézzük meg, 
milyen egy tipikus telepítési 
folyamat. A robotizáció elter-
jedésének egyik hátráltató 

tényezője az a tévhit, hogy az ipari robotok drága, nagyméretű 
nehézgépek, melyek a gyártósorhoz, vagy a belső logisztikai fo-
lyamatokba való telepítése csak professzionális segítséggel old-
ható meg. Azonban a robotok új generációja, az ún. autonóm 
mobil robotok (AMR-ek) új távlatokat nyitnak meg a vállalatok 
számára a belső logisztikai folyamatok kezelését illetően. Ezek 
a robotok gyorsan telepíthetőek, nincs szükség a gyártóterület 
megváltoztatására, és a programozói ismeretekkel nem rendel-
kező alkalmazottak is könnyedén képesek programozni őket. 

A telepítés nélküli mobil robotok forradalmasíthatják a bel-
ső logisztikai folyamatokat és így már kezdettől fogva verseny-
előnyt nyújthatnak. Egy MiR robot (melynek súlya mindössze 67 
kg) teljesen összeszerelve érkezik a vásárlóhoz. A robot bekap-

A Siemens Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem partnersége idén a 20. évébe lépett. A két szervezet 
együttműködése a két évtized alatt számos innovatív hallgatói 
kezdeményezés megvalósítására adott lehetőséget, amelyek 
gyakran nemzetközi megmérettetéseken is jól szerepeltek. A 
különleges alkalomból az idei együttműködési megállapodás 
ünnepélyes aláírását Joe Kaeser, a Siemens AG globális elnök-
vezérigazgatója is megtisztelte jelenlétével és előadást tartott a 
negyedik ipari forradalom társadalmi hatásairól.

A világ egyik vezető technológiai vállalataként a Siemens min-
dig is nagy hangsúlyt fektetett 
a következő generációk szak-
mai fejlődésének támogatásá-
ra, és arra, hogy hozzájáruljon 
a magyarországi mérnökkép-
zés színvonalának emelésé-
hez. Ezzel a céllal indult útjára 
1999-ben a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egye-
temmel való hosszú távú part-
nersége, amely idén a 20. tá-
mogatási szerződés aláírásával 
jubileumi évébe lépett. A két 

szervezet közötti együttműködés sikerét nem csak önmagában 
az elmúlt két évtized, hanem az ez alatt megvalósult eredményes 
projektek is jól mutatják. A támogatott hallgatói kezdeményezé-
sek nemzetközi megmérettetéseken elért eredményei is büszke-
ségre adnak okot, a 2012-es Solar Decathlon Europe innovációs 
versenyen például három kategóriában is dobogós lett a BME 
fiataljainak saját tervezésű szolárháza.

csolása után, a működtetőnek wi-fin keresztül össze kell kötnie 
azt egy PC-vel, tablettel vagy okostelefonnal. A robot lézeres 
szkennelő rendszerével feltérképezi a gyárterületet és létrehoz 
egy belső térképet, aminek segítségével ezután tájékozódik. Ez 
a térkép kulcsfontosságú ahhoz, hogy a robot el tudja magát 
helyezni a környezetében. A felhasználó különböző útvonalakat 
és feladatokat, küldetéseket adhat hozzá ehhez a térképhez, az 
intuitív kezelőfelületen keresztül. Egy küldetés többféle művele-
tet is tartalmazhat, pl.: „Menj a polchoz!”, „Várj 30 másodpercet!”, 
„Ha valaki feltölt áruval, menj a kirakodó zónába! Ha nem törté-
nik semmi, vedd fel a várakozó pozíciót!” Ha a vásárló két, vagy 
több MiR robotot használ, akkor a MiRFleet irányítási rendszer 
előnyeit is élvezheti, melynek segítségével gyorsan és közpon-
tilag lehet a robotközlekedést menedzselni. A flotta szoftver 
automatikusan priorizál, és kiválasztja azt a robotot, amelyik 
a pozíciója és elérhetősége alapján a legalkalmasabb az adott 
feladatra. A folyamat egyszerűségét látva nem véletlen, hogy 
egyre több vállalat kezdi felismerni a mobil robotokban rejlő le-
hetőségeket. Korábban az automatizálás e fajtája Magyarorszá-
gon csak a versenyelőny megteremtésének egyik eszköze volt 
(pl.: gyártási ciklus lerövidítése, gyártási költségek csökkentése), 
azonban ma már a piacon való túlélés múlik rajta.

Az utóbbi évek kiemelkedő projektjei voltak:
2016-ban az országban elsőként indított a Siemens duális rend-
szerű, műszaki mesterképzést, a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemmel karöltve. Az Oktatási Hivatal által 
akkreditált képzés előnye, hogy az egyetemisták az elméleti 
tudást az oktatási intézmények falai között sajátíthatják el, mi-
közben a Siemensnél a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő 
gyakorlati tapasztalatra tesznek szert. A 2017 februárjában in-
dult képzés a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara villa-
mosmérnöki MSC szakára épül.

A Magnus eFusion elektromos repülőgép hajtásrendszeré-
nek kifejlesztésében meghatározó szerepet kaptak a BME volt 
és jelenlegi hallgatói, valamint egyetemi oktatók és kutatók is. 
A Magyarországon kifejlesztett elektromos hajtásrendszerekkel 
felszerelt kisrepülők már több száz órányi tesztrepülést tudnak 
maguk mögött. A fejlesztés azóta sem állt meg, a nagyközön-
ség nemrég egy németországi légi közlekedési szakkiállításon 
láthatta először a legújabb, hibrid-elektromos hajtásrendszerrel 
felszerelt eFusion repülőgépet, amely jelenleg az egyetlen mű-
ködő hibrid repülőgép a világon.

A műegyetemi kutatók és négy nagyvállalat, köztük a Sie-
mens szakemberei közös munkájának támogatására jött létre 
tavaly a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ is, amely 
lehetőséget biztosít az ígéretes kutatás-fejlesztési kezdeménye-
zések megvalósítására.
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Mobil robot telepítése

20 éves a Siemens - BME 
együttműködés

Hírek
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Mutasd meg, hogy 
céltudatos MŰSZAKI vagy! 

A lényeg, hogy amit elképzeltél, 
az MŰKÖDJön a valóságban!

Mutasd meg, hogy nem 
csak  fejben vagy penge, 

de gyakorlatban is!

Felkészítő Tanárok hajrá! 
Hiszen egy tehetséget felfedezni 
és segíteni, sokszor nehezebb, mint 
tehetségesnek lenni! A Tanárok 
munkáját külön díjazzuk.

Ha MŰKÖDsz , bekerülsz 
egy adatbázisba, ahonnan 
az elektrotechnika, elektronika 
és informatika szakterület 
meghatározó cégei válogatják 
leendő szakembereiket.

http://muszakivagyok.hu/mukodj 
Tel.: 06-1-788-0520

Jelentkezz és töltsd fel az ötleted 
2018. június 15-ig!
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