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Energetika

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület kiemelt támogatói:

Kedves Kollégák, Olvasók!
A 2013 májusában megválasztott 
Egyesületi Elnökség megbízatásá-
nak félidejéhez ért. Ez  arra készte-
tett, hogy értékeljem az első félidő 
munkáját és áttekintést adjak a má-
sodik félidőben ránk váró felada-
tokról. 

2013-ban megfogalmaztuk a MEE 
új stratégiáját, főbb fókuszterülete-
it. Új elemként megjelent a társada-
lom és a szélesebb elektrotechnikai 
ipar felé történő nyitás. 2014-ben 
hét célkitűzés mentén kezdtük 
meg a nyitással kapcsolatos konk-
rét teendők kidolgozását, ezek szé-

les körű kommunikációját mind a fogadó oldal, mind a tag-
ságunk különböző képviselőinek. Ezekből mutatok néhány 
konkrét példát a következő összefoglalóban.

A Mentor programot elindítva szembesültünk azzal, hogy 
országszerte sok elektrotechnikát oktató középiskola átalakí-
totta a képzési profilját, elhagyva a mi szakmai területeinket. 
Ebben a szegmensben még működő iskolák vezetői, szakta-
nárai elmondták, hogy csökken a gyerekek alaptudása, ér-
deklődése, csökken a képzésre jelentkezők létszáma.  

Az elektrotechnikai iparhoz tartozó cégek vezetői egysé-
gesen úgy értékelik, hogy a szakmai utánpótlás kritikus hely-
zetbe kerülhet  5-10 év múlva, amikor a jelenleg a szakma 
(és egyesületünk) gerincét adó, 50-es korosztály nyugdíjba 
vonul. Több cég vezetője jelezte, hogy aktívan támogatni 
szeretnék egyesületünket abban, hogy országos tagságunk-
ra támaszkodva segítsük a középiskolákat az utánpótlás-ne-
velés erősítésében. A MAVIR vezetőivel jelenleg egy konkrét 
programon dolgozunk, amelyet később ki lehet terjeszteni 
más cégek felé is. 2015-ben aktív szerepvállalással (oktatási 
konferencia, szakmai versenyek, iskolai jelenlét, mentorálás, 
kapcsolatok kiépítése a potenciális fogadó cégekkel) fogjuk 
támogatni a tanulókat, iskolákat és a tudatos utánpótlásban 
érdekelt cégeket. 

A társadalom felé egy másik nagyon fontos programunk a 
biztonságos villanyszerelésre vonatkozó szemléletmód kiter-
jesztése. Statisztikák szerint a lakások, házak belső villamos 
hálózatának túlnyomó többsége nem tekinthető biztonsá-
gosnak és  nem mondhatjuk azt, hogy az egyre inkább 

„Egynek minden nehéz; 
soknak semmi sem lehetetlen.”

       
 Széchenyi István

terjedő, energiahatékony és smart home megoldásoknak 
megfelelő hátteret tudnának biztosítani. 2014-ben kidolgozta 
a MEE azokat a kitörési pontokat, amelyek mentén fel tudjuk 
hívni a figyelmet a hiányosságokra, megoldásokat tudunk kí-
nálni, más egyesületekkel, hatóságokkal és cégekkel együtt-
működve a lakosság részére. A projektben kiemelt figyelmet 
fordítunk a minőségi munka iránt elkötelezett villanyszerelő, 
felülvizsgáló kollégákra, akik nélkül célkitűzéseink nem való-
síthatók meg. 2015-ben ezeket a változásokat kell a gyakor-
latban is érzékelhető módon elindítanunk.

Az iparral való közös gondolkodás, közös fejlesztés egyre 
inkább fontos minden cég számára. A legtöbb cég vezetője 
már felismerte, hogy felesleges ugyanazon megoldásokat 
(pl. szakmai, munkavédelmi oktatási anyagok, technológiai 
eljárásrendek) külön-külön kifejleszteni. Ezeken a területe-
ken együttműködéssel minden társaság hatékonyságot tud 
növelni és költségeket tud megtakarítani. Ebben a MEE, mint 
független szakmai szervezet koordináló szerepe kiemelkedő 
jelentőségű. 2014-ben több közös anyag elkészítése már jó 
alapot ad a következő munkákra, a költségeket csökkentő 
együttműködési projektek előkészítésére, elvégzésére. 

A fenti példák is igazolják, hogy az új stratégia célkitűzé-
sei már a gyakorlatban is megjelentek és működnek. Ahhoz, 
hogy az új stratégia megvalósításához szükséges széles körű 
társadalmi, ipari együttműködés meghatározóvá váljon, a 
MEE tagságának segítsége, aktív részvétele szükséges. 

Ennek elindításához a megfogalmazott programokban 
résztvevő egyesületi vezetők és tagok személyes elkötelezett-
sége, szakmai kompetenciája jelenti számomra a garanciát. 

A MEE Elnökség nevében kívánok minden tagtársunknak, 
együttműködő partnerünknek, olvasónknak sikerekben, egész-
ségben, örömteli pillanatokban gazdag 2015-ös évet! 

Béres József
MEE elnöke
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során, illetve a rendszer működése során biztosított kedvez-
ményes villamosenergia-átvételi ár formájában is. A Magyar-
országon létező kötelező átvételi rendszer (KÁT), valamint 
bizonyos szempontból a háztartási méretű kiserőművek 
(HMKE) esetén igényelhető szaldós elszámolás is támogatást 
biztosít a napelemes rendszerek számára, ennek mértéke 
azonban, ahogy a létesítési adatok is mutatják, nem elegendő 
a napelemek jelentős elterjedéséhez. A támogatások növe-
kedése és a technológia árának csökkenése hatására néhány 
éven belül várhatóan Magyarországon is az EU több országá-
ban tapasztalthoz hasonló növekedés bontakozik majd ki.

A napelemes rendszerek modellezése jó lehetőséget biz-
tosít a napelemek működési sajátosságainak részletesebb 
vizsgálatára, valamint az energiatermelési lehetőségek pon-
tosabb felmérésére, hozzájárulva a technológia megismeré-
séhez és tudatosabb alkalmazásához a várható széles körű 
elterjedés során. Napelemes rendszerek nagy penetrációja 
esetén nagyon fontos kérdés az ún. rendszerintegráció is, 
hiszen időjárásfüggő, szabályozatlan teljesítményük miatt 
veszélyt jelenthetnek a VER stabilitására. A modellezés során 
az ezzel kapcsolatos alapokat is áttekintettem.

2. Modellek                                                                                            

2.1 Modellalkotás szempontjai és célja
A napelemes rendszerek teljesítménye az időjárási jellemzők 
függvénye, a modellezés célja az ezek közti kapcsolat leírása. 
A napelemek teljesítményét leginkább befolyásoló környeze-
ti paraméterek a sugárzás intenzitása és a külső hőmérséklet, 
így ezek szolgálnak a modell bemenő adataiként. A legfon-
tosabb kimenet a teljes rendszer által a hálózatba táplált tel-
jesítmény, azonban a modell képes kiszámítani a különböző 
veszteségek és hatásfokok értékeit, valamint számos további 
jellemzőt is. Az interneten is elérhető, napelemes rendszerek 
működését szimuláló programok általában csak egy telje-
sítmény- vagy adott időszakra vonatkozó energiatermelési 
adatot adnak eredményül. Jelen, saját készítésű modell elő-
nye ezekkel szemben, hogy a számítás részeredményei is 
hozzáférhetőek, melyek jelentősen segítik a kapott eredmé-
nyek részletes értékelését és szerteágazóbb következtetések 
levonását. 

A modellezés során igen fontos, azonban nem kizárólagos 
szempont a pontosság, lényeges emellett a számítási idő, 
valamint a rendszer leírásához szükséges paraméterek száma 
is. Ami a számítási időt illeti, amennyiben csak egyszeri vizs-
gálatokat vagy előrejelzéseket szeretnénk készíteni, akkor a 
magasabb futásidő is elfogadható, valós idejű működés szük-
ségessége esetén azonban fontos a számításigény minimali-
zálása. Összetettebb, és ezáltal pontosabb modell készítésé-
hez több információra van szükség a vizsgált rendszerről, a 
több szükséges adat azonban megnehezíti a modell haszná-
latát, valamint korlátozza a kapott eredmények érvényességi 
körét is. Munkám során arra törekedtem, hogy az elkészített 
modell az egyes berendezések adatlapján található, a gyártók 
által általánosan közölt adatok alapján képes legyen elvégez-
ni a számítást, ezáltal tetszőleges napelemes rendszer vizsgá-
latát lehetővé téve.

Legtöbb esetben a fenti követelmények egy modellben 
nem elégíthetőek ki, ilyenkor több, különböző bonyolultsá-
gú modellt is beépítettem a számítások elvégzését szolgáló, 
Matlabban készített szimulációs programomba. A szimulációs 
vizsgálatok futtatása során tehát lehetőség van több külön-
böző modell közti választásra, valamint időtakarékossági cél-
ból vagy bizonyos szükséges adatok hiánya miatt a számítás 
egyes részeinek elhanyagolására is.

1. Bevezetés                                                                                         

A napenergia villamosenergia-termelésre történő haszno-
sításának legelterjedtebb eszközei a napelemes rendszerek, 
melyek a napsugárzást közvetlenül alakítják villamos ener-
giává. A napelemek beépített teljesítménye az elmúlt évti-
zedben hatalmas mértékű növekedésnek indult, 2013 végére 
világszerte meghaladta a 138 GW értéket. A fejlődés eleinte 
az Európai Unió országaiban bontakozott ki, ahol azonban a 
2011-es csúcs óta eltelt két évben folyamatosan és jelentős 
mértékben csökken az éves szinten telepített napelemes tel-
jesítmény. A világszintű növekedés ennek ellenére töretlenül 
folytatódik, súlypontja az elmúlt évben az európai visszaesés-
sel párhuzamosan lendületes fejlődésnek induló távol-keleti 
és amerikai piacokra helyeződött át. Magyarországon 2013 
végéig mindösszesen 22 MW összteljesítményű napelemes 
rendszer létesült, amely az európai átlaghoz és a hazai villa-
mosenergia-rendszer (VER) méretéhez képest is elenyésző 
érték [1].

A napelem-telepítési ütem hirtelen megváltozásának okát 
az állami támogatási lehetőségek átalakulásaira vezethetjük 
vissza. A napelemes rendszerek napjainkban támogatás nél-
kül, tisztán piaci alapon az esetek döntő többségében nem 
térülnek meg a rendszer várható élettartama alatt, így nap-
elemek telepítése csak megfelelő mértékű támogatás mellett 
kifizetődő. A támogatás jelentkezhet közvetlenül a létesítés 

Napelemes rendszerek 
modellezése

Mayer Martin János, Dr. Dán András

A napelemes rendszerek modellezésének célja a főbb 
üzemi jellemzők meghatározása a működésüket be-
folyásoló környezeti paraméterek függvényében. 
A napelemek és inverter jellemzőit is figyelembe vevő 
modelleken alapuló szimulációs program lehetőséget 
teremt a napelemes kiserőművek működési sajátossá-
gainak széles körű vizsgálatára. Az eredmények alapján 
bemutatom a sugárzás és a hőmérséklet változásának 
hatását a napelemek hatásfokára, valamint a sugár-
zás hirtelen változása okozta tranziens jelenségeket. 
A szimuláció segítségével számításokat végeztem a 
napelemes rendszerek várható éves energiatermelésé-
re, melynek ismerete a megtérülésszámításnál fontos, 
foglalkoztam a rendszer teljesítményének rövidtávú 
előrejelzésének lehetőségeivel is, valamint az inverter 
optimális méretezésének szempontjaival.

The main goal of the PV system models is the calculation 
of the main operational characteristics as a function 
of environmental data. A simulation program based 
on the models of solar cells and inverter enables the 
extensive analysis of the PV systems. The PV system 
efficiency was presented as a function of solar radiation 
and temperature, as also the transients caused by the 
quick radiation changes. Calculations were made with 
the simulation program to predict the system’s annual 
energy production, which is very important in payback 
calculations, while the possibilities of short-term power 
prediction and the principles of the optimal inverter 
sizing were also presented.



ahol Tk [°C] a külső hőmérséklet, η [-] a modul hatásfoka, τ [-] 
a borítás transzmissziós tényezője, valamint α [-] a modul ab-
szorpciós tényezője. A NOCT index a névleges üzemi cellahő-
mérséklet mérésekor érvényes állapotra (800 W/m2 sugárzás 
és 20 °C külső hőmérséklet) utal. A cellahőmérséklet a modul 
hatásfokától is függ, hiszen az előállított villamos energia 
nem fordítódik a modul melegítésére, ez iterációs számítást 
tesz szükségessé.

2.3 egyenáramú áramköri és inverter modell
Az egyenáramú áramkör modellje a sorba és párhuzamosan 
kapcsolt modulok száma alapján kiszámolja az inverterre jutó 
bemeneti feszültséget és áramot. Amennyiben az alkalma-
zott vezetékek adatai ismertek, a modell figyelembe veszi a 
feszültségesést és teljesítményveszteséget is.

Az inverter modell fő feladata az inverteren jelentkező vesz-
teségek számítása, melyek értéke a DC feszültség valamint 
a teljesítmény nagyságától függ. A bemeneti teljesítmény 
függvényében a veszteségeket másodfokú polinommal kö-
zelítettem, mely jól illeszkedik a gyártó által méréssel megha-
tározott adatokra. Állandó feszültség mellett a söntelemeken 
jelentkező veszteségek állandóak, míg a kapcsolóelemek 
vesztesége az átvitt teljesítménnyel, a soros elemeké pedig 
annak négyzetével arányos. A DC feszültség hatását rész-
letesebb adatok hiányában lineáris interpolációval vettem 
figyelembe. Éves energiatermelés számítása esetén az átla-
gos európai hatásfok segítségével egyszerűsített számítás is 
végezhető.

Az inverter modell feladata a készülék működési korlátainak 
figyelembevételével a valóságban nem elérhető üzemállapo-
tok kiszűrése. Amennyiben a napelemek által biztosított telje-
sítmény vagy a DC feszültség kívül esik az inverter működési 
határain, a modell a napelemek egy, az MPP-nél alacsonyabb 
teljesítményű, megvalósítható munkapontjával számol.

3. vizsgálAti eredMények                                                                   

3.1 napelemek hatásfoka
Az elkészített szimulációs program lehetővé tette a 
napelemmodulok hatásfokának vizsgálatát különböző idő-
járási jellemzők között. A 2. ábrán egy diagramba foglalva 
látható a sugárzás és a cellahőmérséklet hatása a napelemek 
hatásfokára a legpontosabb modell számításai szerint.

A cellahőmérséklet növekedésével a hatásfok lineáris csök-
kenését figyeljük meg, így az egyszerűbb modellben bemu-
tatott, hőmérsékleti együtthatót alkalmazó számítási mód 
valóban alkalmas a jelenség pontos leírására. A hatásfok a su-
gárzástól is hasonlóan jelentős mértékben függ, mely jelen-
ség leírására azonban annak erős nemlinearitása miatt a leg-
több egyszerűbb modell nem alkalmas. A hatásfok a sugárzás 

2.2 napelemmodell
A napelemmodulok teljesítménye legegyszerűbben az alábbi 
egyenlet segítségével számítható [2]:

 
(1)

ahol Pmpp [W] a modul teljesítménye a legnagyobb teljesít-
ményű pontban (maximum power point – MPP), G [W/m2] a 
modul felületét érő globálsugárzás, Tc [°C] a cellahőmérséklet, 
μP,mp [%/°C] a teljesítményre vonatkozó hőmérsékleti együtt-
ható. Az STC (Standard Test Conditions) index a napelemek 
névleges állapotára utal, amelyre az adatlapon található ada-
tok érvényesek (1000 W/m2 sugárzás és 25 °C cellahőmérsék-
let). A modell előnye az egyszerű és gyors számítás és a cel-
lahőmérséklet hatásának viszonylag pontos figyelembevétele. 
Hátránya, hogy csak az MPP-re végezhető el a számítás, a mun-
kaponti feszültség és áram értékét nem ismerjük, valamint a 
módszer a hatásfok sugárzásfüggését sem veszi számításba.

Pontosabb és részletesebb modellt kaphatunk a modul 
karakterisztikáinak meghatározása által, melyhez az 1. ábrán 
látható helyettesítő áramkört vehetjük alapul. Az áramgene-
rátor modellezi a beeső fény okozta töltésszétválasztást, a di-
óda a p-n átmeneten fellépő rekombinációt, az ellenállások 
pedig a napelem belső veszteségeit. A helyettesítő áramkör 
alapján az alábbi egyenlet írható fel:

 
(2)

ahol I [A] és U [V] a modul árama és feszültsége, IF [A] az ún. 
fény áram, a beeső fotonok által okozott töltésszétválasz-
tásnak megfelelő áramérték, I0 [A] a dióda telítési árama, q 
[C] az elemi töltés, n [-] a diódára jellemző állandó, k [J/K] a 
Boltzmann-állandó, Tc [K] a cellahőmérséklet, Ns [-] az egy 
modulban sorba kapcsolt cellák száma, Rs és Rp [Ω] pedig a 
soros illetve párhuzamos ellenállás. A párhuzamos ellenállás 
hatását elhanyagoltam, mivel a korszerű napelemek eseté-
ben ennek értéke kellően nagy ahhoz, hogy elhanyagolása 
nem vezet jelentős hibához, azonban jelentősen egyszerűsíti 
a modellt. A (2) egyenletben szereplő ismeretlen paraméte-
rek értékének, valamint hőmérséklet- és sugárzásfüggésének 
számítását a Townsend [3] által bemutatott módszer-
rel végeztem a karakterisztika nevezetes pontjainak adatai 
alapján. A karakterisztika ismeretében tetszőleges munka-
pontban meghatározható a modul teljesítménye, árama és 
feszültsége, valamint a modell pontosan leírja ezek hőmér-
séklet- és sugárzásfüggését is. Hátránya a numerikus számí-
tás szükségessége a (2) egyenlet transzcendens volta miatt, 
mely jelentős számítási kapacitást igényel.

A cellahőmérséklet az energiamegmaradás elve alapján, a 
névleges üzemi cellahőmérséklet (NOCT) felhasználásával az 
alábbi módon számolható:

 

(3)
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1. ábra  Napelemmodul helyettesítő áramköre

2. ábra  Napelemmodul hatásfoka a sugárzás 
és cellahőmérséklet függvényében
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csökkenésével folyamatosan csökken, így, mivel a napelem 
névleges (STC) adatai 1000 W/m2 sugárzásra vonatkoznak, a 
hatásfok sugárzásfüggésének elhanyagolása szinte mindig 
a leadott teljesítmény túlbecsülését, tehát a kedvezőbb eset 
irányába történő tévedést jelenti.

A hatásfok változásának okát is vizsgáltam: a szimulációs 
eredmények alapján az MPP árama a rövidzárási árammal és 
így a sugárzással egyenes arányban változott, így a hatásfok 
alakulását közvetlenül az MPP feszültség befolyásolja. 
A hatásfok megváltozása tehát minden esetben az MPP 
feszültség változására vezethető vissza, mely a hőmérséklet 
növekedése esetén a rövidzárási feszültség csökkenéséből, 
míg a sugárzás csökkenésekor az I-U karakterisztika eltolódá-
sából adódik. A fentiek alapján a napelemmodulok hatásfo-
kának alakulása egyszerűen és kellő pontossággal meghatá-
rozható az MPP feszültség mérésével.

A gyakorlati számításokban a cellahőmérséklet helyett a 
külső hőmérséklet ismert. A 3. ábra a hatásfok alakulását a 
sugárzás mellett a cellahőmérséklet helyett a külső hőmér-
séklet függvényében mutatja.

A legnagyobb eltérés a 2. ábrához képest, hogy ebben az 
esetben a hatásfok nem növekszik folyamatosan, hanem ma-
gas sugárzás esetén valamelyest csökken. A csökkenés oka 
a magasabb cellahőmérséklet, hiszen állandó környezeti hő-
mérséklet mellett a nagyobb sugárzás a modulok nagyobb 
mértékű felmelegedéséhez vezet. A hatásfoknak a sugárzás 
függvényében a közepes sugárzási tartományban van maxi-
muma, tehát a napelemek adott környezeti hőmérséklet mel-
lett a közepes napsugárzást tudják a legnagyobb arányban 
hasznosítani.

A teljes napelemes rendszer hatásfokát vizsgálva nem 
tapasztalunk jellegi eltérést a modul hatásfokához képest. 
A vezetékek és az inverter veszteségei állandó, a sugárzással 
arányos, valamint annak négyzetével arányos tagokból áll-
nak, így az ebből kifejezett hatásfok szintén közepes sugár-
zás esetén a legmagasabb, a teljes rendszer figyelembevé-
tele tehát erősíti a 3. ábrán tapasztalható jelleget. Jelentős 
különbség csak kis sugárzás esetén tapasztalható, ahol az 
inverter saját teljesítményigénye jelentőssé válik az előállított 
teljesítményhez képest, ám ennek az alacsony értékek miatt 
kevés a gyakorlati jelentősége.

3.2 éves energiatermelés előrejelzése
Az éves szinten várható energiatermelés előzetes becslésének 
nagy jelentősége van a beruházás megtérülési számításaira, 
hiszen a napelemes rendszerek bevétele a megtermelt ener-
giából származik. A megtérülésszámítás egyik legegyszerűbb 
módja a nettó jelenérték (NPV) számításon alapul. A (4) egyen-
let egy egyszerűsített formulát mutat, amely azonban így is tar-
talmazza a megtérülést befolyásoló legfontosabb tényezőket.

 
(4)

ahol C0 [Ft] a beruházási költség, c [Ft/kWh] a villamos energia 
átvételi ára, E [kWh/év] az éves szinten megtermelt energia, 
r [v.e.] az elvárt hozam ráta, n [év] pedig a megtérülési 
idő. A beruházási költségek a létesítés során ismertek, az 
átvételi tarifa a megkötött szerződéstől függő, általában ál-
landó érték, így a megtérülési idő szempontjából az egyetlen 
ismeretlen paraméter a várható energiatermelés, ezért fon-
tos ennek minél pontosabb előrejelzése. Az elvárt hozam ráta 
alapvetően a beruházás kockázatától függ, az alacsonyabb 
érték gyorsabb megtérülést eredményez, és a bizonytalanság 
csökkentéséhez hozzájárul a minél pontosabb előrejelzésből 
adódó tervezhetőség is.

Az előrejelzés készítéséhez meteorológiai adatbázisra van 
szükség, amely egy jellemző év párhuzamosan mért sugár-
zás- és hőmérsékletadatait mutatja az adott földrajzi helyen. 
A számítást két eltérő felépítésű adatbázis alapján is elvégez-
tem, melyek közül az egyik az Európai Bizottság Közös Kuta-
tóközpontjának adatbázisa (PVGIS) [4]. Ennek előnye, hogy 
könnyedén hozzáférhető és Európa teljes területére tartal-
maz adatokat, hátránya azonban, hogy minden hónapban 
csak egy átlagos nap adatait tartalmazza negyedórás bontás-
ban. A másik, Meteonorm nevezetű adatbázis a PVsyst prog-
ram ingyenes próbaverziójából származik [5], így hátránya a 
korlátozott hozzáférés, előnye azonban, hogy az év minden 
napjáról tartalmaz órás bontású adatpárokat.

A számításokat egy Debrecen közeli helyszínre (é. sz. 47° 
29' 25", k. h. 21° 35' 59") végeztem el. A vizsgált rendszer két 
párhuzamosan kapcsolt ágban összesen 30 darab BOSCH c-Si 
M60 250 monokristályos, 250 Wp névleges teljesítményű mo-
dult tartalmaz, mely összesen 7,5 kWp napelem teljesítményt 
jelent. A választott inverter egy 6 kW névleges teljesítményű 
Fronius IG Plus 60 V-1 transzformátoros inverter. A számítás 
főbb eredményeit az 1. táblázatban foglaltam össze.

1. táblázat  Éves energiatermelés számítási eredményei

Adatbázis Pvgis Meteonorm

éves besugárzás [kWh/m2] 1490 1535

éves Pv energiatermelés [kWh] 10409 10582

éves AC energiatermelés [kWh] 9837 9979

átlagos Pv hatásfok [%] 14.17 13.99

átlagos AC hatásfok [%] 13.39 13.19

éves rendszerveszteség [kWh] 572 603

átlagos dC feszültség [v] 429 416

A táblázatban szereplő PV megjelölés a napelemek által elő-
állított energiát, illetve hatásfokot jelenti, míg az AC a hálózatra 
táplált energiát, melyek különbségét a rendszer vesztesége 
jelenti. A táblázat első sorában látható, hogy az azonos földraj-
zi hely ellenére a Meteonorm adatbázis alapján némileg ma-
gasabb az éves besugárzás, ezzel magyarázható a több meg-
termelt energia is. A hatásfokokat összehasonlítva azonban a 
PVGIS adatbázisnál tapasztalunk magasabb értéket, melynek 
oka, hogy ez az adatbázis csak átlagos napok adatait tartal-
mazza, melyhez a 3. ábrán bemutatottak szerint magasabb 
hatásfok tartozik. A Meteonorm adatbázis által számolt értéke-
ket ennek megfelelően pontosabbnak tartom, mivel abban a 
szélsőséges időjárási helyzetek hatása is megjelenik.

Az éves energiatermelési adatok alapján módom volt 
más, hasonló számítást végző programokkal is összevetni a 
modellem. Mindkét adatbázis esetében azzal a programmal 

3. ábra  Napelemmodul hatásfoka a sugárzás és külső 
hőmérséklet függvényében
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végeztem az összehasonlítást, amelyből a meteorológiai ada-
tok származtak. Az azonos bemeneti adatok mellett minden 
esetben kevesebb, mint 1,2% eltérés adódott a számított 
eredményekben, így az általam készített szimulációs progra-
mot is igen pontosnak értékelem.

Az eredmények alapján megvizsgáltam a rendszer veszte-
ségeinek összetételét is. A Meteonorm számítások alapján a 
teljes veszteség aránya 5,7%, melynek szinte elhanyagolható 
része, 0,45% jelentkezik az egyenáramú vezetékeken, míg a 
veszteség többsége, 5,25% az inverteren lép fel. A vizsgált 
inverter átlagos európai hatásfoka 95%, tehát az európai ha-
tásfok használata éves számításoknál a hazai időjárási körül-
mények mellett kielégítően pontos eredményekhez vezet.

Az éves szinten termelt energiát a napelemek névleges 
teljesítményével elosztva kapjuk a fajlagos energiatermelés 
értékét, mely a bemutatott esetben 1330 kWh/kW, számér-
tékét tekintve pedig egy csúcskihasználási óraszámnak felel 
meg. A kihasználási tényező értéke 15,2%, amely a ténylege-
sen megtermelt és az elméletileg maximálisan, egész évben 
névleges teljesítményen üzemelve termelhető energia ará-
nya. Ez a két tényező alkalmas a különböző energiatermelési 
alternatívák összehasonlítására, értékük azonban napelemek 
esetén a rendszer paraméterei mellett döntően az adott terü-
letre jellemző éves besugárzástól függ.

Az 1. táblázat csak az éves összesített adatokat tartalmaz-
za, de a szimuláció a Meteonorm adatsor alapján képes volt a 
teljes évre nézve órás bontásban is kiszámítani az aktuálisan 
termelt energia mennyiségét, illetve az adott órára jellem-
ző átlagos teljesítményt. Ezek az idősoros teljesítményadatok 
egy háztartásra jellemző fogyasztási profil segítségével lehe-
tővé teszik annak becslését is, hogy az éves szinten termelt 
energia hányad részét tudjuk a háztartásban hasznosítani, 
illetve mennyit táplálunk a hálózatra, illetve mennyit kell 
onnan vételezni a háztartás ellátása céljából. Egy számítás 
energiatároló modellel történő bővítése lehetővé teszi az op-
timális tároló kapacitás meghatározását is, illetve különböző 
tárolási stratégiák hatékonyságának vizsgálatát is.

Az éves előrejelzéshez hasonló módon rövidtávú előre-
jelzés is készíthető, amelynek célja a napelemes rendszer 
várható teljesítményének meghatározására az elkövetkező 
néhány órára vagy napra nézve. Az ilyen számítások időtávját 
és pontosságát nagymértékben behatárolja a meteorológiai 
előrejelzések, főleg a napsugárzás előrejelzésének jelentős 
pontatlansága. A számítás célja a széltermelés előrejelzésé-
hez hasonló: a napelemek energiatermelésének kiszámítha-
tóbbá tétele és pontosabb menetrendek készítése által a VER 
szabályozásának megkönnyítése. Az időjárás előrejelzés pon-
tatlanságán túl további nehézséget jelent a napelemes rend-
szerek szélturbinákhoz viszonyított jóval kisebb egységtel-
jesítménye is, így azonos teljesítmény esetén jóval nagyobb 
számú adat számítása és összegzése szükséges. A napelemek 
nagyarányú elterjedése esetén a legtöbb problémát minden-
hol a hálózati integráció kérdése okozza, így hosszú távon a 
pontatlanságok és nehézségek ellenére is célszerű lehet egy 
ilyen előrejelző rendszer kialakítása.

3.3 inverter optimális méretezése
Megfelelő inverter választása a napelemek mellé döntő fon-
tosságú a rendszer optimális működése szempontjából. A ma-
ximális energiatermelés elérése érdekében a napelemeknek 
mindig a legnagyobb teljesítményű munkapontban (MPP) 
kell üzemelniük, így annak mindig az inverter működési tar-
tományán belül kell lennie. Az inverter bemeneti feszültsége 
függ a sorba kapcsolt modulok számától, az egyes modulok 
MPP feszültsége pedig az időjárás függvényében változik. 

A sorba kapcsolt modulok számát úgy kell megválasztani, 
hogy az MPP feszültség minden előforduló időjárási körül-
mény esetén az inverter bemeneti feszültség határai között 
legyen. A napelemek adatlapján szereplő MPP feszültség az 
STC körülményekre vonatkozik, a valóságban ennél általában 
kisebb feszültség fordul elő. Az előző alfejezetben bemutatott 
rendszer 15 sorba kapcsolt moduljának együttes névleges 
MPP feszültsége 455 V, míg ugyanez az érték éves átlagban 
mindössze 416 V az 1. táblázat adatai alapján, erre a rendszer 
tervezése során mindenképpen tekintettel kell lenni.

Az inverter maximális bemeneti teljesítményének megvá-
lasztása egy összetett optimalizálási feladat eredménye. 
A napelemek névleges teljesítménye nem egy maximális, ha-
nem egy referenciasugárzáshoz tartozik, így még a napelemek-
kel azonos teljesítményű inverter választása esetén sem biztos 
a folyamatos MPP-ben történő működés. Amennyiben a nap-
elemek MPP teljesítménye meghaladja az inverter bemeneti 
teljesítmény korlátját, az inverter leszabályozza a napelemek 
teljesítményét, tehát egy alacsonyabb teljesítményű munka-
pontban működteti őket. A hazai sugárzási jellemzők mellett 
a napelemek csak az év kis részében működnek névleges tel-
jesítményük közelében, ezért gazdasági szempontból nem 
fontos a maximális energiatermelés biztosítása. Alacsonyabb 
teljesítményű inverter alkalmazásával elveszítjük a megter-
melhető energia bizonyos részét, azonban az olcsóbb inverter 
miatt csökken a beruházási költség. A leszabályozás miatt éves 
szinten elvesztett energia részaránya az inverter és napelemek 
közti teljesítményarány függvényében a 4. ábrán látható.

A vízszintes tengelyen a napelemek névleges teljesítmé-
nyéhez viszonyítva az inverter maximális bemeneti teljesít-
ménye látható, amely általában 5%-kal magasabb az inverter 
névleges teljesítményénél. 90% teljesítményarány felett a 
veszteség szinte elhanyagolható, 80%-nál is csak alig 1%-ot 
tesz ki, ez alatt azonban rohamos növekedésnek indul.

Az optimális inverterteljesítmény meghatározásához az 
energiaveszteség arányán túl ismerni kell a villamos ener-
gia átvételi árát, a különböző teljesítményű inverterek és a 
napelemmodulok bekerülési költségét, valamint az inverter 
várható élettartamát is, mely általában jóval alacsonyabb a 
napelemek élettartamánál. A beruházási költség megtaka-
rítása az inverter árkülönbségén túl a kisebb teljesítményű 
kiserőmű esetleges alacsonyabb hálózati csatlakoztatási 
költségeiből is adódhat. A fenti bizonytalanságok ellenére 
a legtöbb esetben érvényes ökölszabályként kijelenthető, 
hogy 80% körüli arány általában elfogadható az inverter és a 
napelemek névleges teljesítménye közt.
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4. ÖsszefoglAlás                                                                                               

A modern módszerek és számítógépek használata lehetővé 
teszi a napelemes rendszerek működésének pontosabb 
szimulációját, amelyben a legnagyobb hibát a bemeneti 
időjárási adatok bizonytalansága jelenti. Több különböző 
modellt is bemutattam, rámutatva ezek sajátosságaira, alkal-
mazásuk főbb előnyeire és hátrányaira.

A modelleken alapuló szimulációs program lehetővé tette a 
napelemek hatásfokának részletes vizsgálatát, amely kimutatta, 
hogy a hatásfok nem elhanyagolható mértékben függ a cellahő-
mérséklettől és a sugárzás intenzitásától egyaránt. Állandó kül-
ső hőmérséklet mellett a napelemek közepes sugárzás esetén 
képesek legjobb hatásfokkal működni, de alacsony sugárzást is 
képesek jó hatásfokkal hasznosítani, így gyengébb besugárzási 
adottságokkal rendelkező helyeken is jól használhatóak.

A napelemes rendszerek megtérülésének számításához a 
fellépő költségek mellett fontos megbecsülnünk az éves szin-
ten termelhető energia mennyiségét is. Az energiatermelés 
előrejelzése meteorológia adatbázisok segítségével történ-
het, melyek közül két különböző adatsor alapján végzett szá-
mítást is bemutattam. A rendszer veszteségeinek összetétel-
ét is megvizsgáltam, mely megmutatta, hogy a veszteségek 
többsége az inverteren jelentkezik, így döntően annak hatás-
foka befolyásolja a veszteségeket. A hosszú távú előrejelzések 
mellett a rendszer teljesítményének rövid távú előrejelzése is 
fontos, amely a menetrend tervezhetőbbé tételével segítheti 
a napelemes kiserőművek hálózati integrációját.

Az inverter optimális megválasztásának alapvető szem-
pontjait szimulációs számítási eredményekkel alátámasztva 
mutattam be, melyek alapján az inverter napelemekhez 
képest történő alulméretezése nagyjából 80%-os teljesít-
ményarányig gazdasági szempontból kifizetődő. A napele-
mek dinamikus működését vizsgálva  bemutattam a sugárzás 
változását követő jelentős teljesítményugrásokat és a teljesít-
mény változásának sajátos időbeli lefutását. A dinamikus 
hatások elhanyagolása az éves számítások során nem okoz 
jelentős hibát, a hálózati hatások vizsgálatánál azonban 
ennek figyelembevétele is fontos lehet.
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3.4 napelemek dinamikus viselkedése
Az eddig bemutatott modellek állandósult állapotra vonat-
koznak, és nem veszik figyelembe a sugárzás és hőmérséklet 
változásakor lezajló tranziens jelenségeket. A környezeti ada-
tok a nap folyamán folyamatosan változnak, így szigorúan 
értelmezve a rendszer sosem működik állandósult állapot-
ban, az erre vonatkozó modell azonban mégis elfogadható, 
ha a tranziensek időállandója alacsonyabb a számítási időlé-
pésnél. Az elektromos jelenségek időállandója igen alacsony, 
így ezek hatása az energiatermelés szempontjából elhanya-
golható, a napelemek teljesítménye pillanatszerűen követi 
a sugárzás változását. A termikus folyamatok időállandója 
kellően magas ahhoz, hogy befolyásolja a napelemek ener-
giatermelését, így ennek vizsgálatára dinamikus modellel bő-
vítettem az elkészített szimulációs programot.

A környezeti jellemzők közül a külső hőmérséklet csak las-
san változik, a sugárzás azonban felhők okozta árnyékolás 
miatt akár igen gyors és jelentős megváltozásra is képes. 
A dinamikus modellben a elektromos időállandót elhanya-
goltam, termikus szempontból pedig egytárolós rendszer-
nek tekintettem a modult 6 perces időállandóval, melyet 
a modul hőkapacitása, felülete és a NOCT hőmérsékletből 
származtatott hőátadási tényező alapján határoztam meg. 
Az 5. ábrán egy felhő áthaladásának hatását ábrázoltam, 
amely a sugárzás hirtelen csökkenését okozza a 10. perc-
ben, majd újbóli növekedést a 60. percben. A sugárzás és a 
külső hőmérséklet ezen kívül mindenhol állandó a tranziens 
jelenségek kiemelése érdekében.

A leadott teljesítmény változása a sugárzás megváltozását 
pillanatszerűen követi, azonban a teljesítményugrások nagy-
sága mindkét esetben nagyobb az állandósult állapotokra 
jellemző értékek különbségénél. A sugárzás növekedésekor 
a cellahőmérséklet nem változik pillanatszerűen, így az első 
percekben a magasabb sugárzást még az alacsonyabb cel-
lahőmérsékletnek megfelelő jobb hatásfokkal hasznosítja a 
modul, majd ez a teljesítménycsúcs a cellahőmérséklet nö-
vekedése miatt egy állandósult értékre csökken. A sugárzás 
csökkenésekor szintén hasonló folyamat játszódik le, csak a 
változások iránya ellentétes.

A dinamikus hatások figyelembevétele kismértékű többle-
tet eredményezett a termelt energiában, ennek mennyisége 
azonban éves számítás során szinte elhanyagolható, valamint 
az órás bontású adatbázisok egyébként sem alkalmasak eme 
rövidebb idő alatt lejátszódó folyamatok leírására. A vártnál 
nagyobb mértékű teljesítményugrások figyelembevétele a 
hálózati hatások vizsgálata során fontos, hiszen ezek a gyors 
teljesítményváltozások alapvetően hátrányosak a kiserőmű-
vek hálózati integrációja szempontjából.
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HYPE jelentés - Megújuló 
energiatermelés fejlődési 

lehetőségei 
2. rész

Dr. Vokony István

A cikk, az Elektrotechnika 2014/12-es lapszámában 
megjelent HYPE jelentés - Megújuló energiatermelés 
fejlődési lehetőségei c. cikk folytatása. Míg az első rész 
főként a nemzetközi trendekkel, szabályozási, támo-
gatási irányok fejlődésével, alakulásával foglalkozott, 
addig ebben a részben Magyarország szempontjából 
talán a legfontosabb dokumentum – a Megújuló Ener-
gia Hasznosítási Cselekvési Terve – áttekintése, kritikai 
elemzése kerül előtérbe, hiszen a vállalások felülvizsgá-
lata egyre időszerűbbé válik.

This paper is the continuation of HYPE report – 
Development perspectives of renewable energy production 
article appeared in Electrotechnika 2014/12. Whereas 
international trends, regulatory questions, subsidies 
aspects, progressions were discussed in the first part, 
theretofore probably the most important document – 
The Renewable Energy Action Plan – in terms of Hungary 
was reviewed, analyzed since the commitments become 
increasingly actual.

1. Bevezetés – előzMények                                             

A WEC HYPE szervezet 2012-13-as őszi félévének témája a 
megújuló energiaforrások versenyképességének elemzése, 
lehetséges szerepe a közeljövő európai és magyarországi 
energetikájában volt. A jelentés 5 fő fejezetből áll. Az Elektro-
technika 2013-as decemberi lapszámában a 4. fejezetet már 
ismertettük, a megújuló energiaforrások versenyképességé-
nek elemzését, a támogatási rendszereket az elterjedést be-
folyásoló tényezőket vettük górcső alá.

A 2014-es decemberi lapszámban pedig jelen cikkünk első 
részét közöltük le. Most is fontosnak tartjuk kihangsúlyozni, 
hogy a gondolataink és észrevételeink elsősorban az eredeti, 
revízió előtti cselekvési tervre vonatkoznak. Az alábbiakban 
ennek a fejezetnek a részletes bemutatása következik, míg a 
teljes Report és a többi féléves jelentések részben a szervezet 
tagjainál, részben a WEC HYPE honlapján elérhetőek:
(http://www.wec.hu/).

2. MAgyArország Megújuló energiA 
HAsznosítási Cselekvési terve                                             

„Meg kell találnunk azokat a kitörési pontokat, azokat a jö-
vőiparokat, amelyek képesek a gazdaság egészének dina-
mizálására. Meg kell találni azokat az eszközöket, amelyek a 
kitörési pontokat összekötik, és ezek révén a kitörési pontok 
szövetét kell megszőnünk, melyek a legfontosabb gazdasá-
gi mozgástér mozgatórugói: a helyi adottságokra és magas 
munkaigényes vállalkozásokra építő egészségipar, turizmus, 
zöldgazdaság, megújuló energia, víz alapú gazdaságfejlesz-
tés, járműipar, tudásipar, tranzitgazdaság, élelmiszeripar, üz-
leti szolgáltatások, K+F.” Az olcsó energiahordozókra épülő 
gazdaság időszakának végével és az éghajlatváltozást előidéző 

hatótényezők csökkentésére irányuló erőfeszítések következ-
tében a 21. században az emberiség visszatér a földi lét alap-
jaihoz. A környezeti elemek és természeti erőforrások: a talaj, 
a víz, a levegő minősége, az energia, valamint az ezekhez való 
hozzáférés lesz a legfontosabb kérdés. Ebből adódóan egy 
olyan geopolitikai és természeti adottságokkal rendelkező 
ország, mint hazánk sikere jelentős mértékben függ attól, 
hogy a hagyományos energiahordozókra épített gazdasági 
modellt hogyan tudja egy alternatív gazdasági modellel fel-
váltani. Döntő kérdés az is, hogy a felváltani kívánt modellből 
származtatható externális hatásokat (importfüggőség, ellá-
tásbiztonság, energiaszegénység) hogyan tudja csökkenteni, 
pozitív előjelűvé alakítani, miközben egyensúlyra törekszik a 
környezeti elemek és rendszerek által nyújtott szolgáltatások 
igénybevétele és a fejlődési igények kielégítése között.

Az Európai Parlament és Tanács RED irányelve Magyaror-
szág számára 2020-ra – jogilag kötelező módon – minimum 
13 százalékban határozta meg a megújuló energiaforrásból 
előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban képvi-
selt részarányát. Figyelembe véve a zöldgazdaság-fejlesztés 
nemzetgazdasági jelentőségét, a foglalkoztatásra gyakorolt 
hatását (legalább 150–200 000, ezen belül a megújulóenergia-
iparágban 70 000 munkahely létrehozását) és a hazai érték-
teremtésben kijelölt szerepét, a nemzeti érdekekkel össz-
hangban jelen dokumentum reális célkitűzésként a kötelező 
minimum célszámot meghaladó, 14,65%-os cél elérését tűzte 
ki 2020-ra. A kormány szándéka ezzel a célkitűzéssel, hogy a 
fent leírtakkal összhangban ismételten hangsúlyozza állás-
pontját, miszerint a megújuló energiaforrások előállítását és 
hasznosítását a gazdasági fejlődés egyik kitörési irányának te-
kinti. A zöldgazdaság fejlesztése akkor lehet sikeres, ha össz-
hangban van más nemzetgazdasági ágazatok, különösen a 
mezőgazdaság és az ipar fejlesztésével.

Az NCsT elkészítését szakmailag támogatta az EBRD által 
létrehozott nemzetközi konzorcium. Tagjai jelentős tapaszta-
lattal rendelkeznek a megújuló energia felhasználásával kap-
csolatos elemzésekben, szakpolitikák kialakításában és nem-
zeti cselekvési tervek elkészítésében. A konzorcium vezetője 
a holland ECORYS, tagjai a német ECOFYS, a Bécsi Műszaki 
Egyetemen működő Energy Economics Group, a GKI Ener-
giakutató és Tanácsadó Kft., valamint az Energia Klub. 
A Cselekvési Terv több fázisban került társadalmi egyezte-
tésre. Első lépésben az összeállítása során hét szakmai fóru-
mot rendeztek meg, melyeken esetenként 35–40 szakmai és 
civil szervezet vett részt. Második lépcsőben, előzetes társa-
dalmi konzultációként 26 civil és társadalmi partner bevoná-
sával folytatódott a témakörök megvitatása. Ezt követően a 
Nemzeti Cselekvési Tervet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
honlapján tették közzé, hogy a társadalmi vita tovább foly-
tatódhasson. Jelen Nemzeti Cselekvési Terv konkrét közfel-
adatot nem ír elő, intézkedései azonban több közfeladatot 
is érintenek. A Nemzeti Cselekvési Tervben foglalt egyes 
közfeladatok – azok összetettsége miatt – végrehajtá-
sának, kidolgozásának részletei még nem teljes mértékben 
ismertek, azok részletes kimunkálása az elkövetkező időszak 
feladata lesz. Ennek figyelembevételével az NCsT törekszik 
mind teljesebb képet adni azokról az intézkedésekről, ame-
lyekkel a kormány a célok elérését ösztönözni, míg a meglévő 
problémákat, akadályozó tényezőket (pl. bürokratikus akadá-
lyok lebontása, jogszabályi anomáliák, finanszírozási nehéz-
ségek stb.) felszámolni szándékozik. Ennek megfelelően az 
NCsT-ben az intézkedések kidolgozása során törekedtünk a 
két elvárás közötti optimum kialakítására; összefoglalóan meg-
határozni a tervezett intézkedéseket, de megfelelő mozgásteret 
biztosítani az egyes feladatok későbbiek során történő részletes 
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képest 2020-ra a megújuló energiaforrások bruttó felhasz-
nálása megduplázódik. A megújuló energiaforrások minden 
szegmensében jelentős előrelépés várható. A 2010–2020. 
évek közötti fejlődés egyúttal a 2020 után történő továb-
bi előrelépések előtt is megnyitja a kaput, egy hosszú távú 
karbonszegény, zöld energiagazdálkodás feltételeinek lehe-
tőségét megteremtve. A megújuló energiaforrások az ener-
giagazdálkodás szerves, megkerülhetetlen, hosszabb távon 
legfontosabb elemét fogják képezni. A zöldgazdaság-fej-
lesztés nemzetgazdasági jelentőségét, valamint a foglalkoz-
tatásra gyakorolt hatását figyelembe véve a következő tíz 
évben legalább 150–200 ezer, ezen belül a megújulóenergia-
iparágban 70–80 ezer munkahely létrehozása reális célkitűzés 
lehet, mely a hazai értékteremtésen és többségében a vidéki 
foglalkoztatás bővítésén alapul.

„Természeti, kulturális, gazdasági-társadalmi és geopolitikai 
helyzetünkre építve adottságainkból előnyt kell kovácsolnunk.” 
A célkitűzések elérését számos intézkedéssel tervezzük, ame-
lyek az Új Széchenyi Terv zöldgazdaság-fejlesztési prioritá-
sának részeként kerülnek megvalósításra. Az intézkedések 
egyik része a már meglévő támogatási programok hatékony-
ságának javításán, azok átalakításán alapul, de döntő több-
ségük olyan új kezdeményezés, amelyeket a piac már régóta 
szorgalmaz, illetve jogosan elvár (pl. az engedélyezési eljárá-
sok leépítése, a törvényi szabályozás egyszerűsítése).

3. A Cselekvési terv HiányosságAi, 
jAvAslAtok                                                                                           

A megújuló cselekvési terv több szempontból is „hiányér-
zetet” keltett a szakma képviselőinek körében. Ez egyfelől 
érthető is lenne, hiszen globálisan kell stratégiát alkotni, az 
egyes részterületek egymásra hatását, politikai, társadalmi, 
kulturális és egyéb célokat, mozgatórugókat mind-mind egy-
szerre kell figyelembe venni. Azonban a szakmai irányelvek 
felülírását, olyan megoldásokat, amelyek sokszor a műszaki 
alaposságot nélkülözik, nehéz támogatni. A kutatási eredmé-
nyek felhasználása, alkalmazása, megvalósítható programok-
ba ágyazása már egy sokkal komplexebb kérdés, amit lehet, 
sőt kell is rugalmasan kezelni. A legnagyobb kritikák nem er-
ről az oldalról érték az elkészült anyagot, hanem számszaki, 
szakmai oldalról.

A Nemzeti Energiastratégia 2011-2030 legfontosabb sarok-
kövei között is szerepel a megújuló részarány jelentős növelé-
se, ami örvendetes célkitűzés!

Mottó: „függetlenedés az energiafüggőségtől”
A függetlenedés fő eszközei:

– energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása
– hazai megújuló energia felhasználása a lehető legmaga-

sabb arányban
– biztonságos atomenergia és az erre épülő közlekedési 

elektrifikáció
– kapcsolódás az európai energiainfrastruktúrához
– a hazai szén- és lignitvagyon, valamint a szénhidrogén-

készletek környezetbarát felhasználása
Hogy mi az elképzelés az egyes megújuló energiahordo-

zókra vonatkozólag, és milyen javaslataink lennének, azt az 
alábbiakban tételesen elemezzük.

„A vízenergia hasznosítása elsősorban vízgazdálkodási, ár-
vízvédelmi és környezetvédelmi kérdés, ezért a lehetőségek ha-
tárának vizsgálata során ezek a szempontok a meghatározóak. 
Környezetvédelmi és vízgazdálkodási megfontolások miatt, 
újabb nagy vízlépcsők, duzzasztóművek telepítésének lehető-
ségét az NCsT összeállítása során nem vizsgáltuk. Ezért az NCsT 
vízenergia vonatkozásában a kisebb folyók szabályozhatósá-

kimunkálására. Ennek megfelelően jelen Nemzeti Cselekvési 
Terv intézkedései a következő közfeladatokat érintik:
– 2011-ben egy új, a fenntartható energiagazdálkodásról 

szóló törvény megalkotása;
– a meglévő támogatási programok végrehajtásának átalakí-

tása, hatékonnyá tétele és egyszerűsítése;
– 2014–2020 között önálló (az EU által társfinanszírozott) 

energetikai támogatási program indítása;
– a megújuló energiaforrásból nyert energiával termelt vil-

lamos energiára (a továbbiakban: zöldáram) vonatkozó 
kötelező átvételi rendszer átfogó átalakítása (a villamos 
energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény ennek megfe-
lelő módosításának közigazgatási egyeztetésre bocsátása 
folyamatban van);

– zöldhő támogatási lehetőségeinek megvizsgálása;
– közvetlen közösségi és egyéb támogatási programokban 

történő aktívabb részvétel elősegítése;
– az épületenergetikai szabályozásba épített ösztönzők felül-

vizsgálata (összhangban a 2010/31/EK irányelvvel);
– területrendezési tervek felülvizsgálata, térségi energiakon-

cepciók kialakítása;
– zöld finanszírozásformák és programok kialakítása (zöld 

bank);
– szabályozási, engedélyezési rendszerek, eljárások felülvizs-

gálata, egyszerűsítése;
– szemlélet- és tudatformálási programok, tájékoztatási kam-

pányok (integrált tájékoztatási programok) kidolgozása;
– megújuló és alternatív energiaforrásokra, energiahaté-

konyságra alapozott képzési, oktatási programok indítása;
– foglalkoztatási programok indítása a megújuló energiafor-

rások területén;
– fejlesztési programok indítása a kapcsolódó iparágak fej-

lesztése érdekében;
– kutatás-fejlesztési és innovációt ösztönző programok tá-

mogatása;
– második generációs bio- és az alternatív üzemanyagok el-

terjesztését szolgáló programok, intézkedések;
– agrárenergetikai program kidolgozása;
– a megújuló energiaforrásokhoz és kapcsolódó területeihez 

a szabályozási és engedélyezési eljárásokban részvevő ap-
parátus felkészítése.
A Nemzeti Cselekvési Terv célja, hogy Magyarország termé-

szeti, gazdasági, társadalmi, kulturális és geopolitikai adott-
ságaira építve a lehető legnagyobb össztársadalmi hasznot 
biztosítsa. A megújuló és alternatív energia hasznosításának 
elsődleges célja a gáz- és kőolajimport-függőség csökken-
tése. A megújuló energiaforrások alkalmazása, elterjedése a 
magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehet. Magyarország 
kiváló komparatív adottságokkal rendelkezik egyes megúju-
ló energiaforrás területeken, amelyek kiaknázása lehetőséget 
biztosít az energia- és klímapolitikai célok megvalósításán 
túlmutatóan a gazdaság fejlődésére, új munkahelyek lét-
rehozására, a vidék fenntartható fejlesztésére. A megújuló 
energiaforrásokon történő előrelépést a kormány a komplex 
zöldgazdaság-fejlesztés egyik részének tekinti, amely szerve-
sen integrálódik a kapcsolódó iparágak bővítéséhez (környe-
zetipar).

Magyarország megújuló energiaforrás Nemzeti Cselekvé-
si Terve a fentiek szellemében került összeállításra, jelezvén, 
hogy 2010-től Magyarország energiapolitikájában is új idő-
számítás kezdődik. Az NCsT célkitűzései az adottságokból, 
a reálisan elérhető lehetőségekből, a gazdaságfejlesztés 
és munkahelyteremtés szempontjaiból kiindulva kerültek 
meghatározásra. Ez alapján jelentős előrelépés várható a 
megújuló energiaforrások minden szegmensében, 2010-hez 
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gában fontos szerepet betöltő, már meglévő duzzasztókba be-
építhető, 10 MWe teljesítmény alatti ún. törpe vízerőművekkel, 
valamint a folyómedrekbe telepített 100-500 kWe teljesítményű 
ún. átáramlásos turbinákkal számolt. A törpe vízerőművek te-
lepítését a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek keretei közé illesztve 
kell megvalósítani. Kiemelt jelentősége van a vízvisszatartásnak 
azokon a területeken, ahol a gyorsan lezúduló csapadék károkat 
okozhat. Tározók tervezésekor meg kell vizsgálni, hogy a helyi 
adottságok természetközeli, tájba illesztett záportározók meg-
valósítását indokolják-e vagy lehetőség van-e energiatermelő 
turbinák felszerelésére is. A vízerőművek leginkább lokális kör-
nyezetben, saját energiafelhasználás céljából jelenthetnek ha-
tékony és gazdaságos megoldásokat.”

Az egyik legtöbb vitát kiváltó terület a vízenergia kérdése. 
Az NCST-ben megfogalmazott irány, ha csak kis mértékben 
is, de elősegítheti a hazai vízenergia hasznosítást, amiben az 
ország jelentősen elmarad adottságaihoz képest. Az elmúlt 
évtizedek kudarcai (Bős-Nagymarosi vízerőmű projekt) miatt 
minden szakmai szervezet igyekszik kerülni a konfrontációt, 
ezért nem kerül komolyan soha döntési helyzet elé egy vagy 
több nagy teljesítményű erőmű terve, vagy a már szintén 
hosszú évtizedek óta elkészült műszaki tervek megvalósítása 
egy szivattyús-tározós erőmű építésére. Ennek ellenére sem 
került bele a megújuló cselekvési tervbe egyik téma sem. 
Mint ismeretes, a vízerőművek, szivattyús-tározós erőművek 
beruházási költségei nagyon magasak, nem versenyképesek 
egy fejlett gázturbinás erőműhöz képest, azonban a teljes 
életciklust figyelembe véve az egységköltsége a legkedve-
zőbb. A másik előnye, ami talán a költségeknél is fontosabb 
a műszaki előny, amit nyújtani tud a rendszerirányítónak. 
A megújuló energiaforrások növekvő térnyerésével a villa-
mosenergia-rendszer szabályozási kérdései is egyre nagyobb 
problémát jelentenek. Kézenfekvő lenne rendszerszabályo-
zási szempontból egy ilyen erőmű építése.

„Az elmúlt években végzett felmérések alapján meghatá-
rozásra kerültek azok a helyszínek, ahol a természetvédelmi, 
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével gaz-
daságosan telepíthetőek nagyobb szélturbinák. Ez alapján 
Magyarország összesített szélenergia-potenciálja több ezer 
MWe teljesítmény. A szélenergia egy rendkívül környezet-
barát (gyakorlatilag zérus CO2-kibocsátással rendelkező), 
korszerű energiaforrás, ami a jövő energiaellátásának az 
egyik kulcseleme lehet. Ugyanakkor egy nem szabályozható, 
időjárásfüggő technológia. Ezért a szélenergia terjedésének 
az energiatárolás gazdaságos biztosításáig, a villamosener-
gia-rendszer szabályozhatósága, befogadó képessége szab 
korlátot. Ezért szélenergia vonatkozásában a 2020. évi nem-
zeti célkitűzés a villamosenergia-rendszer szabályozhatósá-
gi korlátjához igazodik, ami a jelenlegi ismertek alapján kb. 
740 MWe összteljesítményig képes a szélenergiát befogadni.”

Az előző felvetésünk jogosságát maga a cselekvési terv is 
igazolja az előbb olvasható sorokban. A tárolással a megúju-
ló energiaforrások egyik, ha nem a legnagyobb problémáját 
lehetne orvosolni: a szabályozhatóságot. Ezáltal műsza-
ki oldalról sokkal integrálhatóbbá válna ez a technológia, 
amiben van potenciál Magyarországon. A probléma inkább 
nemzetgazdasági oldalról jelentkezik: más országok techno-
lógiáját, termékét megvásárolva, irreálisan magas kötelező 
átvételi áron növelve a megújuló részarányt nem biztos, hogy 
optimális megoldás. A hazai fejlesztések támogatására mind 
a kutatói mind a KKV szektor hatékony támogatása lehetne 
megoldás; míg a támogatási rendszerek eredményesebbé té-
telére a IV. fejezetben tettünk javaslatokat.

Valamint pontatlanság is fellehető a szövegben: az időjá-
rásfüggés bizonyos szempontból igaz, de előrejelzéssel, a 

menetrendadás pontosabb betartatásával, a decentralizált 
termelők közös mérlegkörbe vonásával a termelés jól becsül-
hető, valamint a technológia szabályozható, természetesen 
annak kapacitáskorlátaiig. Az olyan technológiai megoldá-
sokra már csak egy-egy gondolat erejéig térünk ki, hogy hely-
ben H2 és O2 gázt lehetne előállítani vízből, vagy akár saját 
energiatároló telepeket is lehetne telepíteni, vagy a beruhá-
zókat erre sarkalni az engedélyeztetés során. Ami talán még 
nagyobb probléma, hogy az NCsT-ben foglalt célértékekhez 
képest évek óta nem volt tenderkiírás, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium állásfoglalása szerint nem is lesz – ami ellent-
mond az NCsT-ben foglaltaknak -, az utolsó kiírás során ta-
pasztalható anomáliák/visszásságok pedig elszomorítóak.

„Geotermikus energia vonatkozásában Magyarországon a 
geotermikus gradiens jelentősen meghaladja a világátlagot, 
ami az ország egyik természeti kincse. A fenntartható erőfor-
rás-gazdálkodással összhangban az új kapacitások kialakítása 
során különös figyelmet kell fordítani ezen természeti kin-
csünk megőrzésére, általában a visszasajtolást vagy a meg-
felelő célú továbbhasznosítást teszi szükségessé. Jelentős 
potenciál rejtőzik a geotermikus energia hőellátásban törté-
nő szerepének növelésében, ami Magyarországon bizonyos 
területeken (pl. kertészetek) már jelenleg is elterjedt fűtési 
módozat. A geotermikus energia esetében a kútlétesítés és 
visszasajtolás (amely nem minden esetben lenne indokolt) 
közvetlen költségén kívül a hőellátási és elosztási rendszer 
kiépítésének ráfordításai miatt a legjelentősebb korlátozó té-
nyezőt a finanszírozás biztosítása jelenti.”

Magyarország geotermikus potenciálja kimagasló, azon-
ban az a kérdés, hogy ez mire és miként használható fel ha-
tékonyan. Abban szinte az összes szakember egyetért, hogy 
gazdaságos villamosenergia-előállításra nem alkalmas a 
technológia a jelenlegi szabályozási környezetben! A hazai 
geotermikus potenciál jelenleg hőellátásra hasznosítható a 
leginkább gazdaságosan, azonban ezeknek a technológiák-
nak az üzemeltetéséhez villamos energiára van szükség, te-
hát a villamosenergia-mixben a változás nem igazán lenne 
jelentős. Bár az NCsT hosszú távra tervez, mégsem jelennek 
meg a tervben olyan technológiák, amik néhány éven belül 
jelentős változást hozhatnak: az ORC (Organic Rankin Cycle) 
alkalmazásával, valamivel magasabb villamosenergia-árak 
mellett már megtérülő befektetésként lehetne a geotermiára 
tekinteni. Hőenergia-előállításra hőszivattyúk segítségével 
hatékonyan lehetne a rendelkezésre álló geotermikus ener-
giát felhasználni, azonban az infrastruktúra kiépítése komoly 
beruházási többletet jelent. A közelmúltban változtak a sza-
bályzási előírások, azaz a visszasajtolást már nem teszi a hiva-
tal kötelezővé. Azonban e mögött a döntés mögött sem mű-
szaki indokok húzódnak, hanem így lehet az aktuális gazda-
sági környezetben gazdaságosan üzemeltetni, ezáltal növelni 
a részarányt és közelebb kerülni a 20/20/20-as célokhoz. Ter-
mészetesen a koncessziók kiírása után hirtelen el is fogytak a 
kvóták, aminek a megvalósítása helyenként aggályos.

Szinte egész Európában a távfűtés a legjobb technológia 
költséghatékonysági szempontból. Ezzel szemben Magyar-
országon terjed az a megoldás, hogy nagy lakóközösségek, 
társasházak leválnak a városi távhőrendszerről, és egyéni el-
látásban gondolkodnak. Ennek oka a távfűtőrendszer elidő-
södése és hatékonytalansága, valamint hogy ugyanúgy föld-
gázra épül a technológia, mint az egyéni hőellátás. A mai mo-
dern kazánokkal nagyon jó hatásfokkal lehet otthon is hasz-
nosítani a gázt, míg a nyomott villamosenergia-árak mellett 
az erőművi kapcsolt termelés gazdasági előnye lényegében 
eltűnik. A rendszer tervezésekor sokkal nagyobb nehézipar 
jellemezte az adott városokat, és a hőigény egyenletesebb és 
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mind gazdasági szempontból erőteljesen aggályos. Ezt csak 
erősíti, hogy az elmúlt 1-2 évben több, nagy, hagyományos 
biomassza erőmű zárt be, aminek az elsődleges oka, hogy 
nem a megfelelő technológiát alkalmazták, hanem egy 
meglévő, más tüzelőanyagra tervezett kazánt alakítottak 
át biomassza tüzelésre. A lágyszárú biomassza alapú ener-
giatermelés esetében pedig a fenntartható mezőgazdasági 
és élelmezési kérdéseket érdemes megfontolni, ahogy az a 
Riport 2. fejezetben is olvasható. Az NCsT alapvetően nem 
a villamosenergia-oldali hanem a hőenergia-oldali megúju-
ló termelésre összpontosít, különös tekintettel a biomassza 
alapú energiatermelésre fektet nagy hangsúlyt, ebben látja a 
kiutat, amit sajnos az elmúlt évek történései egyáltalán nem 
támasztanak alá.

„Bioüzemanyagok tekintetében – a kiváló agroökológiai 
adottságokra alapozva – a hazai előállítás lehetőségei jelentős 
potenciált jelentek. Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézeté-
nek szakértői becslése alapján önmagában az első generációs 
bioüzemanyagokból – az élelmezési és takarmányozási célok 
biztosításával egyidejűleg – a 2020. évi becsült felhasználás 
10%-ot meghaladó mennyiség is előállítható, a második ge-
nerációs bioüzemanyagok megjelenése – az alapanyagkör 
bővülésével – ezt a volument a mezőgazdasági termékmeny-
nyiség szezonalitásának függvényében tovább növelheti. 
Bioüzemanyagok vonatkozásában a felhasználásnak ezért el-
sősorban motortechnikai korlátai vannak, mivel a jelenlegi 
gépjárművek – konstrukciós kialakítás miatt – csak korlátozott 
mennyiségben bioüzemanyagot tartalmazó üzemanyaggal ké-
pesek problémamentesen üzemelni.”

A nem kellően merész, jövőbe mutató cselekvési terv leg-
jobb példája az utolsó pont, azaz a bioüzemanyagok felhasz-
nálásának növelése. A terv megszületése óta egyre nyilvánva-
lóbb, hogy nem várható áttörés a bioüzemanyagok alkalma-
zása területén, és az elektromos autókba vetett bizalom telje-
sen háttérbe szorította ezt a technológiát. Az üzemanyagokra 
előírt bekeverési arány valamelyest javít a mérlegen, de mesz-
sze nem az elvárásoknak megfelelően. Az E85 hajtású autók 
elterjedése pedig szinte teljesen stagnál. Az elektromos 
autók elterjedése sem fejlődik akkora léptékben Magyaror-
szágon, mint a fejlettebb országokban, azonban az autók 
rendszerirányítási célokra való felhasználása is mellettük szól, 
mint érv. A képet tovább árnyalja a H2 meghajtású autók le-
hetősége. Amíg több eltérő technológia közül nem látszik 
egyértelműen, hogy melyek lesznek a meghatározók, addig 
felelőtlenség az egyik kizárólagos előnyben részesítése a töb-
bi kárára, főleg úgy, hogy a kiválasztott elterjedéséért sem 
történnek meg a megfelelő intézkedések.

Összefoglalva a megújuló cselekvési terv legnagyobb kriti-
kája a legtöbb szakértő szerint, hogy a vízenergia hasznosítá-
sa (erőművek, tározók) még mindig politikai kérdés maradt, 
mintsem szakmai, valamint a biomassza alkalmazása nem 
jelenthet megoldást, önmagában legalábbis semmiképpen a 
20/20/20-as kritériumok teljesítésére. A harmadik probléma, 
ami már csak stratégia alkotási szempontból aggályos, hogy 
nem kellően merész. Ez mit is jelent? Magyarországnak nincse-
nek jelentős ásványkincs bázisai, nagy az energiafüggőségünk, 
az energiamix nem kellően diverzifikált: adódik tehát, hogy 
olyan technológiák irányába célszerű (20-30 éves távlatban) 
elmozdulni, ami kellően innovatív, amiben a tudás alapú tár-
sadalom révén versenytársai lehetünk más gazdaságoknak. Az 
NCsT inkább egy vízió, koncepció, stratégiaalkotás, mintsem 
cselekvési terv: nincsenek világos koncepciók, üzleti model-
lek, hogyan fog alakulni várhatóan az energia előállítási ára, a 
beruházások költségvonzatai, milyen lépésekben fogjuk elérni 
a mérőszámokat, és ennek eléréséhez milyen környezetet kell 

főként nagyobb volt. A rendszerváltás utáni ipari változások 
nem hozták magukkal a távhőrendszerek rekonstrukcióját, 
újra méretezését, ebből adódik az anomália. A földgáz alapú 
távhőellátás nem versenyképes a kondenzációs egyéni tele-
pítésű kazánokkal. Kézenfekvő lenne tehát a városi fűtőmű-
vek rekonstrukciója, biomasszás átépítése lehetne jelenleg 
talán az egyetlen valós alternatíva az NCsT számainak eléré-
sére. Biomassza esetén azonban nem szabad elfeledkezni 
arról sem, hogy egy nagyobb város nem alapozhat pusztán 
erre, mert annak súlyos környezeti következményei lenné-
nek. Földgáz és biomassza bizonyos arányú együtt tüzelése 
lehetne az optimális megoldás ilyen szempontból, ami pedig 
ellátásbiztonsági problémákat vet fel a nagyarányú (főleg 
orosz) importfüggőség miatt.

„Napenergia vonatkozásában az elvi potenciál több tízezer 
MW teljesítmény lehet, a legjelentősebb korlátozó tényező a 
berendezések magas árához kapcsolódóan a rendelkezésre álló 
támogatási keretek. Mindazonáltal a magyarországi napsüté-
ses órák számát tekintve a termikus napenergia-hasznosítás a 
kifejlett technológia révén igen jó eszköz a megújuló energia-
források elterjesztésében, a fotovoltaikus napenergia esetén 
a felgyorsult gyakorlatorientált kutatás-fejlesztési munkák és 
rövid időn belül várható eredmények versenyképes rendszerek 
terjedését teszik lehetővé.”

Potenciál tekintetében talán a napenergia a leginkább 
optimális megoldás. Műszaki oldalról a korábban említett 
szabályozási problémák okozhatnak gondot, ahogy pl. Né-
metországban a hálózat pufferként való alkalmazása, vagy 
a csúcsidő mesterséges eltolása. Azaz szándékoltan rontják 
az amúgy sem magas hatásfokot: egy napelem termelésének 
maximumát akkor éri el, amikor a 90°-hoz legközelebbi szög-
ben esik rá a napfény. Ez Európában dél és 2 óra közé esik 
általában. Azonban az ún. fogyasztói profil délutáni maximu-
ma, azaz amikor a háztartási fogyasztók a legtöbb villamos 
energiát igénylik, délután kezdődik, ahogy hazatérnek a mun-
kából. Tehát akkor termel a napelem leginkább, amikor nem 
igazán van villamosenergia-igény, és amikor az igény jelent-
kezik, nem termel annyit. A hálózat átvitt értelemben tehát 
pufferként működik, ami nem jelentős beépített teljesítmé-
nyek esetén nem okoz akkora problémát, azonban Németor-
szágban ~30 GW beépített teljesítményről beszélhetünk. Így 
a napelemeket olyan szögben szerelik fel a házak tetejére, 
vagy a kívánt pozíciójába, hogy a maximális kibocsájtását a 
délutáni órákban érje el.

Gazdasági oldalról pedig a támogatási rendszer alapos, 
átgondolt változtatásával lenne célszerű elkerülni a Csehor-
szágban tapasztalt napenergia-buborék effektust. Stratégia-
alkotási szempontból pedig úgy válna teljessé a kép, ha az 
alkatrészek, egyes alkotóelemek gyártása is helyet kapna a 
magyarországi palettán. Mindezek mellett a magyarországi 
beépített teljesítmény elenyésző, és évek óta stagnál annak 
ellenére is, hogy az egyre javuló tanulási görbének hatására 
a költségek csökkentek, a hatásfok pedig javult. Kapacitás 
szempontjából sokkal jobb helyzetben vagyunk a világszin-
ten is magasan vezető Németországhoz képest, ennek el-
lenére nincs sem regulációs sem anyagi támogatása a nap-
elem-telepítésnek.

„Magyarország kiváló agroökológiai adottságokkal rendelke-
zik a biomassza versenyképes előállítására.”

A másik leginkább kétséges pontja a cselekvési tervnek 
a biomassza alapú energia-előállítás. A hagyományos bio-
massza alapú energiatermelés, azaz a fakivágás utáni fizikai 
átalakítás és eltüzelés mind erdőgazdálkodási - amennyiben 
az nem a tervszerű erdőgazdálkodás következménye, vagy 
esetleg egy direkt erre a célra telepített energiaültetvény -, 
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biztosítani, milyen feltételeknek kell teljesülni. Ennek híján bár 
értékes gondolatokat tartalmaz, nem segíti elő Magyarorszá-
got 20/20/20-as céljainak elérésében…

A jelentést a WEC-HYPE tagjai készítették - Almási László, 
Bonda Balázs, Gerse Pál, Dr. Hartmann Bálint, Hegedűs Zoltán, 
Holló Gergő, Talamon Attila, dr. Uhrin Eszter, Vágó Tamás, Dr. 
Vokony István - a 2012-13-as őszi féléves workshop előadói - 
Dr. Bacskó Mihály: A megújuló részarány növelésének hatása 
az energiaszektorra; Dr. Kaderják Péter: Megújuló energiafor-
rások versenyképessége és támogatási rendszerek; Dr. Gerse 
Károly: Megújulók piacképessége – útmutatása alapján.
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A Kuratórium elnöke

Új ügyvezető igazgató 
az OSRAM Magyarországnál
Budapest, 2015. január 13. – A világítástechnikai cégnél 
eltöltött 20 éves pályafutása után, Bittera Miklós távo-
zásával gaál jános személyében új ügyvezető igazgatót 
neveztek ki az osrAM Magyarország élére. Az újonnan 
megválasztott vezető feladatát 2014. december 1-jétől 
látja el korábbi, az oeM csatorna értékesítési vezetője-
ként betöltött pozíciója megtartása mellett. 

Gaál János felsőfokú tanulmányait a Kandó Kálmán 
Villamosipari Műszaki Főiskolán folytatta, 1989-ben végzett a 
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forrás-technológia szakágán.
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Bevezetés                                                                                               

Figyelemre méltó időszakban élünk abból a szempontból, 
hogy a középfeszültségű szabadvezeték-hálózatoknál nagy 
technológiai változások indultak be. Magyarországon eddig 
nem használt, vagy teljesen új műszaki megoldások kerültek 
előtérbe.

A megszokottól eltérő technológiát a folyamatos ellátás 
igényei, az üzemeltetési feltételek szervezeti-technikai olda-
lának új lehetőségei, a rendelkezésre álló új műszaki megol-
dások, anyagok, valamint környezetünk változásainak és vé-
delmének határozott tényei és szempontjai indokolják.

A felsoroltak megindították a gondolkodást, tervezést és 
cselekvést a hálózati engedélyes társaságoknál, az érintett 
ipari szegmensben, az energetikával és a környezetvédelem-
mel foglalkozó szervezeteknél és hatóságoknál. A feladat az 
volt, hogy a meglévő helyzetből kiindulva, a technológiai 
lehetőségeket felhasználva meghatározzuk azt, hogy a kö-
vetkező időszakban milyen technológiák a legjobbak a villa-
mosenergia-ellátás gerincét képező középfeszültségű szabad-
vezeték-hálózat létesítésére, üzemeltetésére. Ezeket az új mód-
szereket és anyagokat mielőbb alkalmazni kell, mert az egész 
hálózatot tekintve évtizedes léptékű feladatokról van szó.

Meglévő HálózAtAink és A tíPustervek                      

Magyarország villamosenergia-elosztásában – a hálózat hosz-
szát tekintve – a kis- és középfeszültségű rendszerek domi-
nálnak. A 11-35 kV-os középfeszültségű hálózat több, mint 
67 ezer km, melyből csak13 ezer km a földkábel.1

A szabadvezetékeket az államosított villamosenergia-
ipar korában központilag kidolgozott típustervek alapján 

1 2012. évi statisztikai adatok szerint Magyarországon középfeszült-
ségű szabadvezeték 53962 km, középfeszültségű kábelvezeték 
13216 km, kisfeszültségű szabadvezeték 64611 km, kisfeszültségű 
kábelvezeték 23559 km volt. 

2 VÁT-H4 Villamosenergia-ágazati típusterv: Erősáramú hálózat 
VÁT-H4: Kisfeszültségű (0,4 kV) szabadvezeték-hálózat, 1970   

3 VÁT-H2 Villamosenergia-ágazati típusterv: Erősáramú hálózat 
VÁT-H2: Középfeszültségű (20-35kV) szabadvezeték-hálózat, 1974

4  Például közvilágításra VÁT-H7, transzformátorállomásokra 
VÁT-Tr... jelzéssel.

létesítették. A típusterv alatt olyan műszaki tervdokumentu-
mot értünk, amely alkalmas a kis-, illetve középfeszültségű 
hálózatok kiviteli terveinek adaptációs tervezési eljárással 
történő elkészítésére. A típustervek alkalmazásának óriási 
előnye az alkalmazott anyagok, eszközök egységes köre, mely 
javítja a költséghatékonyságot és a technológiai egységesség 
miatt a hálózatok szerelése, karbantartása is egyszerű.

1949-ben az államosított villamosenergia-szolgáltatókból 
és egyéb, az iparághoz tartozó cégekből létrehozták az 
Állami Villamos Energia Szolgáltató (ÁVESZ) Nemzeti Vállala-
tot (N.V.-t). Az ERŐTERV 1950-ben alakult meg Erőmű Tervező 
Iroda néven, a távvezetékek és elosztó hálózatok tervezését 
az 1951-ben alapított Hálózattervező Iroda (HÁTERV) kapta 
feladatul. A két intézmény 1964-ben egyesült a most már 
az Erőmű- és Hálózattervező Vállalat rövidítését jelentő 
ERŐTERV néven. Még 1951-ben megszüntették az ÁVESZ-t és 
hat területi áramszolgáltató vállalatot alakítottak.

Az első kis-, illetve kö-
zépfeszültségű szabadve-
zeték-hálózati típusterve-
ket az ERŐTERV 1970-ben 
és 1974-ben készítette 
az akkori Magyar Villa-
mos Művek (MVM) Tröszt 
megrendelésére VÁT-H42, 
illetve VÁT-H23 jelzéssel. 
Egyéb hálózati elemekre4 
további VÁT-H... jelzésű 
(jelentése: Villamosener-
gia-ágazati Típusterv-
Hálózati...) típustervek ké-
szültek. Az 1990-es évek 
elején, az áramszolgáltató 
vállalatok önállósodása 
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Az elektrotechnika tudományterületei
A MEE Szakmai és Tudományos 

Bizottság cikksorozata

Középfeszültségű 
szabadvezeték-hálózatok 

– paradigmaváltás 

Czövek Zoltán

Az üzemeltetési és a környezeti feltételek változásai, 
valamint új hálózati technológiák megjelenése napja-
inkra tarthatatlanná tette, hogy a korábban használt 
típustervek szerint építsük és rekonstruáljuk középfe-
szültségű szabadvezeték-hálózatainkat. 

A problémák igen összetettek. Megoldásukra olyan 
új típusterv kidolgozását kezdeményezték a hazai 
áramhálózati társaságok, melyben a kihívásokra merő-
ben új válaszokat adtak. 

Changing operational conditions and environmental 
circumstances, as well as new mains technologies, have 
made it intolerable for us to build and reconstruct our 
medium voltage overhead lines according to previously 
used standard designs. 

Problems are very complicated. In order to solve the 
tasks, the Hungarian mains companies have taken the 
initiative in working out a new standard design, in which 
they have given entirely new replies to the challenges.

1. ábra  Fejszerkezet álló- és függőszigetelők-
kel (vegyes elrendezés);           fotó: Bagyura János

2. ábra  Álló szigetelő rögzítése rugalmas módon, laprugóval; 
rajz: Pöyry-ERŐTERV



hez szükség van feszítőszigetelőkre is, az alkalmazott porce-
lán (vagy üveg6) állószigetelők mennyiségük miatt döntően 
befolyásolták a létesítési költségeket. 

Az állószigetelős rendszereknél a vezetéksodronyok és a 
tartószerkezet kapcsolata merev. A merev kapcsolat miatt a 
vezetéksodrony és a szigetelő talppontja között igen nagy 
dinamikus erőhatások léphetnek fel. A típustervek által beve-
zetett acél síktartók a tartószerkezetre figyelembe veendő to-
vábbi csavaró-nyomaték növekedést is hoztak, melyek miatt 
fokozottan figyelni kellett például arra, hogy egy-egy feszítő-
közben egyenletes nagyságú tartóoszlopközök létesüljenek. 

A problémák gyakorlati megtapasztalása után születtek kü-
lönféle megoldások (pl. speciális fejszerelvényes tartószige-
telők) arra, hogy a dinamikus erőhatásokra a vezetéksodrony 
képes legyen az állószigetelőn elmozdulni (elcsúszni), de 
ezek a gyakorlatban kevés eredményt hoztak, mivel az el-
mozdulás – ha létre is jött – egyirányú maradt, a vezetékek a 
behatás után nem tudtak visszaállni eredeti pozíciójukba (így 
az egyes oszlopokra ható csavarónyomaték állandósult). 

A túlterhelésekből származó mechanikai sérülések, törések 
esetében nagy előnnyel járna, ha lehetőleg olcsó, könnyen 
cserélhető elemek mennének előbb tönkre, szemben például 
az oszlopok törésével, kidőlésével. E célból alkalmazták a tar-
tószerkezet egyes elemeinek lépcsőzetes mechanikai mére-
tezését. A megépült kísérleti szakaszok biztató eredményeket 
mutattak, a széles körű elterjedésnek az üzemeltetés során 
szükséges (speciálisan méretezett) javítóanyagok pontos biz-
tosítása és alkalmazása szab gátat.

Az állószigetelők és az oszlopok rugalmas kapcsolatára eddig 
bonyolult (és drága) megoldások születtek, melyeket gyakorlat-
ban, üzemelő hálózati szakaszokon még nem próbáltak ki.

További problémát jelent, hogy a minél kevesebb tartó-
szerkezet (oszlop) felhasználása érdekében a lehető legna-
gyobb oszlopközöket használták, a vezetéksodronyok föld 
feletti magasságának biztosítása (belógásának korlátai) miatt 
viszont követelmény, hogy a sodronyok feszítése a megen-
gedhető legnagyobb erővel történjék. Ez főként síkvidékek 
esetében vált gyakorlattá. A sok esetben 140-160 méteres 
oszlopközök nagy (100-110 N/mm²) mechanikai húzófe-
szültség alkalmazását igénylik, ami miatt jelentős mértékben 
felerősödnek a vezetőkopást és anyagfáradást okozó veze-
tőrezgések. A megengedett legnagyobb húzóerő közelébe 

után saját hatáskörükbe került az 
alkalmazott műszaki megoldások 
kiválasztása. Egy ideig minden 
áramszolgáltató követte a koráb-
ban kötelező típusterveket, de a 
hálózati technológiai fejlődés és 
a beszerzési források bővülése 
magával hozta a változtatások, 
a típustervek korszerűsítésének 
igényét. A középfeszültségű sza-
badvezetékek körében, a csupasz 
vezetéksodronyok mellett meg-
jelentek a burkolt, sőt szigetelt 
vezetékek. A vezetékek rögzíté-
sénél elterjedtek az előformázott, 
illetve a csavaros, rugós kötő-
elemek. Közös áramszolgáltatói 
anyagi hozzájárulással 1992-ben 
elkészíttették az új, VÁT-H205-nak 
jelzett hálózati típustervet, mely-
nek használata természetesen 
önkéntes.

A magyarországi villamos há-
lózatokra rányomta a bélyegét a 
német-osztrák műszaki kultúra, 

melyet szakembereink külhoni egyetemekről és főiskolákról 
hoztak magukkal, másrészt az iparágban számottevő német 
tőke is működött, ami ugyanezt a befolyást erősítette. A ha-
zai középfeszültségű szabadvezeték-hálózatok állószigetelős 
kialakításának alapját tehát német műszaki megoldásokban, 
szabványelőírásokban kell keresnünk. Ettől eltérően pl. Fran-
ciaországban a jelentős kiterjedésű szabadvezeték-hálózat 
túlnyomó részben függőszigetelős kiépítésű.

A Meglévő HálózAtok MeCHAnikAi 
ProBléMái                                                                                                

A szabadvezetékek tartószerkezetének funkcióját az áramve-
zetők (sodronyok) biztonságos távolságban tartása, az osz-
lopoktól való elszigetelése, illetve a sodronyoknak a talajhoz 
való mechanikai kapcsolódásának biztosításában foglalhat-
juk össze. E funkcióknak és a gazdaságosságnak egyszerre 
bármely technológiai szinten csak kompromisszumokkal 
lehet megfelelni. 

Nálunk az álló porcelánszigetelők, a rövid, hajlított acéltar-
tók és a faoszlopok jelentették az első, egyszerűsége miatt 
széleskörűen alkalmazott rendszert. Az állószigetelők domi-
nanciája mindmáig megmaradt. Bár minden szabadvezeték-

3. ábra   Függesztett 
tartószigetelők alapelrendezése; 

rajz: Pöyry-ERŐTERV

5. ábra   Kettős felfüggesztés, melynél a 
vezeték irányára merőleges elmozdulás 
korlátozott;                       rajz: Pöyry-ERŐTERV

6. ábra   Vezeték síkja alatt elhelyezett oszlopkapcsoló
tartóoszlopon;                                                                   rajz: KVGY, Pöyry-ERŐTERV
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4. ábra  Függesztett tartószigetelők helyszí-
nen elemenként szerelhető fejszerkezeten; 

fotó: MEGAWATT Mérnökiroda

5 VÁT-H20: Egyrendszerű, 20 kV-os szabadvezeték-hálózat beton-
oszlopokkal VÁT-H20, 1992

6 Az összes szigetelőből néhány százalék arányban alkalmaztak 
csak üvegszigetelőt, elsősorban feszítő pozícióban.
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történő beszabályozás kritikussá tette egyes hálózatok mű-
szaki állapotát. A műszaki számítások alapján még minden 
előírásnak, szabványnak megfelelő vezeték is könnyen ki-
kerülhet a betervezett mechanikai tűrésmezőből az extrém 
külső behatásokra (pl. szélvihar, vezetékjegesedés, oszlopala-
pozás elmozdulása stb.). Másképpen fogalmazva a vezeték 
mechanikai „rugalmassága", ellenálló képessége kicsi.

A szabadvezeték sodronyai folyamatosan ki vannak téve 
különböző erősségű és irányú légmozgásnak, ezért a vezeté-
kek a mechanikai rendszer által meghatározott frekvenciákon 
valamilyen mértékben mindig rezegnek. A rezgések hossz- és 
keresztirányúak és sokkal lassabban csillapodnak, ha nagy a 
sodrony húzófeszültsége (gondoljunk a húros hangszerekre). 
Ennek káros következménye az alumíniumötvözetekből ké-
szült sodronyok kristályszerkezetének kívánatosnál gyorsabb 
átalakulása és egyes elemi szálak korai törése. Az üzemelte-
tésben az elemi szálak törése után tapasztalható az eltört 
szálak kisodródása is, ami zárlatveszélyt hordoz magában, de 
az intenzív rezgések miatt a tartó- és feszítőkötések fokozott 
kopása, tönkremenetele is megfigyelhető.

A vezetékek megfelelő mechanikai tartalékát a feszítőerő 
oldaláról az alábbi kívánatos feltételek betartásával lehet biz-
tosítani:

Legfeljebb 110 méteres oszlopközök alkalmazása – ami ter-
mészetesen többletköltséget is jelent.

Az áramvezető sodronyokra vonatkozóan az alábbiakban 
korlátozott legnagyobb húzófeszültség-értékeket célszerű 
alkalmazni:
•  50 mm² keresztmetszetű AASC sodrony esetén 90 N/mm²,
•  50 mm² és 95 mm² keresztmetszetű BSZV sodrony esetén 

80 N/mm²,
•  95 és 120 mm² keresztmetszetű AASC és ACSR sodrony 

esetén 80 N/mm².
Napjainkban a korábbi évtizedekhez képest ún. szélsőséges 

időjárási helyzetek gyakrabban fordulnak elő, melyek a háló-
zatokban további károkat okoznak és az okozott üzemzavarok 
kiterjedtsége is megnőtt. A vezetékek mechanikai tartalékának 
növelése ezeket a károkat is jelentősen csökkentheti.

kÖrnyezeti Összefüggések                                                  

A környezettudatosság térhódításával, a 70-es évektől kezdő-
dően fokozatosan előtérbe kerültek a madárvilág és a szabad-
vezetékes hálózatok kényszerű „együttélésének" visszásságai. 
Először a gólyafészkek és a kisfeszültségű vezetékek, később 
a középfeszültségű szabadvezetékek és a ragadozó madarak, 
majd a nagytestű madarakkal kapcsolatos „hálózati" problé-
mák a természetvédelem oldaláról is előjöttek. 

Sajnos a természetvédelem és az iparág hosszú ideig nem 
találta az együttműködést. Mára már sikerült kölcsönösen 
megérteni a problémák lényegét és együttműködve megkez-
dődött a madárbarát, sok esetben kifejezetten közvetlenül a 
madarak életfeltételeinek javulását eredményező műszaki 
megoldások kidolgozása, bevezetése. Továbbra is komoly 
probléma marad azonban a madárbarát műszaki megoldá-
sok többletköltségének finanszírozása. 

Átmenetinek tekinthető szükségmegoldásként elterjedtek 
a különféle szigetelő burkolatok, melyek a védelemben csak 
részmegoldást nyújtanak és sajnos újabb műszaki hibalehe-
tőségeket is magukban hordoznak. 

Az univerzáliskáBel-konCePCió                                       

A földkábelek a városi területeken dominálnak, míg a távve-
zetékek a vidéki részeken. Az univerzáliskábel-technológia 

ezt a mintát váltja fel egy új és a – helyszíntől függően – 
költséghatékony módon, a 11 és 22 kV-os elosztó hálózatokon.

Eszerint egy és ugyanaz a kábel használatos mindenhol, a 
telepítés módja (föld alatt vagy felett) pedig attól függ, hogy 
az adott hálózati szakaszon melyik felel meg jobban. Számos 
pozitív tényező van:

Nagyobb szabadságfok a nyomvonalak meghatározásánál.•	
Univerzális alkalmazás: föld alatt, vízben, oszlopokon.•	
A földbe fektetett kábelhez képest alacsonyabb létesítési •	
és üzemeltetési költségek az oszlopokra rögzített megol-
dással (pl. sziklás talajon, erdőben).
Biztonságos, teljes szigetelés és árnyékolás.•	
Az univerzáliskábel-technológia teljes rendszert alkot.
Az univerzális kábeleknek ellen kell állniuk a különféle kö-

rülményeknek, amelyek a föld alatti, víz alatti és a levegőben 
történő telepítésből adódnak. A földbe fektetés miatt a ká-
belnek erősnek és könnyen fektethetőnek kell lennie. A vízbe 
történő telepítés miatt fontos, hogy a kábel, fajsúlyából adó-
dóan, merüljön el. Az univerzális kábelnek alkalmasnak kell 
lennie önhordó légvezetékként történő telepítésre. A húzó-
erő nem hathat közvetlenül a vezetőkre, az axiális erőknek át 
kell adódniuk a külső köpenyen és a szigetelési rendszeren 
keresztül a tartó vezetőre, anélkül, hogy a szigetelési rendszer 
megsérülne. 

A kábelek kizárólagos alkalmazása biztosítaná az időjárási 
okokból bekövetkezett üzemzavarok számának  és kiterjedt-
ségének jelentős csökkenését, madárvédelmi szempontból 
ideálisnak nevezhető. Figyelembe kell venni, hogy a szabad-
vezetékek földzárlat-kompenzálási rendszerébe kiterjedt 

kábelhálózatokat – azok erősen kapacitív volta miatt – nem 
lehet közvetlenül beépíteni. A kompenzálási rendszerek 
átalakítása, bővítése költséges kiegészítő beruházásokat 
igényel. Az eddig szórványosan, speciális igények kielégíté-
sére7 épült univerzáliskábel-szakaszok tapasztalatai műszaki 
és üzembiztonsági szempontból kedvezőek. Tudni kell, hogy 
a kábelszerelési technológiákat az univerzális kábelre előírt 
módon, pontosan kell alkalmazni. A létesítési költségek azon-
ban sajnos közel vannak a hagyományos földkábeléhez, ezért 
a környezeti feltételek, adottságok és az ellátási igények ala-
pos mérlegelése alapján lehet az alkalmazásról esetenként 
dönteni.

A létesítés és üzeMeltetés kÖltségei                                  

A hálózat elemeinek létrehozásánál legfőbb szempontok 
a műszaki megfelelőség, a gazdaságosság, a biztonságos 
létesítés és üzemvitel. A gazdaságosságon minden esetben 

7. ábra   Univerzális kábel szerkezeti felépítése;                  rajz: Ericsson
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7 Nemzeti parki erdős területen, lakott területen, szűk helyeken, 
sziklás talajú hegyoldalban létesültek univerzáliskábel-hálózatok, 
legnagyobbrészt oszlopokon vezetve. Több közös oszlopsor is léte-
sült kisfeszültségű hálózattal és távközlési hálózattal együttesen.



típustervet a Pöyry-ERŐTERV 2013-ra készítette el. Az új típus-
terv a VÁT-H21 jelölést kapta, egyrészt, mint ami a VÁT-H20 
után következik, másrészt a XXI. századra (illetve az új hely-
zetre) is utalva.

A típusterv által preferált megoldások teljes bevezetése 
több éves, következetes műszaki-gazdasági és természetvé-
delmi munkával lehetséges.

Az új vát-H21 tíPusterv legfontosABB 
sArokPontjAi                                                                                             

1. Tartóoszlopokon a függőszigetelők általános bevezetése, 
mely biztosítja a vezetékek rugalmas kapcsolatát a tartószer-
kezettel. A kompozit rúdszigetelők nagyfeszültségen történő 
több évtizedes alkalmazási tapasztalatai a középfeszültségű 
kompozit szigetelők tömeges megjelenését eredményezték. 
A korábban nagyfeszültségű kompozit szigetelőket gyártó 
cégek mellett, világszerte megjelentek új gyártók is, melyek 
fő gyártmánya a középfeszültségű kompozit szigetelő lett. 
Az új piaci kínálat a viszonylag drága porcelán és üveg füg-
gőszigetelőkhöz viszonyítva rendkívüli árcsökkenést is ho-
zott. Az árcsökkenés több területen meghaladta az 50%-ot 
is. A függőszigetelők alkalmazása találkozik a madárvédelmi 
szempontokkal. Az újonnan kialakított oszlopfejszerkezetek 
lehetőséget biztosítanak a madarak veszélymentes beülésé-
re. A függő- és feszítő szigetelők hosszait a madárvédelem 
érdekében a villamos és mechanikai szempontból szüksé-
gesnél nagyobbra kellett választani, A végfeszítő pozícióban 
használatos kompozit szigetelők pl. 700 mm hosszúak, de a 
költségek így is alatta maradnak a porcelánszigetelős meg-
oldásoknak. Olyan helyeken, ahol a nyomvonalra merőleges 
vezetékelmozdulásokat korlátozni szükséges (pl. nyomvonal-
törések, leágazó csatlakozások, egyéb „szűk" helyek) "V" elren-
dezésű függőszigetelőket alkalmazunk, melyek lehetővé teszik 
a hossz irányú elmozdulást. 

2. Beépített területeken, szűk 
nyomvonalsávokban tovább-
ra is használunk állószigetelős 
rendszereket, akár burkolt ve-
zetékkel is, de ilyen helyeken 
az oszlopközök mindenképpen 
kisebbek, az alkalmazott feszí-
tőerő is kevesebb, valamint a 
túlfeszültségek8 fellépésének 
valószínűsége is kicsi. A burkolt 
vezetéksodronyokat a madarak 
védelme érdekében általáno-
san áramkötések készítéséhez 
használjuk.

3. A tartó és végfeszítő me-
chanikai kötések csavaros 
rögzítésűek. Ez azt is hivatott 
biztosítani, hogy a szerelések 
minősége és tartóssága minél 
kevésbé függjön az adott szere-
lő személyétől.

az adott hálózat élettartamra vizsgált gazdaságosságát ért-
jük. Ebbe beletartoznak a létesítés, az üzemeltetés és a fenn-
tartás költségei egyaránt.

Az üzemeltetési és javítási költségekben egészen az 1990-es 
évekig alapvetően a felhasznált anyagok és alkalmazott tech-
nikai eszközök költségei domináltak. Az üzemeltető szerelők 
és egyéb személyzet költségei az adott időszakban elviselhe-
tőek voltak, ráadásul a zömében szakmailag kiválóan képzett 
munkaerő a kor színvonalán hatékonyan dolgozott. Így a 
típustervek a hálózatlétesítés és -üzemeltetés magas munka-
erőigénye mellett is tudták a hatékonyságot és a költségtaka-
rékosságot szolgálni.

A hálózati engedélyes társaságok tulajdonosváltásával, 
szervezeti átalakulásával együtt az üzemeltető személyzet 
eszközei, műszaki lehetőségei gyarapodtak, de létszámuk 
erősen csökkent, így a hagyományos, élőmunka-igényes 
hálózatfenntartási módszereket nem lehet folytatni, mind-
emellett a fogyasztói elvárások és hatósági előírások is sokkal 
szigorúbbak lettek. 

elvárások A HálózAttAl szeMBen                                

A merev mechanikai rendszert képviselő állószigetelős háló-
zatokon egyre több műszaki meghibásodással kell számol-
nunk, melyre ráerősít a szélsőséges klimatikus események 
szaporodása és az élőmunka-igényes üzemeltetés megdrá-
gulása. Az állószigetelős rendszerek jelen formájukban igen 
nagy veszélyforrást jelentenek Magyarország jelentős madár-
állományára. Ezen a fejszerkezetek utólagos szigetelő burko-
lása tartósan nem segít, ellenkezőleg, újabb hibaforrások is 
keletkeznek.

A fenti helyzetben is követelmény mind a hálózatok megbíz-
ható, költséghatékony üzemeltetése, mind pedig a természet-
védelem követelményeinek betartása. Ennek érdekében az ed-
dig alkalmazott hálózati műszaki megoldásainkat felül kellett 
vizsgálnunk és olyan új technológiát kellett kidolgozni, mely a 
problémákra a jelenlegi legjobb megoldást nyújtja. Az igényelt 
műszaki változtatások az alábbiakban foglalhatók össze:

1. A vezetékek és a tartószerkezetek kapcsolódását mecha-
nikailag (elsősorban a nyomvonal irányában) rugalmasabbá 
kell tenni. Ennek révén nagyobb tűrőképességet lehet elérni 
a klimatikus hatásokkal szemben.

2. A mechanikai feszítőerőt a korábban alkalmazotthoz 
képest csökkenteni kell a rezgések káros hatásainak csök-
kentése érdekében (több oszlopra lesz szükség, hogy a ve-
zetékmagasságokat tartani lehessen). Ettől azt várjuk, hogy a 
fáradásos törések és vezetékhibák számát csökkentse, az üze-
meltetési költségeket és feladatokat érdemben csökkentse, a 
megbízhatóságot növelje.

3. A tartószerkezetek földpotenciálú részeit és a vezetékek 
feszültség alatt álló pontjait olyan módon kell elrendezni, 
hogy a Magyarországon honos, különféle testméretű mada-
rak minél nagyobb részének a vezetékek ne jelentsenek élet-
veszélyt, hanem a tartószerkezetek esetleg még segítsék is a 
megváltozott környezetben átalakuló élőhelyeken a madarak 
életét. Ez a változás leginkább a tartószerkezetek fejszerkeze-
tét (tartó-, feszítőkarok, szigetelők) érinti.

4. A vezetékeknek továbbra is ki kell elégíteniük a minden-
kor hatályos biztonsági követelményeket. 

Az új követelményeknek megfelelő technológiai megol-
dásokat mindenképpen típustervekben célszerű rögzíteni, 
mely garantálja a hatékonyságot műszaki, természetvédelmi 
és gazdasági oldalról is. 

A hálózati társaságok közös megbízásával és együtt-
működésével a középfeszültségű szabadvezeték-hálózati 
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8. ábra Univerzális kábel végfeszítése 
spirálos megfogással építés közben;

 fotó: E.ON Hungária

8 A 90-es években elterjedt burkolt szabadvezetékek a magyar há-
lózat sok helyen okoztak rendkívüli védelmi működéseket. A Skan-
dináviából behozott rendszerek eredetileg rendelkeztek túlfeszült-
ség-védelmi megoldásokkal (különféle szikraközökkel), melyeket 
viszont a madárvédelemmel nem lehet összehangolni. Lásd még: 
Orlay Imre: Középfeszültségű burkolt vezetékek üzemeltetési prob-
lémái (2005, Elektrotechnika 98. évfolyam 11. szám)
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4. Zárt kialakítású, illetve a vezetéksodronyok szintje alatti 
oszlopkapcsolók használata. A zárt oszlopkapcsolók a beve-
zető áramkötő vezetékek szakszerű szerelése mellett teljes 
biztonságot jelentenek a madarak számára, a hagyományos 
nyitott, de vezetéksodrony alatti kapcsolók külföldön elter-
jedtek, teljes védelmet csak a közepes vagy nagyobb testmé-
retű madarak esetében jelentenek.

Összegzés                                                                                                 

A hálózat megbízhatóságának jövőbeni fenntarthatósága 
(javítása) érdekében vállalni kellett azt, hogy Magyaror-
szágon eddig szokatlan technológiai megoldásokat alkal-
mazunk és az új típustervben (VÁT-H21) a függőszigetelős 
rendszereket preferáljuk. A függőszigetelős hálózatok elter-
jedéséhez szerencsés módon kapcsolódik a kompozit rúd-
szigetelők tömeges és megjelenése, olcsósága és az, hogy a 
függőszigetelőkkel a hálózatok mechanikai rugalmasságát 
és a madárbarát fejszerkezetek megtervezését egyaránt biz-
tosítani lehet. 

Bár sok méltánylandó érv (biztonsági, üzemeltetési, kör-
nyezetvédelmi, városképi) szól amellett, hogy legalább lakott 
területeken belül az összes hálózatot földkábellé kellene 

tárgy: állásfoglalás az egyszemélyes 
munkahely meghatározására

Az e.on dso kérdéssel fordult a fAM Bizottsághoz, 
amelyben ez egyszemélyes munkahely definíciójának 
vizsgálatát kérte, különösen a mérőhelyi munkák esetén 
a kismegszakító és a sorozatkapcsoló beépítésére.

állásfoglalás
A FAM Bizottság a Kisfeszültségű Munkavégrehajtási Feltéte-
lek következő módosítását javasolta az egyszemélyes munka-
helyek vonatkozásában:

2. Egyszemélyes munkahely
2.1  Azon a munkahelyen, ahol a munkát egy feljogosított 

személy végzi, a dolgozó munkavezetőnek minősül.
2.2 Fogyasztásmérőhelyen akkor is végezhető egyedül FAM-

munka, ha a fogyasztásmérő-szekrény az épület külső fa-
lán, vagy az épülettől független tartószerkezeten van elhe-
lyezve, de az épülettel való összetartozása egyértelmű.

2.3 Fogyasztásmérőhelyen egyszemélyes munkahely minden 
olyan esetben nyitható, ahol söntkábel nem szükséges a 
munka elvégzéséhez (pl. áramváltócsere nem végezhető 
el egyedül, ha biztosítani kell a folyamatos ellátást a csere 
időtartamára söntkábel alkalmazásával). 

E szabály értelmében elvégezhető minden munka (javí-
tás, karbantartás, csere) fogyasztásmérőn, kismegszakítón, 
kapcsolóórán, hang- és rádiófrekvenciás vevőkészüléken és 
az általuk működtetett mágneskapcsolón, a fogyasztásmérő 
mögötti kötéseken is.

Budapest, 2014. október 2.
FAM Bizottság

átépíteni, ennek megvalósítása a magas beruházási költsé-
gek miatt irreális.

A középfeszültségű szabadvezetékek még hosszú ideig 
meghatározó jelentőségűek lesznek. Az új típusterv beveze-
tése és általános alkalmazásba vétele nehéz, több évig tartó 
folyamat, a tényleges előnyök valósággá válásához több évti-
zednyi idő is eltelhet. 

Az új technológiával végzett rekonstrukciók folyamatát 
gyorsítani kellene a hálózatokra fordítható források növelésé-
vel. Lehet, hogy „eretnek" gondolat, de – mivel a biztonságo-
sabb, környezetkímélő energiaellátás nemzeti érdek – lehet-
ne segíteni talán a hálózati engedélyesek gazdasági érdekelt-
ségének erősebbé tételével, támogatásával is!

A kis-, közép- és nagyfeszültségű FAM-szerszámok átvételi és 
periodikus felülvizsgálatát végző FAM Laboratórium minősítés 
megszerzésére 2015. évre.
A 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavég-
zés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról 2.§ (2) b) pontja a 
FAM Bizottság feladatává teszi a FAM-tevékenységhez használt 
eszközök vizsgálatát végző vizsgálólaboratórium minősítését.
A bizottságnak a minősítést a szabályzat 4. pontja szerint a 
FAM-eszközök átvételi és periodikus felülvizsgálatát végző labo-
ratóriumokra kell elvégeznie.
A bizottság a feladatának ellátásához elkészítette a kis-, 
közép- és nagyfeszültségű FAM-eszközök átvételi és periodikus 
felülvizsgálatát végezni kívánó laboratóriumok felszereltsé-
gére és tevékenységére vonatkozó Ajánlásokat, amelye(ke)t a 
fambizottsag@mee.hu e-mail címen történő jelentkezés után a 
FAM Bizottság megküld a pályázónak.
Kérünk minden olyan gazdálkodó szervezetet, aki 2015. április 
1-től FAM-eszközök átvételi és/vagy periodikus felülvizsgálatát 
végző FAM Laboratóriumot kíván működtetni, úgy az említett 
rendelet 4. pontjának megfelelően nyújtsák be pályázatukat 
(írásban és elektronikusan) a vizsgálni kívánt szerszám és/vagy 
eszközcsoport feltüntetésével és a minősítendő vizsgáló labora-
tórium rövid bemutatásával 2015. február 15-ig a FAM Bizott-
sághoz (MEE-FAM Bizottság 1075 Budapest, Madách Imre út 5. 
III. emelet vagy fambizottsag@mee.hu). A minősítést a FAM 
Bizottság egy évre adhatja, ezért azt évente meg kell ismételni.
A pályázat beérkezése után a minősítés elnyerését a FAM 
Bizottság az Elektrotechnika című folyóiratban közzéteszi és 
erről közvetlenül írásban is tájékoztatja a minősítést elnyert 
laboratóriumo(ka)t.

Budapest, 2015. január 9. 
FAM Bizottság
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Czövek Zoltán
erősáramú villamosmérnök
ny. hálózattechnológiai szakreferens, 
E.ON Hungária Zrt.
MEE-tag
z2.czovek@gmail.com

FAM Bizottság 
állásfoglalásának közlése

FAM Bizottság 
pályázati felhívása 



Kihívások a nemzetközi 
és a hazai energetikában

Hárfás Zsolt

A Nemzetközi Energia Ügynökség legújabb, World Energy 
Outlook 2014 című kiadvány szerint a globális energia-
igény a jelenlegi szinthez képest 2040-ig 37 százalék-
kal fog növekedni. 2040-ben a világ energiaellátásának 
pedig négy, majdnem egyenlő pillére lesz: az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású technológiák (atomenergia és 
megújuló energiaforrások), a szén, az olaj és a földgáz.

The world primary energy demand is 37% higher in 2040, 
putting more pressure on the global energy system - 
according to the International Energy Agency’s 2014 edition 
of the World Energy Outlook. By 2040, world energy supply 
is divided into four almost equal parts: low-carbon sources 
(nuclear and renewables), coal, oil and natural gas.

Az előrejelzések szerint továbbra is Kína lesz 2020-ig a piaci 
növekedés legfőbb motorja, de azt követően azonban már 
India fogja átvenni a vezető szerepet. Globálisan egyaránt 
növekedni fog a nukleáris, a gáz és a megújuló alapú villa-
mosenergia-termelés volumene is.

A szervezet ismételten világosan rámutat arra is, hogy 
becslések szerint az energia-intenzív ipar globális piacán az 
Unió jelenleg ugyan világelső a részesedést tekintve, azon-
ban a növekvő energiaárak miatt a következő években közel 
10 százalékkal is csökkenthet e részesedése. E csökkenés ma-
gyarázata az, hogy jelentős piaci változásokat, piaci átrende-
ződéseket és energiaár-növekedéseket okozhat az Európai 
Unióban a nukleáris kapacitások leállítása, hiszen ez tovább 
rontja az Unió versenyképességét (a kieső kapacitásokat 
megújuló energiaforrásokkal kívánják pótolni, de ezek költsé-
ge magasabb, mint az atomenergiáé) pl. az Amerikai Egyesült 
Államokhoz képest, ahol jelenleg is közel fele annyiba kerül a 
gáz és a villamos energia, mint az Unióban.  

A kiadvány bemutatja, hogy a 2013 végén üzemelő 434 
atomerőművi blokkból 2040-re közel kétszázat le kell majd 
állítani tervezett üzemidejük lejárta miatt, e blokkok több-
sége pedig az Amerika Egyesült Államokban, az Európai 
Unióban, Japánban és Oroszországban található. A nukleáris 

iparágnak ezt a nagyszámú leállítási, leszerelési feladatot 
szakmailag és pénzügyileg egyaránt tudni kell majd kezelnie. 
Fontos kiemelni azonban azt is, hogy az iparágnak e közben 
az új nukleáris kapacitások megépítésével kapcsolatos hatal-
mas feladatra is fel kell készülnie. 

A kiadvány központi forgatókönyve szerint az atom-
energia továbbra is fontos szerepet fog betölteni az egyes 
nemzetek energiastratégiájában, még ott is, ahol jelenleg a 
nukleáris kapacitások leállítása mellett tették le a voksukat. 
A forgatókönyv szerint a globális atomenergia-kapacitások 
növekedése 2040-ig közel 60 százalékkal, a 2013 végi 
392 000 MW teljesítményről 620 000 MW teljesítményre fog 
növekedni, de így is csak a világ villamosenergia-termelésé-
nek 12%-át fogja adni.

Ez a növekedés nagy része négy országban fog koncentrá-
lódni – Kínában, Indiában, Dél-Koreában és Oroszországban. 
Egyedül Kína fogja a növekedés 45 százalékát biztosítani, 
30 százalékát pedig India, Dél-Korea és Oroszország.

Kínában pl. jelenleg 21 nukleáris blokk üzemel közel 18 000 MW 
beépített teljesítménnyel, de közben már 27 új blokkot építenek 
közel 30 000 MW teljesítménnyel, a jövőt tekintve pedig további 
60 tervezett és 120 javasolt új blokkal számolnak.

A tanulmány kiemeli, hogy az Amerikai Egyesült Államok 
nukleáris kapacitásai is növekedni fognak 16 százalékkal, 
emellett pedig Japán is megközelítheti majd a fukushimai 
atomerőmű-balesetet megelőző szintet.  Az Európai Unió-
ban azonban közel 10%-os nukleáris kapacitás csökkenés 
várható, főleg a jelenlegi német „atomellenes” döntés ered-
ményeképpen.  

A tanulmány szerint az atomenergia egyike azon kevés, 
globálisan rendelkezésre álló lehetőségnek, amellyel a klí-
mavédelmi célkitűzéseknek, azaz a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésnek az érdekében érdemben cselekedni tudunk. 
Globálisan az atomenergia alkalmazása 1971-óta közel 
56 gigatonna szén-dioxid-kibocsátást „takarított” meg, amely 
a jelenlegi (éves) kibocsátást alapul véve kétévnyi összes 
kibocsátásnak felel meg. A 2040-re a tervezett új nukleáris 
kapacitások eredményeképpen a nukleáris energia már közel 
négyévnyi szén-dioxid-kibocsátást fog „megtakarítani” úgy, 
hogy közben számos országban javítani fogja az ellátásbiz-
tonságot és az energiakereskedelmet is.

trendfordulAt és kiHívások A HAzAi 
energetikáBAn                                                                                      

2014-ben az import részaránya történelmi csúcsot ért el a 
hazai villamosenergia-fogyasztásban. Előzetes adatok alapján, 
éves szinten 13,4 TWh villamos energiát importáltunk, ezzel 
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1. ábra  A nukleáris blokkok számának várható változása 
1990-2040 között

2. ábra A nukleáris kapacitások változása az egyes régiókban 
2013-2040 között



Energetika

2012 végén még 10 094 MW (100%) beépített teljesítőké-
pesség állt rendelkezésre, ez azonban 2014 első félében már 
8940 MW-ra (89%) csökkent. A MAVIR legújabb, 2014. no-
vemberi elemzése szerint azonban ez a beépített kapacitás 
tovább fog csökkeni, hiszen 2018-ra 7011 MW (69,5%), 2030-
ra pedig csak 5120 MW (51%) maradhat a rendszerben.

Éppen ezért a hazai ellátásbiztonság hosszú távú garantá-
lása érdekében folyamatos fejlesztésekre és beruházásokra 

van szükség. Mindez pedig azt jelenti, hogy 
az előrejelzések szerint 2030-ig 7300 MW új 
erőművi kapacitás beépítésére lesz szükség a 
hazai rendszerbe. A szükséges új erőművi ka-
pacitások alappillérei az új orosz, 3+ generációs 
2400 MW összteljesítményű blokkok lehetnek, 
amelyek biztonságosan, gazdaságosan, magas 
kihasználási óraszámmal, szabályozhatóan és 
alaperőműként működhetnek majd a jövőben. 
Ugyanakkor az új blokkok megépítése mellett 
további 4900 MW új erőművi kapacitás (gáz, 
megújulók) megépítéséről kell a következő 
15 évben gondoskodni. A jelenlegi tervek sze-
rint 2032-2037 között a hazai villamosenergia-
termelés közel 54 százalékát biztosító paksi 
blokkok 2000 MW teljesítménye is kiesik majd 
a villamosenergia-rendszerből, így 2038-ban a 
4400 MW helyett csak 2400 MW atomerőművi 
kapacitás marad a rendszerben. Újabb kér-
désként pedig felmerülhet az, hogy a 2038-as 
években a kiesett 2000 MW teljesítményt miből 
is kívánjuk pótolni, hiszen akkor ez már hiány-
ként fog jelentkezni

néMetország A versenykéPesség 
és A klíMAvédeleM árnyékáBAn                                              

Németországban a fukushimai atomerőmű-
balesetet követő „atomellenes” döntés ered-
ményeképpen valóban tovább folytatódik a 
megújuló energiaforrások  egyre fokoződó 
felhasználása a villamosenergia-termelésben. 
2013 végén a német villamosenergia-rendszer-
ben a naperőművek 35,65 GW, a szélerőművek 
pedig 32,51 GW beépített teljesítményt kép-

viseltek. A legfrissebb adatok szerint 2014 decemberében 
a naperőművek teljesítménye 38,13 GW, a szélerőműveké 
pedig 35,68 GW teljesítményre növekedett, azaz 1 év alatt 
a beépített nap- és szélerőművi kapacitás összességében 
5650 MW értékkel növekedett.  Ez a szám azonban önmagá-

szemben a hazai termelés csak 29,2 TWh volt, azaz a bruttó 
hazai villamosenergia-fogyasztásból már közel 31,5 százalék 
volt az import részaránya. A legnagyobb import részarány 2014. 
június 11-én a kora délutáni órákban volt, akkor az 5902 MW 
rendszerterheléshez 3067 MW import társult, amely közel 52%-
os importot eredményezett.  Az import további növekedése 
azt is eredményezte, hogy a paksi atomerőmű által megter-
melt 15,65 TWh villamos energia biztosította a bruttó hazai 
termelés 53,6 százalékát. Ha nem lennének a jelenlegi paksi 
blokkok, akkor a tavalyi évben a hazai villamosenergia-import 
31,5 százalék helyett közel 70 százalék lett volna. Az építen-
dő paksi új blokkok esetében pedig a 13,4 TWh import azt 
jelenti, hogy már most 70 százalékos éves kihasználtsággal 
termelhetnék a villamos energiát.

A hazai villamosenergia-ellátásban továbbra is évről évre 
növekszik az import részaránya. Ez a tendencia azonban még 
középtávon sem fenntartható, hiszen a szomszédos orszá-
gok erőműparkja is folyamatosan öregszik, ezért erőművek 
sora fog kiesni a villamosenergia-termelésből. Éppen ezért 
alapvető kérdés, hogy a jelenlegi import források meddig és 
milyen áron állhatnak rendelkezésre. Mindezek miatt a foko-
zódó importfüggőség súlyos ellátásbiztonsági kérdéseket is 
felvet, a villamosenergia-ár tekintetében pedig egy nagyon 
nehezen becsülhető kockázatot hordoz az egész villamos-
energia-rendszerre, nemzetgazdaságra nézve.  

A fokozódó import részarány egyértelmű jele annak, hogy 
az elkövetkezendő években, évtizedben a hazai villamosener-
gia-rendszernek óriási kihívással kell megküzdenie, hiszen 
az erőművek leállása, selejtezése miatt évről évre csökken a 
rendszer beépített teljesítőképessége. 
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5. ábra A hazai beépített kapacitás változása 2012-2030 között
Forrásadat: MAVIR

3. ábra A hazai termelés és az import megoszlása 2009-2014 között                  Forrásadat: MAVIR

4. ábra A rendszerterhelés és az import alakulása 2009-2014 között                   Forrásadat: MAVIR



lés miatt Németország továbbra is villamos energiát importál 
Franciaországból, ahol a villamosenergia-termelés közel 74 
százaléka az atomenergiából származik. A villamosener-
gia-export tekintetében pedig elmondható, hogy az export 
döntő része továbbra is „kényszerexport” a megújuló energia-
források bizonyos időszakokban történő túltermelése miatt, 
amely rendszerszabályozási gondot okoz.

A megújuló energiaforrások fokozódó alkalmazása és tá-
mogatása a német villamosenergia-árakra továbbra is jelen-
tős hatással van. Németországban, 2014 első negyedében a 
háztartási energia átlagos ára 29,8 eurócent/kWh (közel 91 Ft/
kWh) volt, Franciaországban pedig csak 15,9 eurócent/kWh 
(közel 48 Ft/kWh), mivel ott a villamos energia közel 74%-ot 
atomenergiából állítják elő. Mindez azt jelenti, hogy a villamos 
energia árában közel 20 Ft/kWh a megújuló energiaforrások 
támogatása miatt költségelem, amely néhány évvel ezelőtt 
még csak 4 Ft/kWh körül volt. A német ipari fogyasztókra vo-
natkozó villamosenergia-árak esetében is hasonló a helyzet, 
mivel Franciaországban a versenytársak közel feleannyiért, az 
Amerikai Egyesült Államokban pedig harmadannyiért jutnak 

villamos energiához az ipari fogyasztók, ez pedig 
komoly versenyhátránynak tekinthető.

 Németország esetében így felmerül az a kér-
dés, hogy az erőltetett megújulós fejlesztések és 
az ehhez szükséges hatalmas pénzügyi támoga-
tások sikeresek lesznek-e az egész gazdaságot 
tekintve, vagy pedig a magas energiaárak követ-
keztében elszenvedett versenyhátrány, valamint a 
nem szabályozható nap- és szélerőművi energia-
termelés sajátosságai miatt súlyos gazdasági és 
ellátásbiztonsági problémák fognak majd a jövő-
ben jelentkezni.

A következő években, évtizedben nemzetközi és 
hazai szinten is óriási kihívások elé néz az energetika, 
éppen ezért az ellátásbiztonság és a nemzetbizton-
ság garantálása érdekében szükséges az energetikai 
döntések megfelelő időben és szakmai alapon való 
meghozatala. Az előttünk álló szakmai kihívások 
megoldása érdekében azonban széles körű szakmai 
egyeztetésekre van szükség az iparági, a tudomá-
nyos, a szakmai és a társadalmi szervezetek között. 
Ugyanakkor azt is fontos kiemelni, hogy az új nuk-
leáris blokkok megépítése mellett továbbra is elen-
gedhetetlen a megújuló energiaforrások fejlesztése 
is. A jövőben csak ezáltal lesz biztosítható az, hogy 
a hazai villamosenergia-fogyasztás döntő részét 
idehaza, versenyképesen és a klímavédelmi célki-
tűzéseket is figyelembe véve lehessen előállítani. 
Csökkenteni kell az energetikai kiszolgáltatottságot, 
az egész nemzetgazdaság teljesítőképességének nö-
velése érdekében.

ban nem értelmezhető, mivel az energetikai kérdések rend-
szerszinten vizsgálandóak, ezért a megújuló energiatermelés 
vizsgálata mellett a többi energiatermelési módra és az ex-
port-import kérdésére is kiterjednek. 

Az 5650 MW új nap- és szélerőművi kapacitás azt ered-
ményezte, hogy a német villamosenergia-rendszer közel 
177 000 MW (100%) kapacitásából e két megújulós energia-
termelési mód közel 74 GW (42%) kapacitást képvisel. Ugyan-
akkor azt láthatjuk,  hogy 2014-ben az összes, 522,5 TWh 
(100%) villamosenergia-termelésből a nap- és szélerőművek 
csak 84,3 TWh (16%) termelést jelentenek, amely azt jelenti, 
hogy jelenleg még működő atomerőművek több energiát 
termelnek, mint a nap- és szélerőművek összesen. 

Az adott időszakra vonatkozó megújulós teljesítmények 
pedig továbbra is nagyon hektikusan változtak az erősen 
változó szélsebesség és a napsütéses órák száma miatt, így 
a szélerőművek teljesítménye a 0 és 25,6 GW (beépített tel-
jesítmény 0-71%-a), a naperőművek teljesítménye pedig 
0 és 24,42 GW (beépített teljesítmény 0-64%-a) között állan-
dóan ingadozott.  

Fontos azonban kiemelni, hogy a megújulók fokozódó 
alkalmazása mellett nagyon felgyorsult az új gáz- és szén-
erőművek építése is. Néhány év alatt, 2011-2014 között közel 
13 300 MW új gáz- és szénerőművi kapacitást adtak át. 
Éppen ezért a német villamosenergia-termelés közel 70%-át 
továbbra is az atom-, gáz- és szénerőművek biztosítják, amely-
ből a legszennyezőbb széntermelés 46 százalékot képvisel. E 
tények miatt növekvő Németországban fokozódó szén-di-
oxid-kibocsátással kell számolni a fosszilis energiatermelés 
párhuzamos növekedése eredményeképpen. Az „atomelle-
nes” döntés, valamint a fokozódó, nap- és szélerőművi terme-
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5. ábra A németországi erőművi kapacitások és a villamosenergia-termelés 
2014. évi megoszlása                                                                                                      Adatforrás: Fraunhofer ISE

6. ábra A villamosenergia-termelés, valamint az  import-export megoszlása 
2014. május második hetében                                                                        Diagram forrása: Fraunhofer ISE
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Szakmai előírások

MEE  JOGSZABÁLYFIGYELŐ – 2015/1 
Közzétették az új Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatot

A.) 54/2014.(XII.5.) BM számú rendelet az Országos Tűzvé-
delmi Szabályzatról (OTSZ). A rendelet egy kivétellel a kihir-
detést kövező 90. napon, azaz 2015. március 5-én lép hatály-
ba. A kivétel: a rendelet 288.§ (2) bekezdése, amely 2015. július 
1-jén lép hatályba. E rendelet hatálytalanította a 28/2011. (IX. 6.) 
BM rendeletet, amely a korábbi OTSZ-t adta ki. A következő 
ismertetésben elsősorban a villamos szakmát érintő részekről 
szólunk bővebben.
                                                                                                                                                       
Az OTSZ-t alaposan átgondolva, újraszerkesztve adták ki, 
csökkentették a méretét is – csak 144 oldalból áll, ez bizonyára 
előnyére válik! Ami gondot okozhat, hogy a korábbi 5 fejezet 
helyett jóval tagoltabb: 22 fejezetből áll, 133 alcímet és 20 mel-
lékletet tartalmaz. Így a villamos vonatkozású részek, amelyek 
nagyrészt hasonló tartalmúak, mint az előző szabályzaté, nem 
a megszokott helyen találhatók. Ezen kívül több újdonság is 
található benne pl. a kockázat mértéke szerinti besorolás vagy 
a tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv stb. Reméljük, 
hogy a szakma gyorsan eligazodik az új szabályzatban, és be-
válik a gyakorlati alkalmazása során is. 

 I. és II. fejezet: Az OTSZ bevezető részei, 1. … 4.§
A 54/2014.(XII. 5.) BM rendelet 1.§-a meghatározza az OTSZ 
tárgyát és hatáskörét: „E rendeletben előírt tűzvédelmi követel-
ményeket be kell tartani 
– a létesítmény, építmény, építményrész tervezése, építése, átala-

kítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, hasz-
nálata, a rendeltetés módosítása,

– a jogszabályban, hatósági határozatban előírt beépített tűzvé-
delmi berendezés létesítése, fennmaradása, átalakítása, meg-
szüntetése, használata,

– gépek, berendezések, eszközök használata; tárolása, anyagok 
előállítása, használata, tárolása,

– egyéb, az építmény tűzvédelmét biztosító eszközök használa-
ta, a szabadtéri rendezvények tartása, valamint egyéb, tűzvé-
delmet érintő használat, tevékenység során.”

Ha e rendelet nem tartalmaz a felsorolt esetekre előírást, akkor 
a vonatkozó műszaki követelmények tűzvédelmi rendelkezései, 
vagy azzal egyenértékű megoldások, kialakítások alkalmazása 
megfelel az e rendeletben meghatározott biztonsági szintnek. 
A rendeletben meghatározott követelmények a tűzoltóságok 
beavatkozásával kapcsolatos követelmények (a IX. fejezet sze-
rint), az építmények tűzvédelmi használati előírásai (a XVIII-XX. 
fejezet szerint) és az építmények tűzvédelmi  létesítési előírásai 
lehetnek. A rendeletben meghatározott vonatkozó műszaki 

A Magyar Közlöny 2014. évi 166. számában tették köz-
zé a 54/2014.(XII.5.) BM számú rendeletet az Országos 
Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ). Ezzel együtt tették 
közzé a 300/2014. (XII.5.) Korm. rendeletet, amely 
az új OTSZ hatálybalépésével összefüggésben mó-
dosít egyes korábban kiadott kormányrendeleteket. 
Ugyancsak az OTSZ-hez kapcsolódik a belügyminiszter 
53/2014. (XII. 5.) BM rendelete, amely a Tűzvédelmi 
Műszaki Bizottság létrehozásáról szól.

Arató Csaba
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követelmények alatt a szabályzat a nemzeti és európai uniós 
szabványok összességét érti (4. §, 199. pont).

A rendelet 1.§ (3) bekezdése arról intézkedik, hogy az olyan 
termékeknek, amelyeket az EU tagállamaiban, Törökország-
ban vagy valamely EFTA-államban az ottani előírásoknak 
megfelelően állítottak elő és hoztak forgalomba, nem kell 
megfelelniük az OTSZ technikai jellegű előírásainak,  feltéve, 
hogy az ottani előírások a rendelettel egyenértékű védelmi 
szintet nyújtanak.                                                                                               

A rendelet hatálya nem terjed ki a robbanó- és robbantó-
anyagokkal, valamint a pirotechnikai termékekkel kapcsolatos 
tűzvédelmi előírásokra. A rendelet rendelkezéseit a bányák 
egyes térségei és berendezései, valamint az atomenergia alkal-
mazására szolgáló sajátos építmények esetében csak akkor kell 
alkalmazni, ha ezekkel kapcsolatos vonatkozó jogszabály eltérő 
szabályokat vagy követelményeket nem állapít meg. Meglévő 
építmény, építményrész átalakítása, bővítése, korszerűsítése, 
helyreállítása, felújítása, rendeltetésének módosítása esetén az 
átalakítás mértékének, körének és az építmény, építményrész 
tűzvédelmi helyzetét befolyásoló hatásainak figyelembevételé-
vel kell e rendeletet alkalmazni. (2.§)

A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi létesítési, használati és 
a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírások egyes 
rendelkezéseitől – más, legalább azonos biztonsági szintet 
nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést en-
gedélyezhet. A 3.§ (1) bekezdése részletes felsorolást tartalmaz 
a rendelet azon rendelkezéseiről, amelyek előírásai alól eltérés 
nem engedélyezhető. (Ilyenek pl. a védelmi célokra és alapel-
vekre, a tűzveszélyességi és kockázati osztályba sorolásra, az 
általános szerkezeti követelményekre tűzoltó-technikai eszkö-
zökre, felszerelésekre vonatkozó, vagy egy esetleg bekövetke-
ző robbanás túlnyomásának levezetésére szolgáló lefúvató ha-
sadó, illetve hasadó-nyíló felületek kialakítási követelményeit 
meghatározó egyes előírások.) 

A rendeletben foglalt előírásoktól való eltérés abban az eset-
ben engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja az e rendeletben 
meghatározott védelmi célok teljesülését és a legalább azonos 
biztonsági szintet.  A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi műsza-
ki irányelvektől vagy a nemzeti szabványtól részben vagy telje-
sen eltérő megoldást kérelemre jóváhagyhatja, ha a legalább 
azonos biztonsági szintet a kérelmező igazolja (3.§ (2), (3) be-
kezdés). Végül e § határozza meg az eltérésiengedély-kérelem 
tartalmi követelményeit is. 

A rendelet II. fejezete az értelmező rendelkezéseket tartal-
mazza (4.§). A korábbiaknál jóval bővebb e fejezet terjedelme: 
mintegy 200, a rendeletben szereplő tűzvédelemmel kapcso-
latos fogalom (pl. építészet, tűzoltási, rendszerszervezői stb. 
szakkifejezések) részletes magyarázatát tartalmazza abc-
sorrendben.   

III., IV. és V. fejezet: Védelmi célok, alapelvek, osztályba 
sorolás, szerkezeti követelmények, 5. … 16.§

A rendeletben meghatározott tűzvédelmi követelménye-
ket életvédelmi, közösségi értékvédelmi és tulajdonosi ér-
tékvédelmi célok teljesülése érdekében kell megvalósítani. 
Az értékvédelmi célok teljesülése érdekében tett tulajdonosi 
intézkedések nem befolyásolhatják kedvezőtlenül az életvé-
delmi és a közösségi értékvédelmi célok teljesülését. E célok 
teljesülése érdekében a rendeletben részletezett szempontok 
szerint kell megválasztani a tervezés során az építési terméke-
ket és az építményszerkezeteket, korlátozni kell a tűz és kísé-
rőjelenségei átterjedését, az építményben tartózkodók részére 
biztosítani kell biztonságos menekülést, a tűz során fejlődő hő 
és füst káros hatásai ellen védelmet kell nyújtani, és biztosítani 
kell tűzoltói beavatkozás hatékonyságát. 
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A rendelet itt határozza meg a tűzvédelmi tervezés kiindulási 
feltételeit is, pl. egyetlen ponton keletkező tűz, az építményt a 
tűz keletkezésekor rendeltetésszerűen használják, a veszélyez-
tetett személyek létszáma, menekülési képessége a rendelte-
tésnek megfelelő, stb. A tervezés során figyelembe kell venni a 
működésképtelenséget előidéző hibák hatását is (5. … 7.§).

A tűzvédelmi követelményeket az anyagok tűzveszélyességi 
osztálya, a kockázati egység kockázati osztálya, az épület, az 
önálló épületrész és a speciális építmény mértékadó kockázati 
osztálya alapján kell megállapítani (8.§). Az anyagok tűzveszé-
lyességi osztályát részletes műszaki jellemzőkkel a rendelet 
9.§-a tartalmazza.

Új elemmel bővült az OTSZ: A tűzvédelmi kockázat értéke-
léssel (10. …12.§). A tűzvédelmi követelményeket befolyáso-
ló kockázat megállapításához meg kell határozni az épületet, 
önálló épületrészt alkotó kockázati egységeket, azok kocká-
zati osztályait és azt követően az épület, önálló épületrész 
mértékadó kockázati osztályát és speciális építmény esetén 
annak kockázati osztályát. A rendelet meghatározza a koc-
kázati egység kialakításának feltételeit. A kockázati egység 
kiterjedése függ pl. a rendeltetéstől, befogadóképességtől, 
az elhelyezkedéstől, a benntartózkodó személyek helyisme-
retétől és ébrenlététől, a helyiségben előállított, felhasznált, 
keletkező, tárolt anyagok mennyiségétől, tűzveszélyességi 
jellemzőitől, osztályától és olthatóságától, valamint a beépí-
tett tűzjelző és tűzoltó berendezéssel való ellátottságtól. A 
kockázati egység kockázati osztályát speciális építmény ese-
tén a XII. fejezetben foglaltak, illetve a rendelet 1. mellékleté-
ben foglalt 4 db táblázat alapján kell meghatározni. 

A kockázat mértéke szerint az épület, önálló épületrész, a 
speciális építmény és a kockázati egység:

a) nagyon alacsony kockázati, NAK osztályba,   
b) alacsony kockázati, AK osztályba,
c) közepes kockázati, KK osztályba vagy            
d) magas kockázati, MK osztályba tartozhat.

A rendelet V. fejezete meghatározza tűzvédelmi szempont-
ból az általános szerkezeti követelményeket. Az építményszer-
kezeteket hat tűzvédelmi osztályba sorolja (A1, A2, B, C, D, E) 
a felhasznált anyagok és a kialakításuk alapján. Ez fejezet írja elő 
tűzeseti szerkezeti állékonyság követelményeit is: Az épületek, 
speciális építmények tartószerkezeteit úgy kell megtervezni, 
kivitelezni, hogy tűz esetén az e rendeletben előírt időtartamig 
azok teherhordó képessége megmaradjon, szerkezeti állékony-
ságával biztosítsa a védelmi szerkezetek rendeltetésének ellátá-
sát és a tűzszakasz vagy önálló épületrész a tűz és kísérő jelen-
ségei elleni védelmi képességét be tudja tölteni. Az építmények 
szerkezeti állékonyságát biztosító tartószerkezeti elemeknek 
meg kell felelni a rendelet 2. mellékletében meghatározott kö-
vetelményeknek (13. … 16.§).

VI. fejezet: Tűzterjedés elleni védelem, 17. …  32.§
A villamos szakembereket érintő témakör: a gépészeti és vil-
lamos átvezetések. A különböző helyiségek közötti építmény-
szerkezetekben a szerkezeten átvezetett villamos vagy gé-
pészeti vezetékrendszerek átvezetési helyein, a vezeték és az 
építményszerkezet közötti résben, nyílásban, hézagban 
a tűz átterjedését az átvezetéssel érintett építményszerkezetre 
előírt tűzállósági teljesítmény-követelmény időtartamáig meg 
kell gátolni. A tűzgátló lezárást tartós jelöléssel kell ellátni 
az átvezetéssel érintett építményszerkezet mindkét oldalán, 
a villamos és gépészeti aknák belső felületének kivételével. 
Az építményszintek között csoportosan átvezetett villamos és 
gépészeti vezetékrendszereket aknában kell vezetni (27.§).

VII. fejezet: Rendeltetéstől függő létesítési 
követelmények, 33. … 50.§
A fejezet első részében a robbanásveszélyes térségek, a sze-
métgyűjtő helyiségek és más ipari jellegű helyiségek és tér-
ségek létesítési követelményeit adja meg. Ezekből nekünk a 
következőkre kell figyelnünk: 

a) Az adott épület mértékadó kockázati besorolásának meg-
felelő tűzgátló építmény-szerkezetekkel kell határolni – többek 
között – a 200 m2 alapterület fölötti gépészeti helyiségeket, 
szellőző gépházakat, a központi szellőzőberendezés padlástéri 
helyiségét, a transzformátorhelyiségeket, a villamoskapcsoló-
helyiségeket és a biztonsági tápforrás berendezéseit tartalmazó 
helyiséget, a tűzivíz ellátást biztosító nyomásfokozó szivattyút 
tartalmazó helyiséget és a kórházak, nemzeti létfontosságú 
rendszerelemek energiaellátását, üzemképességét fenntartó 
berendezéseket tartalmazó helyiségeket (33.§ (7) bekezdése).

b) Az egészségügyi létesítményekben a műtőket vagy 
központi műtői területeket – több műtőegység esetén – a 
technológiailag hozzá kapcsolódó gépészeti, villamos és 
orvostechnológiai helyiségekkel együtt önálló tűzszakaszban 
kell elhelyezni úgy, hogy a műtők hőellátása és villamosener-
gia-ellátása, a légtechnikai és a műtéteket kiszolgáló bármely 
egyéb rendszerének működőképessége a szomszédos tűzsza-
kaszok esetleges tüze esetén is biztosított legyen. A szükséges 
működési időt az orvostechnológiai terv alapján kell meghatá-
rozni (40. § (1) bekezdése).

VIII. fejezet: Kiürítés, 51. … 64.§
A fejezetből a következőt emeljük ki: Biztonsági világítással kell 
ellátni és a rendeltetésére utaló biztonsági jellel kell ellátni a 
kiürítés során kialakított átmeneti védett teret, az előkészítés-
sel menthető vagy előkészítéssel sem menthető személyek 
tartózkodási helyét és a menekülési útvonalakat (56.§ (1) d), 
57.§ (1) c) és 58.§ (6) bekezdése).

IX. fejezet: Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító 
követelmények, 65. … 87.§ 
A fejezetből a következőkre hívjuk fel a figyelmet:

a) A 10 MVA-nál nagyobb beépített névleges összteljesít-
mény feletti transzformátor- állomásokon – a legnagyobb 
transzformátor külső főméreteiből számított burkoló felüle-
tére az alapfelület nélkül számított – 16 liter/perc × m2 fajla-
gos térfogatáram mellett, a 10 perc oltási időnek megfelelő 
oltóvízmennyiség háromszorosát kell biztosítani (72.§ (4) 
bekezdése).

b) Napelemekkel kapcsolatos követelmények: 
A napelemmodulok közvetlen közelében, a DC oldalon vil-

lamos távműködtetésű és kézi lekapcsolási lehetőséget kell 
kialakítani. A távkioldó egység kapcsolóját az építmény villa-
mos tűzeseti főkapcsolója közvetlen közelében kell elhelyezni. 
A kapcsoló felett „napelemlekapcsolás” feliratot kell elhelyez-
ni. Abban az esetben, ha az épület homlokzatán helyezik el 
a napelemet, az épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési 
határértéket kell teljesíteni. Napelemes tetőfedés alkalmazása 
esetén a tetőfedésnek a héjalásokra vonatkozó tűzvédelmi 
követelményeket is teljesítenie kell (87.§).                                                

X. fejezet: Hő és füst elleni védelem, 88. … 98.§
XI. fejezet: Hasadó és hasadó-nyíló felületek, 99. … 108.§
XII. fejezet: Speciális építmények tűzvédelme, 109. … 
134.§
A fejezetből a következőket emeljük ki:

a) A közúti alagutakban biztonsági világítást, valamint ma-
gasan és alacsonyan telepített, kívülről vagy belülről megvilá-
gított menekülési jeleket kell elhelyezni, kialakítani. Továbbá: 
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A közúti alagutakban a technológiai vezetékek és villamos 
kábelek számára készült zárt, épített csatornákat és közműala-
gutakat úgy kell megépíteni, hogy azok bármely részébe tűz 
esetén az oltóanyag bejuttatható legyen. A közúti alagutakban 
csak halogénmentes kábeleket és szerelési rendszereket lehet 
alkalmazni. A kábelek tűzterjedés gátlását, tűzterjedés elleni 
szakaszolását 200 méterenként kell kialakítani (113.§).

b) A felszín alatti vasútvonalakra vonatkozó villamos 
követelmények:

A hő- és füstelvezető berendezésben alkalmazott ventiláto-
roknak, a meghajtó villamos motoroknak legalább 400 °C-os 
füstgázhőmérsékletet figyelembe véve legalább 60 percig kell 
üzemképesnek lenniük (118.§ (9) bekezdése).

Az állomások teljes területén címezhető, intelligens, analóg 
beépített tűzjelző berendezést kell kiépíteni. Az állomások te-
rületén automatikus oltóberendezést kell kiépíteni az alábbi 
helyeken: mozgólépcső alatti térben, peron alatti kábeltérben, 
meglévő, üzemelő üzletekben az üzlet átalakítása során és a 
szerelvény padlólemeze alatti tér oltása érdekében a peron 
melletti vágányoknál. (121.§ (4) és (5) bekezdése)

A technológiai vezetékek és villamos kábelek számára ké-
szült zárt, épített csatornákat és közműalagutakat úgy kell 
megépíteni, hogy azokba tűz esetén az oltóanyag bejuttatható 
legyen. Az állomásokon és a vonalalagutakban csak halogén-
mentes kábeleket és szerelési rendszereket lehet alkalmazni. A 
kábelek tűzterjedés gátlását 200 méterenként kell kialakítani.

Az állomások területén kialakított fali tűzcsap, valamint 
tűzoltó készülékek elhelyezésére szolgáló szekrények ajtói-
ra elektromos zárat kell felszerelni. A tűzjelző berendezésnek 
automatikusan, valamint az állomási ügyeletesnek az ügyeleti 
helyéről manuálisan beavatkozva kell biztosítania tűz esetén a 
nyithatóságot.

Kettős biztonságú villamos betáplálást kell létesíteni a tűz-
eseti fogyasztók biztonságos ellátására. Az üzemszerű energia-
ellátás, tápellátás kimaradása esetén a második betáplálásra 
történő automatikus átkapcsolásról gondoskodni kell.

A föld alatti telepítésű áramátalakítókban csak száraz transz-
formátorok alkalmazhatók.

A tűzoltó egységek részére a felszín és az állomásperon 
között egy legalább 20 kVA teljesítmény átvitelére alkalmas, 
háromfázisú, 0,4 kV-os kábel-összeköttetést kell kiépíteni tűz-
álló kábelrendszerrel, szintenkénti leágazással, melyet a men-
tést végző egység saját áramfejlesztővel táplál.

A vonalalagutakban, valamint az állomások területén biztonsá-
gi világítást, valamint kívülről vagy belülről megvilágított mene-
külési jeleket kell elhelyezni, kialakítani. Menekülési útirányjelző 
rendszert kell elhelyezni, kialakítani a peron padlójában (122.§).

XIII. fejezet: Villamos és villámvédelmi berendezések, 
135. … 153.§
Fontosabb előírások:
Az építmény teljes villamos berendezését – beleértve a köz-
ponti szünetmentes energiaforrásokat is – egy helyről lekap-
csolhatóan kell kialakítani. Az építményrészek külön lekapcso-
lásának kialakítását a tűzvédelmi hatósággal kell egyeztetni. A 
tűzeseti fogyasztóknak külön áramkört kell kialakítani és külön  
kell biztosítani a lekapcsolásokat, úgy hogy más áramkörök 
lekapcsolása esetén is működő képesek legyenek az előírt ide-
ig. A csoportosan elhelyezett kapcsolók rendeltetését és ki-be 
állását jelölni kell (135.§). Ha KK és MK osztályú épület ener-
gia ellátása középfeszültségű rendszerrel történik, az épület 
teljes középfeszültségű hálózata az épület földszintjén vagy 
alagsorában lévő kapcsolóhelyiségben lekapcsolható legyen. 
A mélyszinteken (-1. szint alatt) elhelyezett transzformátorok 
csak száraz transzformátorok lehetnek (136.§).

A tűzeseti fogyasztók létesítése során biztosítani kell, hogy 
tűz esetén a működőképességüket a 11. melléklet szerinti 
időtartam és a teherhordó falra vonatkozó tűzállósági telje-
sítménykövetelmény  időtartama közül a kisebb időtartamig 
(általában: 30, 60, illetve 90 percig) megtarthassák. A működő-
képesség-megtartás megvalósul, ha tűz esetén az előírt műkö-
dési időtartamig a tűzeseti fogyasztó működéséhez szükséges 
villamos energia rendelkezésre áll, és a tűzeseti fogyasztó mű-
ködését biztosító vezetékrendszer a tűz hatásai ellen védett;  
ezáltal a tűzeseti fogyasztó működése biztosított.

Továbbá: a tűzeseti fogyasztó rögzítése és a rögzítést fogadó 
építményszerkezet állékonysága biztosított, valamint a normál 
és biztonsági tápforrás együttes alkalmazása esetén a normál 
tápforrás kiesésekor a biztonsági tápforrásra való, előírt időn 
belüli átkapcsolás automatikus, és a tűzeseti fogyasztó kiala-
kítása megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy 
azzal egyenértékű.

Biztonsági tápforrást kell alkalmazni az MK mértékadó 
kockázati osztályú építmények, önálló épületrészek tűzeseti 
fogyasztóinak ellátására, a létfontosságú rendszerelemek, a 
fekvőbeteg-ellátásra szolgáló intézmény és az előkészítés nél-
kül menthető személyek lakóotthona, oktatási intézmények 
esetén. A normál és a biztonsági tápforrás közötti átállás meg-
engedett időtartama biztonsági világítás és menekülési jelzé-
sek esetén 1 másodperc, egyéb tűzeseti fogyasztó esetén 90 
másodperc (137.§).

Az OTSZ villámvédelmi rendelkezései – a járművek kivételé-
vel – vonatkoznak az ideiglenes és állandó jellegű építmények 
villámvédelmi követelményeire. Új építménynél, valamint a 
meglévő építmény rendeltetésének megváltozása során vagy 
annak az eredeti alapterület 40%-át meghaladó mértékű bő-
vítése esetén a villámcsapások hatásaival szembeni védelmet 
norma szerinti villámvédelemmel (jelölése: NV) kell biztosítani.

Más esetekben a villámcsapások hatásaival szembeni védel-
met a meglévő, nem norma szerinti villámvédelemmel is lehet 
biztosítani. A meglévő, nem norma szerinti villámvédelmi be-
rendezés bővítésének meg kell felelnie a villámvédelem létesí-
tésekor vagy az utolsó felülvizsgálatakor érvényes műszaki kö-
vetelménynek. Ha meglévő építmény eredetileg nem norma 
szerinti villámvédelmét norma szerintivé alakítják, akkor ezt 
követően a nem norma szerinti villámvédelem követelmény-
rendszere már nem alkalmazható rá (139. és 140.§).

A villámcsapások hatásával szembeni védelem megfelelő, 
ha a villámvédelmi kockázatelemzéssel meghatározott, egy 
évre vetített kockázat az emberi élet elvesztésére vonatkozó-
an kisebb, mint 10-5, a közszolgáltatás kiesésére és a kulturális 
örökség elvesztésére vonatkozóan kisebb, mint 10-4; vagy: a 
12. mellékletben foglalt táblázatban felsorolt építmények 
(pl. oktatási, egészségügyi intézmények,  szállodák,  kollégiu-
mok  />50 fő/,  robbanásveszélyes térségeket tartalmazó létesít-
mények stb.) villámvédelme megfelel az ott leírtaknak (141.§).

Villámvédelmet kell kialakítani azoknál az ideiglenes építmé-
nyeknél, felvonulási és építési területek építményeinél, amelyek-
nél az építmény fennállási ideje április 1. és október 31. közötti 
időszak bármely napjára esik. Ideiglenes építmények villámvé-
delmére olyan villámvédelem is elfogadható, amelynek alkal-
mazása esetén az egy évre vetített villámvédelmi kockázat az 
emberi élet elvesztésére kisebb, mint 10-4 és a közszolgáltatás 
kiesésére kisebb, mint 10-2. Ideiglenes építmények villámvédel-
mének biztosítására üzemeltetési, használati vagy munkautasí-
tást kell készíteni (143.§).

Azokon a területeken, szabadtereken, robbanásveszélyes 
zónákban, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anya-
gokat állítanak elő, dolgoznak fel, használnak, tárolnak vagy 
forgalomba hoznak és az elektrosztatikus feltöltődés tüzet 
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vagy robbanást okozhat, elektrosztatikus feltöltődés elleni vé-
delmet kell biztosítani. A tervezés és kivitelezés során az elekt-
rosztatikus gyújtás megakadályozása érdekében dokumentált 
védelmi intézkedéseket kell végrehajtani és meg kell határozni 
az elektrosztatikai kockázatot (145.§).

Az OTSZ ezután részletesen meghatározza, hogy hol kell 
biztonsági világítást, pánik elleni világítást és menekülési út-
irányt jelző rendszert létesíteni, és ezeket hogyan kell elhelyez-
ni, figyelembe véve a láthatóságot, felismerhetőséget és azok 
működési idejét. Majd kitér az egyes tűzvédelmi eszközök, 
illetve a tűz esetén nem használható liftek jelölésére. (146. … 
153.§).

   
XIV. … XVI. fejezetek: Beépített  tűzjelző és tűzoltó 
berendezések, 154. … 166.§                           
Fontosabb követelmények: 
Beépített tűzjelző berendezést, beépített tűzoltó berendezést 
kell létesíteni a rendelet 14. mellékletében meghatározott ese-
tekben vagy ahol azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény 
nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jelle-
gére, az építményben tartózkodók biztonságára, a tűzoltóság 
vonulási távolságára, valamint a létfontosságú rendszerelem 
védelmére tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja.

A meglévő berendezés átalakítását, bővítését nem kell en-
gedélyeztetni, ha egyeztetések alapján a tűzvédelmi hatóság 
arról írásban nyilatkozik. A változtatást azonban a megvalósu-
lási tervben a tervezőnek át kell vezetnie és le kell folytatni az 
üzembe helyezési eljárást, ha az automatikus érzékelők, kézi 
jelzésadók (ezek jelzési zóna határa nem változik) és a zárt szó-
rófejes vízzel oltó berendezés szórófejeinek száma nem csök-
ken vagy a naptári évben legfeljebb összesen 10 darabbal nő; 
vagy megváltozik a tűzjelző vagy oltásvezérlő központ állandó 
felügyeletének helye vagy módja. (154.§)

Az állandó felügyelet biztosítása mellett, a tűzjelzést auto-
matikus átjelzéssel továbbítani kell az első fokú tűzvédelmi 
hatóság által meghatározott, a katasztrófavédelmi szerv által 
felügyelt helyre a 30 méter feletti legfelső használati szintű 
épület, a fekvőbeteg-ellátásra szolgáló intézmény és a felszín 
alatti vasútvonal alagútja és állomása esetében. (156.§)

A berendezés gyártója köteles az üzemeltetéséhez szüksé-
ges információkat és dokumentációkat a megrendelőnek át-
adni. Az üzemeltetést ellátó személyt e tevékenységhez szük-
séges ismeretekről a berendezés üzembe helyezésekor és a 
berendezés változtatásakor ki kell oktatni, és az oktatás tényét 
rögzíteni kell (155., és 157.§).

A rendelet ezután részletesen megadja az üzembe helyezés 
és használatba vétel feltételeit és eljárását, az elvégzendő pró-
bákat, (pl. nyomáspróbák, érintésvédelmi felülvizsgálatok stb.) 
a szükséges és a szolgáltatandó dokumentációkat végül az 
üzembe helyezői nyilatkozat tartalmát (158. … 160.§).

A beépített tűzjelző berendezések esetében a rendelet elő-
írja a létesítés szabályait különös tekintettel a vezetékek csat-
lakozására, nyomvonalára és tűzállóságára (161.§). Ha a beépí-
tett tűzoltó berendezés alkalmazhatóságát műszaki követel-
mény nem szabályozza, akkor a megfelelőségét tűzteszttel kell 
igazolni. A rendelet előírja a beépített tűzoltó berendezéseken 
alkalmazandó feliratokat, a szükséges tájékoztatásokat, és a 
biztonsági előírásokat egészségkárosító hatású oltóanyagok 
alkalmazása estén (165. és 166.§).  

      
XVII. fejezet: Éghető folyadékok és gázok tárolására, 
kimérésére vonatkozó létesítési követelmények, 
167. … 175.§ 
XVIII. fejezet: Használati szabályok, 176. … 231.§
A villamos berendezésekre vonatkozó követelmények:

Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendel-
tetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtás-
veszélyt nem jelent. A villamos gépet, berendezést és egyéb 
készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. 
(Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és 
hasonló készülékek készenléti állapota is!)  Nem vonatkozik 
ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből 
következően folyamatos üzemre lettek tervezve.  A villamos 
gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül 
helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani. 
Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárati útvonalak 
időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves 
jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a 
biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az 
ne legyen látható (200.§).

       
XIX. fejezet: Éghető folyadékok és gázok használati 
szabályai, 232. … 247.§
A villamos szerelési tevékenységre vonatkozó követelmények:
A PB-gáz cseretelepen villamos szerelési tevékenységet csak 
szakképzett személy végezhet. A veszélyességi övezeten belül 
csak feszültségmentesítés után lehet munkát végezni. A mun-
kavégzést naplóban kell rögzíteni. A villanyszerelési munkát a 
szerelő csak akkor kezdheti el, ha előzetesen írásban igazolta a 
robbanásveszély tudomásulvételét. A munka elvégzése után a 
robbanásbiztos szerelés hibátlanságáról meg kell győződni és 
azt dokumentálni kell (245.§ (4) bekezdése).

XX. fejezet: Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat, 
248. … 281.§
Villamos szempontból fontosabb követelmények:
Az üzemeltető köteles az általa üzemeltetett tűzvédelmi 
szempontból is érintett berendezés, műszaki megoldás (pl. 
beépített tűzjelző és tűzoltó berendezés, tűzoltófelvonó, biz-
tonsági világítás, biztonsági tápforrásnak minősülő akkumu-
látor, szünetmentes tápegység stb.) üzemeltetői ellenőrzésé-
ről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a rendelet 
18. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott módon 
és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gon-
doskodni. A rendelet itt előírja az üzemeltető, illetve a 
jogosult személy ellenőrzéssel és karbantartással kapcsola-
tos feladatait, különös tekintettel a biztonsági szint fenntar-
tására (248. … 252.§).

Az üzemeltetőnek a gyártó, illetve a kivitelező kezelési uta-
sításai és az alkalmazott műszaki követelmények (szabványok) 
betartásával kell biztosítani a beépített tűzjelző, beépített 
tűzoltó berendezés biztonságos és hatékony üzemeltetését. 
A beépített tűzjelző, beépített tűzoltó berendezés kezelését 
csak annak működésére kioktatott személy végezheti. A ren-
delet részletesen meghatározza a beépített tűzjelző és tűzoltó 
berendezés félévente, illetve évente végzett karbantartása, 
felülvizsgálata és próbái során az ellenőrzést végző szakem-
berek által elvégzendő műveleteket és annak dokumentálását 
(naplózás) (253. … 262.§).

A kisfeszültségű villamos berendezések időszakos felülvizsgá-
lata:

Az időszakos felülvizsgálatok kötelezettsége a lakóépületek 
– kivéve a fázisonként 32 A-nél nem nagyobb névleges áram-
erősségű túláramvédelem utáni áramköröket –, közösségi, 
ipari, mezőgazdasági és raktárlétesítmények, továbbá lakóko-
csik, kiállítások, vásárok és más ideiglenes, vagy áthelyezhető 
építmények, kikötők, valamint a szabadtéren elhelyezett min-
den fogyasztói berendezés legfeljebb 1000 V AC, illetve 1500 V DC 
névleges feszültségű villamos berendezéseire terjed ki (276.§ 
(1) bekezdése).
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A felülvizsgálati kötelezettség nem vonatkozik: az új be-
rendezések üzembe helyezése előtti vagy üzembe helyezése 
során szükséges vizsgálatára, az áramszolgáltatói elosztóhá-
lózatokra, a vasutak munkavezetékeire, a járművek villamos 
berendezéseire és a bányák mélyszinti, föld alatti erősáramú 
berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezések-
re, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi. Nem 
vonatkozik továbbá azokra a gyógyászati berendezésekre, 
amelyek villamos áramnak a gyógyászati kezeléshez történő 
felhasználására szolgálnak, továbbá a villamos vontatás készü-
lékeire, beleértve a vasúti járművek villamos szerkezeteit és a 
jelzőkészülékeket, az autók villamos szerkezeteire, beleértve a 
villamos autókat, a hajófedélzeti, mobil és rögzített partközeli 
létesítmények villamos berendezéseire, a repülőgépek villa-
mos berendezéseire, azokra a közvilágítási villamos berende-
zésekre, amelyek a közcélú hálózat részei (276.§ (2) és (3) be-
kezdése).

Az említett felülvizsgálatokat 300 kilogrammnál vagy 300 
liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba 
tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasz-
nálására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 
3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként kell elvégezni. 
A tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló 
által meghatározott határnapig kell megszüntetni, melynek té-
nyét hitelt érdemlő módon kell igazolni. A tűzvédelmi felülvizs-
gálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni. A 
villamos berendezések rendszeresen ismétlődő felülvizsgálata, 
és a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó 
műszaki követelmények (szabványok) szerint történik. A felül-
vizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelé-
se és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása. 
A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre 
is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiá-
ból adódóan rendszeresen használnak (277.§).

Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem idősza-
kos felülvizsgálata:

Az elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem megfelelő, ha 
a tervezést, létesítést, üzemeltetést és karbantartást a vonat-
kozó műszaki követelmény szerint végzik, és az elektrosztati-
kus feltöltődés elleni védelmet a felülvizsgálatot követően a 
felülvizsgáló megfelelőnek minősíti. A felülvizsgálat elvégzése 
kötelező: az üzembe helyezés előtt, az átalakítás, bővítés után, 
tűzesetet követően, a technológia változása után vagy a meg-
lévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalább 
3 évente, ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentá-
cióban vagy a telepítési technológiai dokumentációban nem 
rendelkezik ennél rövidebb időtartamról.

A felülvizsgálat során az elektrosztatikus feltöltődés elleni 
védelmet szolgáló megoldások, eszközök, intézkedések, elekt-
rosztatikai földelések és burkolatok megfelelőségét kell vizs-
gálni. A felülvizsgálatról minősítő iratot kell készíteni és ebben 
– többek között – fel kell tüntetni a mérési eredmények és az 
elektrosztatikai kockázat kiértékelését, a minősítő véleményt 
– indokolással – a vizsgálat tárgyának megfelelőségéről, a hiá-
nyosságok felsorolását, ezek kijavítására szükséges intézkedé-
seket és az ellenőrzést végző személy adatait. Az elektrosztati-
kus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi 
felülvizsgálata szempontjából a naptári napot kell figyelembe 
venni (278.§).

A villámvédelem felülvizsgálata
A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó épít-
mények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgála-
tát a létesítést követően az átadás előtt, majd e rendeletben 
előírt időszakonként vagy a villámvédelem vagy az építmény 

átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelmény-
ben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni. A 
nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felül-
vizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki 
követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést 
felül kell vizsgálni: ha jogszabály másként nem rendelkezik, 
tűzvédelmi szempontból a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél 
több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, 
feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari 
vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér ese-
tén legalább 3 évenként, egyéb esetben legalább 6 évenként.

A villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy 
építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy 
környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatá-
sosságát módosíthatja, valamint sérülés, erős korrózió, villám-
csapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely 
károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát, szintén 
felül kell vizsgálni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő 
iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, mely-
nek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell (279. és 280.§).

A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követel-
mény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmé-
nyek, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát a 
létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása 
előtt, a létesítést követően az átadás előtt, a rendeletben előírt 
időszakonként és a villámvédelem vagy az építmény átalakítá-
sát, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt 
különleges eseményt követően kell elvégezni. A villámvédelmi 
felülvizsgálat szempontjából mindig a naptári napot kell figye-
lembe venni. A norma szerinti villámvédelem felülvizsgálatá-
nak gyakorisága a 281.§ (1) c) bekezdése szerint a 18. mellék-
letben van megadva. A 18. melléklet táblázatában nincs külön 
villámvédelmi utalás!  

Az sajnos nincs meghatározva, hogy milyen szakképesítésű 
személy végezheti a kisfeszültségű erősáramú villamos beren-
dezések, az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni véde-
lem és a villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi 
felülvizsgálatát. (A villámvédelmi berendezések esetében: a 
tervezést, és műszaki ellenőrzést is!) Különösen az elektrosz-
tatikus feltöltődés esetében hiányzik, mert ez csak a 2011-es 
OTSZ-ben volt előírva!

XXI. fejezet: Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi 
kézikönyv,282. … 284.§
A rendeletben megjelölt nagyobb építmények használatba-
vételét követő 60 napon belül a nagyobb építmények tulaj-
donosának, társasház esetén a társasháznak az építményre 
vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel 
(a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie. A TMMK-ban az 
építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell ve-
zetni, fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül. Több 
tulajdonos esetén a TMMK tartalmáért a tulajdonostársak 
egyetemlegesen felelnek. A TMMK az építmény tartozéka, tu-
lajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell adni. 
A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáfér-
hetőségét biztosítani (282.§). 

A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell 
elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani. 
Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt kö-
vetően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni 
az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, 
állapotát, az alábbiak szerint: az építésügyi engedélyezési terv-
dokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény, a változta-
tások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak 
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megfelelnek-e és a változtatásokat, átalakításokat rögzítet-
ték-e a TMMK-ban (283.§).

A TMMK tartalmazza az építmény tűzvédelmi, létesítési kö-
vetelményeit: az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelmé-
nyekkel, a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és a 
felvonók és mozgólépcsők, speciális épületgépészeti rendsze-
rek kialakítását; továbbá: a tűzjelző berendezés, tűzoltó beren-
dezés, vészhangosítási rendszer és hő és füst elleni védelem 
kialakítását, a rajzi mellékletet, a TMMK készítőjének nevét, 
címét és jogosultságát és az 5 évenkénti felülvizsgálat elvég-
zését igazoló dokumentumot (284.§).
 
XXII. fejezet: Záró rendelkezések, 285. … 289.§
Az e rendelet hatálybalépését követően indult eljárásokban az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011. (IX. 6.) BM 
rendelet rendelkezéseinek megfelelően készített tűzvédelmi 
tervdokumentáció is benyújtható, ha az annak készítésére vo-
natkozó tervezési szerződést e rendelet hatálybalépését meg-
előző 180 napnál nem korábban kötötték meg.

E rendelet 156. § (2) bekezdése szerinti tűzátjelzést 2015. jú-
lius 1-jéig kell megvalósítani.

E rendelet 282. §-ában foglaltakat rendelet hatálybalépését 
követően használatba vett építmények esetében kell alkal-
mazni (286.§).

B.) 300/2014.(XII.5.) Korm. számú rendelet: egyes kormány-
rendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatály-
balépésével összefüggő módosításáról. A rendelet a Magyar  
Közlöny  2014. évi 166. számában jelent meg, 2014. december 
5-én. A rendelet 1–12. §-a és a 14–19. §-a a kihirdetését követő 
90. napon fog hatályba lépni, míg a 13.§ a kihirdetését követő 
napon lépett hatályba.  

A rendelet 14, korábban kiadott kormányrendeletet (illetve 
azok mellékleteit) kisebb mértékben módosított, az új OTSZ-
szel való összhang megteremtése érdekében.

C.) 53/2014.(XII.5.) BM számú rendelet: a Tűzvédelmi Mű-
szaki Bizottság létrehozásának, összetételének, feladatkörének 
és működésének részletes szabályairól. A rendelet a  Magyar  
Közlöny  2014. évi 166. számában jelent meg, 2014. december 
5-én. A rendelet a kihirdetését követő 8. napon, 2014. decem-
ber 13-án lépett hatályba. 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rende-
letben meghatározott tűzvédelmi követelmények, az elérendő 
biztonsági szintnek megfelelő egyes műszaki megoldásokat, 
számítási módszereket tartalmazó Tűzvédelmi Műszaki Irányel-
vek (TvMI) kidolgozása céljából a belügyminiszter létrehozta 
a Tűzvédelmi Műszaki Bizottságot. A Bizottság a tűz elleni 
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 
törvényben meghatározottakon túl figyelemmel kíséri a mű-
szaki haladás vívmányait, elemzi a tűzvédelemmel kapcsolatos 
hazai és nemzetközi tapasztalatokat, valamint szükség szerint, 
de legalább évente felülvizsgálja a TvMI-ket és tartalmukat in-
dokolt esetben módosítja.

* * *
D.) A Magyar Közlöny 2014. évi 175. számában (2014. decem-

ber 13.) több kormányrendelet jelent meg a Nemzeti Munkaügyi 
Hivatal megszüntetésével kapcsolatban. A rendeletek – néhány 
kisebb kivétellel – 2014. december 15-én léptek hatályba.

318/2014. (XII. 13.) Korm. r. egyes kormányrendeleteknek 
a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével és a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal létrehozásával kapcsola-
tos módosításáról. 

A rendelet az átszervezéssel kapcsolatban 26 korábbi kor-
mányrendeletet módosít. 

319/2014. (XII. 13.) Korm. r. a Nemzeti Szakképzési és Fel-
nőttképzési Hivatalról 

320/2014. (XII. 13.) Korm. r. az állami foglalkoztatási szerv, a 
munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e 
szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról 

321/2014. (XII. 13.) Korm. r. az Állami Népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási fel-
adatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási 
szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet mó-
dosításáról 

1741/2014. (XII. 13.) Korm. határozat a Nemzeti Szakképzé-
si és Felnőttképzési Hivatal címrendi besorolásáról 

 Nemzeti Munkaügyi Hivatal megszüntetésével kapcsolat-
ban a következő közleményt adták ki:

Átalakul a munkaügyi szervezet                                                                                                                    
Döntött a kormány a munkaerő-piaci intézményrendszer 
átalakításáról, melynek célja a munkát keresők és munkáltatók 
felől jelentkező igények hatékonyabb kiszolgálása.

Az Államreform II. programhoz illeszkedve a Nemzeti Mun-
kaügyi Hivatal (NMH) feladatköreit 2015. január 1-től rész-
ben a Nemzetgazdasági Minisztérium, részben Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal veszi át. A lépést elsősorban az indokolta, 
hogy a Munkaügyi Hivatal a korábbi struktúrában nem képe-
zett hidat a munkáltatók és az álláskeresők között.

Az NMH megszűnésével a foglalkozás-egészségügyi, illetve 
a munkahigiénés szakterületet az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatalnál, míg a munkavédelmi és foglalkoztatási szakterület 
a Nemzetgazdasági Minisztérium apparátusában kap helyet. 
A képzési terület a szaktárca új háttérintézményéhez, a Nemzeti 
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalhoz kerül. A munkaerő-
közvetítéssel összefüggő jogköröket továbbra is a megyei 
munkaügyi központok és járási kirendeltségek gyakorolják, 
míg a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó feladatokat már ko-
rábban a Belügyminisztérium vette át.

A teljes foglalkoztatás eléréséhez egyre több új munkahely-
re van szükség, elsősorban a versenyszférában. Az intézmény-
rendszer átalakítása növelni fogja a munkaerő-piaci folyama-
tok hatékonyságát, mely a munkanélküliség tartósan alacsony 
szinten tartását is nagyban segíti. A következő négy év során 
a foglalkoztatáspolitika célja – a közfoglalkoztatás célzottab-
bá tétele mellett – a gazdaság munkaerőigényének növelése, 
a munkaerő-kínálat minőségének fejlesztése és a hatékony 
munkaerő-közvetítés lesz. Ehhez egy új, a szolgáltatói szerepre 
fókuszáló, a vállalkozásokat és a versenyszférában alkalmazha-
tó munkaerőt is hatékonyabban elérni képes intézményi struk-
túra szükséges.

* * *
Jelen ismertetésünkben az új OTSZ-ből villamos szempont-

ból csak a legfontosabb részeket mutattuk be. A tűzvédelemben 
közvetlenül érintett szakembereknek ajánlott a bemutatott jog-
szabály további részeinek is alapos megismerése és az azokban 
foglalt előírások betartása.

Budapest, 2015. január 11.                                        

Arató Csaba
okl. villamos üzemmérnök, 
MEE-tag
cs.arato@freemail.hu
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A következő felsorolás a szabvány alkalmazási területé-
nek rövid ismertetésével tartalmazza a bevezetett szab-
ványok közül azokat, amelyek a vizsgált időszak alatt 
magyar nyelven jelentek meg; az ezt követő felsorolás 
a „címoldalas”, tehát angol nyelvű változatban beve-
zetett szabványoknak csak a címét tünteti fel.  
A felsorolásban *-gal jelölt szabványok új szabványok, a 
jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy mó-
dosítanak.

A szabványok teljes listája az MEE honlapján az Elekt-
rotechnika/Aktuális szám/Szakmai előírások címszó alatt 
található meg.

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

MSZE 50341-2:2014  
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 
2. rész: Nemzeti előírások
Az MSZ EN 50341-1:2013 szabvány az 1 kV-nál nagyobb, de leg-
feljebb 45 kV váltakozó feszültségű és 100 Hz-nél kisebb névleges 
frekvenciájú burkolt vezetőjű szabadvezetékek és szabadvezetéki 
kábelrendszerek követelményeit, méretezését és kivitelezését fog-
lalja magában. Az MSZE 50341-2:2014 előszabvány az MSZ EN 
50341-1:2013 (főrész) követelményeit kiegészítő, módosító, illetve 
felváltó nemzeti előírásokat (NNA-kat) tartalmazza. Az NNA-kkal 
kapcsolatos magyarázatok a főrész bevezetésében találhatóak.

MSZ EN 50291-1:2014  
Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóépületek-
ben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények
Ez az európai szabvány a lakóépületekben folyamatos haszná-
latra tervezett, villamos üzemelésű szén-monoxid gázérzékelő 
készülék szerkezetére, vizsgálatára és működésére vonatkozó 
általános követelményeket tartalmazza. A készüléket hálózatról 
vagy elemmel lehet táplálni. A készülék figyelmeztető jelet ad 
egy bizonyos CO-mennyiség felhalmozódása esetén, így az ott 
tartózkodók reagálni tudnak, mielőtt jelentős kockázatnak len-
nének kitéve. A szabadidő-lakójárművekben és hasonló helye-
ken használt készülékekre vonatkozó további követelményeket 
az EN 50291-2 tartalmazza.

MSZ EN 50292:2013  
Villamos készülékek a szén-monoxid érzékelésére lakó-
házakban, lakókocsikban és hajókon. Kiválasztási, üzem-
be helyezési, használati és karbantartási útmutató  
Ez az európai szabvány útmutatást nyújt azoknak, akiknek 
szakmai tevékenységük során szén-monoxid (CO) érzékelésére 
szolgáló készülékeket kell felszerelniük lakóépületekben. Azok-
nak is szól, akik későbbi felszerelésre lakossági felhasználásra 
forgalmaznak ilyen érzékelőket. A szabvány útmutatást nyújt la-
kóépületekben, lakókocsikban és hajókon rögzítetten felszerelt, 
folyamatos üzemelésre szánt szén-monoxid-érzékelők kiválasz-
tásához, felszereléséhez, használatához és karbantartá-
sához. A szabvány vonatkozik minden típusú lakó- és tartózko-
dási helyre, beleértve a szabadidő-lakójárműveket. 

Ezt az útmutatót az EN 50291-1 és EN 50291-2 szabványokkal 
együtt kell használni.
A szén-monoxid-érzékelő készülékek nem helyettesítik a tüzelő-
anyaggal működő berendezések szakszerű telepítését és rend-
szeres felülvizsgálatát, és nem szabad füstriasztó alternatívája-
ként használni.

MSZ EN 50525-3-11:2011  
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú ve-
zetékek legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségig. 
3-11. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Hajlékony, ha-
logénmentes hőre lágyuló szigetelésű és kevés füstöt kibo-
csátó vezetékek.
Ez az európai szabvány a címben megadott típusú vezetékek 
szerkezeti követelményeire, vizsgálataira vonatkozik. A vezeté-
kek háztartási készülékek rögzített táphálózatra csatlakoztatá-
sára valók. 

MSZ EN 50525-3-21:2011  
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú ve-
zetékek legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségig. 
3-21. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Hajlékony, ha-
logénmentes térhálósított szigetelésű és kevés füstöt kibo-
csátó vezetékek.
Ez az európai szabvány a címben megadott típusú vezetékek 
szerkezeti követelményeire, vizsgálataira vonatkozik. A vezeté-
kek készülékeknek és gépeknek a rögzített táphálózatra csatla-
koztatására valók.

MSZ EN 50525-3-31:2011  
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú ve-
zetékek legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségig. 
3-31. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Egyerű, köpeny 
nélküli, halogénmentes hőre lágyuló szigetelésű és kevés füs-
töt kibocsátó vezetékek.
Ez az európai szabvány a címben megadott típusú vezeté-
kek szerkezeti követelményeire, vizsgálataira vonatkozik. A 
vezetékek rögzített huzalozásra valók. 

MSZ EN 50525-3-41:2011  
Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú ve-
zetékek legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségig. 
3-41. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Egyerű, köpeny 
nélküli, halogénmentes térhálósított szigetelésű és kevés füs-
töt kibocsátó vezetékek – Az MSZ HD 22.9 S3:2007 helyett, 
amely azonban 2014. 01. 17-ig még érvényes.
Ez az európai szabvány a címben megadott típusú vezetékek 
szerkezeti követelményeire, vizsgálataira vonatkozik. 
A vezetékek rögzített huzalozásra valók.
A fenti három szabványt az általános követelményeket tartal-
mazó EN 50525-1-gyel együtt célszerű alkalmazni.

MSZ EN 50364:2010  
A 0 Hz – 300 GHz frekvenciatartományban működő, elektro-
nikus termékfelügyelő (EAS), rádiófrekvenciás azonosító (RFID) 
és hasonló alkalmazásokban használt készülékekből származó 
elektromágneses terekben az emberi expozíció korlátozása.
Ez a termékszabvány a 1999/5/EK RTTE tanácsi irányelvnek és a 
2006/95/EK Kisfeszültségű (LVD) tanácsi irányelvnek való meg-
felelőség igazolására alkalmazható az elektromágneses terek 
(EMF) emberi expozíciójának korlátozására vonatkozóan. Az 
irányelvekben további követelmények is vannak, amelyeket ez a 
termékszabvány nem tartalmaz, csak az adott, vizsgált beren-
dezésből származó emberi expozíció értékelésére vonatkozik.

MSZ EN 62479:2010  
Kis teljesítményű elektronikus és villamos készülékek meg-
felelőségének értékelése elektromágneses tereik emberi 

Szakmai előírások
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expozíciós alapkorlátjainak szempontjából (10 MHz–300 
GHz) (IEC 62479:2010, módosítva).
Ez az európai szabvány egyszerű módszereket nyújt a kis telje-
sítményű elektronikai és villamos berendezések elektromágne-
ses terekre (EMF-re) vonatkozó expozíciós határértékeknek való 
megfelelőségének értékeléséhez. Ha egy ilyen berendezésnek az 
alkalmazható EMF-expozíciós előírásoknak való megfelelősé-
ge nem mutatható ki az e szabványban foglalt EMF-értékelési 
módszerekkel, akkor más szabványok alkalmazhatók a megfe-
lelőségi értékeléséhez, ideértve az IEC 62311 vagy más (EMF-) 
termékszabványt.

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

MSZ EN 12464-2:2014  
Fény és világítás. Munkahelyi világítás. 
2. rész: Szabadtéri munkahelyek

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

MSZ EN 50343:2014  
Vasúti alkalmazások. Gördülőállomány. A vezetékhálózat 
létesítési szabályai

*MSZ EN 50526-2:2014  
Vasúti alkalmazások. Telepített berendezések. Egyenáramú 
túlfeszültség-levezetők és feszültséghatárolók. 
2. rész: Feszültséghatároló eszközök

MSZ EN 50565....:2014  
Villamos kábelek. Útmutató a legfeljebb 450/750 V (U0/U) név-
leges feszültségű kábelek használatára című szabványsorozat  
-1, -2 jelzetű részei

*MSZ EN 50625-1:2014  
Hulladék elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) 
gyűjtésének, szállításának és kezelésének követelményei. 
1. rész: Általános kezelési követelmények

MSZ EN 60068-1:2014  
Környezetállósági vizsgálatok. 
1. rész: Általános előírások és irányelvek (IEC 60068-1:2013)

MSZ EN 60076-14:2014  
Teljesítménytranszformátorok. 14. rész: Folyadéktöltésű tel-
jesítménytranszformátorok magas hőmérsékletű szigetelő-
anyagokkal (IEC 60076-14:2013)

MSZ EN 60079….:2014  
Robbanóképes közegek című szabványsorozat -14, -17 jelze-
tű részei

MSZ EN 60243....:2014  
Szigetelőanyagok villamos szilárdsága. Vizsgálati módszerek 
című szabványsorozat -2, -3 jelzetű részei

MSZ EN 60255-27:2014  
Mérőrelék és védelmi készülékek. 27. rész: Termékbiztonsági 
követelmények (IEC 60255-27:2013)

MSZ EN 60317....:2014  
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai című szabvány-
sorozat -0-1, -0-2, -20, -21, -23, -27, -28, -35, -36, -37, -38, -46, 
-47, -55 jelzetű részei

MSZ EN 60684-3....:2014  
Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok 
követelményei című szabványsorozat -214, -216:2005/A2, 
-280:2010/A1, -283:2011/A1 jelzetű részei

MSZ EN 60695....:2014  
A tűzveszélyesség vizsgálata című szabványsorozat  
-11-2, *-1-40, -2-12:2010/A1, -2-13:2010/A1 jelzetű részei

MSZ EN 60754....:2014  
Kábel- és vezetékanyagok égésekor fejlődő gázok vizsgálata 
című szabványsorozat -1, -2 jelzetű részei

MSZ EN 60819-3-4:2014  
Nem cellulózalapú papírok villamos célokra. 
3. rész: Az egyes anyagok előírásai. 4. lap: Legfeljebb 50% csil-
lámot tartalmazó aramidszálas papír (IEC 60819-3-4:2013)

MSZ EN 61190-1-2:2014  
Kötőanyagok elektronikai szerelvényekhez. 
1-2. rész: Kiváló minőségű elektronikai összekötések forrasz-
tópasztáinak követelményei (IEC 61190-1-2:2014)

*MSZ EN 61496-2:2014  
Gépi berendezések biztonsága. Elektromosan érzékelő vé-
dőszerkezetek. 1. rész: Aktív optoelektronikus védőeszköz-
zel (AOPD) ellátott berendezések egyedi követelményei (IEC 
61496-2:2013)

MSZ EN 61557-15:2014  
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű kis-
feszültségű elosztórendszerek villamos biztonsága. A védel-
mi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy megfigyelésére 
szolgáló berendezések. 15. rész: IT-rendszerekben használt 
szigetelésfigyelő eszközök és szigetelésihiba-kereséshez 
való berendezések működésbiztonsági követelményei (IEC 
61557-15:2014)

*MSZ EN 61558-2-10:2014  
Transzformátorok, indukciós tekercsek, tápegységek és a ve-
lük képzett kombinációk biztonsága. 2-10. rész: Nagy szige-
telésszintű elválasztótranszformátorok és 1000 V-ot megha-
ladó kimeneti feszültségű elválasztótranszformátorok egyedi 
követelményei és vizsgálatai (IEC 61558-2-10:2014)

MSZ EN 61851....:2014  
Villamos jármű vezetékes töltőrendszere című szabványsorozat  
*-23, *-24 jelzetű részei

MSZ EN 61858....:2014  
Villamos szigetelőrendszerek. Már elfogadott, villamos szi-
getelőrendszerek (EIS) módosításainak termikus kiértékelése 
című szabványsorozat -1, -2 jelzetű részei

MSZ EN 61951-1:2014  
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitot tartalmazó akkumu-
látorcellák és -telepek. Hordozható, zárt, újra tölthető akku-
mulátorcellák. 1. rész: Nikkelkadmium (IEC 61951-1:2013)

MSZ EN 62056....:2014  
Villamosfogyasztásmérés-adatcsere. DLMS/COSEM sorozat 
című szabványsorozat -3-1, -5-3 jelzetű részei

MSZ EN 62321....:2014  
Bizonyos anyagok meghatározása elektrotechnikai termékek-
ben című szabványsorozat -2, -3-1, -3-2, -4, -5 jelzetű részei

*MSZ EN 62442-2:2014  
Lámpaműködtető eszközök energetikai követelményei. 
2. rész: A nagynyomású kisülőlámpák működtetőeszközei (a 
fénycsövek kivételével). Mérési módszer a működtetőeszköz 
hatékonyságának meghatározásához (IEC 62442-2:2014)

MSZ EN 62626-1:2014  
Kisfeszültségű tokozott kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 
1. rész: Az IEC 60947-3 alkalmazási területén kívül eső, javítási 
és karbantartási munka alatti leválasztásra való tokozott sza-
kaszolókapcsolók (IEC 62626-1:2014)
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*MSZ EN 62707-1:2014  
LED-osztályozás. 1. rész: Általános követelmények és fehér 
LED osztályozási rács (IEC 62707-1:2013)

Nemzeti elektrotechnikai szabványok visszavonása 

A következő nemzeti szabvány(oka)t az MSZT közvetlen utód 
nélkül visszavonta:

MSZ HD 280.2 S1:2000 Villamos ventilátorok és szabályozó-
eszközeik biztonsági követelményei. 2. rész: Ventilátorok és 
szabályozóeszközeik hajókon való alkalmazásra

MSZ HD 395.1 S2:2000 Gyógyászati villamos készülékek. 
1. rész: Általános követelmények

MSZ HD 395.2.6 S1:2001 Gyógyászati villamos készülékek. 
2. rész: Mikrohullámú terápiás készülékek biztonsági követel-
ményei (IEC 60601-2-6:1984)

MSZ HD 516 S2:1999 Kisfeszültségű harmonizált vezetékek 
használatának irányelvei

MSZ HD 581 S1:2000 Alkalmazási útmutató kisfeszültségű, 
sugaras rendszerek zárlati áramának számításához 
(IEC 781:1989)

MSZ 7142:1998 Háztartási és hasonló jellegű villamos készü-
lékek biztonsága. Általános követelmények

MSZ EN 50005, 50012, 50013, 50042, 50043 Kisfeszültségű 
kapcsoló- és vezérlőkészülékek ipari használatra című szabványok

MSZ EN 50054, 50055, 50056, 50057, 50058 Villamos készü-
lékek éghető gázok érzékelésére és mérésére című szabványok

MSZ EN 50090-2-2:1999 Lakások és épületek elektronikus 
rendszerei (HBES). 2-2. rész: Rendszeráttekintés. Általános 
műszaki követelmények

MSZ EN 60204-3-1:1998 Ipari gépek villamos szerkezetei. 
3. rész: Varrógépek, varrógépösszeállítások és varrógéprend-
szerek egyedi követelményei (IEC 204-3-1:1988)

MSZ EN 60317 Tekercselőhuzalok című szabványsorozat  
-1, -2, -3, -4, -7, -11, -14, -16, -24, -30, -34, -45, -52 jelzetű részei

MSZ EN 60417 Berendezéseken használt grafikai jelképek 
című szabványsorozat összes tagja

MSZ EN 60514:2000 2-es osztályú váltakozó áramú fogyasz-
tásmérők átvételi vizsgálata (IEC 514:1975, módosítva)

MSZ EN 60601-2-9:1999 Gyógyászati villamos készülékek. 
2. rész: Biztonsági követelmények radioterápiában, villamos 
csatlakoztatású sugárzási detektorokkal használt, pácienssel 
érintkező dózismérők számára (IEC 601-2-9:1996)

MSZ EN 60617 Villamos rajzjelek című szabványsorozat 
összes tagja

MSZ EN 60695-2-4/0:1998 A tűzveszélyesség vizsgálata. 
2. rész: Vizsgálati módszerek 4. főfejezet/0. lap: Diffúziós és elő-
kevert típusú láng vizsgálati módszerei (IEC 695-2-4/0:1991)

MSZ EN 60730-2-1:1997 Automatikus villamos szabályozó- 
és vezérlőkészülékek háztartási és hasonló jellegű alkalma-
zásra. 2. rész: Háztartási villamos készülékekhez szánt villa-
mos szabályozó- és vezérlőkészülékek egyedi követelményei 
(IEC 730-2-1:1989, módosítva)

MSZ EN 60868 Villogásmérő című szabványsorozat összes tagja

MSZ EN 60920:1993 Fénycsőelőtétek. Általános és biztonsá-
gi követelmények

MSZ EN 60922, 60926, 60928 Lámpatartozékok című 
szabványok

MSZ EN 60924:1997 Egyenárammal táplált elektronikus 
fénycsőelőtétek. Általános és biztonsági követelmények

MSZ EN 61011 Villamos karám áramszolgáltató egységei 
című szabványsorozat összes tagja

MSZ EN 61046:1999 Váltakozó vagy egyenfeszültséggel táp-
lált elektronikus feszültségcsökkentő konverter izzólámpák-
hoz. Általános és biztonsági követelmények (IEC 1046:1993)

MSZ EN 61074:1999 Villamos szigetelőanyagok olvadási és 
kristályosodási hőmérsékletének és hőjének meghatározása 
letapogató differenciálkalorimetriával (IEC 1074:1991)

MSZ EN 61136-1:1999 Félvezetős teljesítményátalakítók. 
Szabályozható fordulatszámú, villamos hajtásrendszerek. 
Általános követelmények. 1. rész: Névleges jellemzők előírá-
sai, különösen egyenáramú motoros hajtásokhoz (IEC 1136-
1:1992, módosítva)

MSZ EN 61150:1999 Lúgos cellák és telepek. Légmente-
sen zárt, újratölthető, nikkelkadmium gombelemekből álló 
monoblokktelepek (IEC 1150:1992 + 1992. évi helyesbítés

MSZ EN 61166:1999 Nagyfeszültségű, váltakozó áramú 
megszakítók. A nagyfeszültségű, váltakozó áramú megszakí-
tók szeizmikus minősítésének irányelvei (IEC 1166:1993)

MSZ EN 61223-3-1:1999 Készülékek állapotfelmérése és 
időszakos vizsgálata gyógyászati képalkotó diagnosztikai 
osztályokon. 3-1. rész: Átvételi vizsgálatok. Felvételi és átvilá-
gító röntgenberendezések képalkotási jellemzői (IEC 61223-
3-1:1999)

MSZ EN 61241-14:2005 Gyúlékony por jelenlétében alkal-
mazható villamos gyártmányok. 14. rész: Kiválasztás és felsze-
relés (IEC 61241-14:2004)

MSZ EN 61358:2001 Aktív energia mérésére szolgáló, közvet-
len csatlakoztatású, váltakozó áramú sztatikus fogyasztásmé-
rők átvételi vizsgálata (1-es és 2-es osztály) (IEC 1358:1996)

MSZ EN 61394:2012 Szabadvezetékek. Csupasz alumínium-, 
ötvözött alumínium és acélvezetőkhöz használatos zsírokra 
vonatkozó követelmények (IEC 61394:2011)

MSZ EN 61558-2-19:2001 Teljesítménytranszformátorok, 
tápegységek és hasonlók biztonsága. 2-19. rész: Zavarcsilla-
pító transzformátorok egyedi követelményei (IEC 61558-2-
19:2000)

MSZ EN 61663 Villámvédelem. Távközlési vonalak című szab-
ványsorozat összes tagja

MSZ EN 116000-3, 116200, 116201, 116202, 116203, 
116204, 116205 Termékcsoport-előírás: Elektromechanikus 
kapcsolórelék című szabványok

MSZ EN 117000:2001 Termékfőcsoport-előírás: Ellenőrzött 
minőségű, félvezetős kapcsolórelék. Általános adatok és vizs-
gálati módszerek

MSZ EN 196110:2003 Termékcsoport-előírás: Forgókapcso-
lók. Képességjóváhagyás

MEGJEGYZÉS: Az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bi-
zottság (CENELEC) az EN 60417 Berendezéseken használt gra-
fikai jelképek, valamint az EN 60617 Villamos rajzjelek című 
szabványsorozatot utód nélkül visszavonta, és az e terület 
szabványosítását a tagországok saját hatáskörű intézkedésé-
re bízta. Az MSZT vonatkozó nemzetközi szabványokat nyil-
vánítja MSZ szabvánnyá (MSZ IEC 60417-SN, Berendezéseken 
használt grafikai jelképek és MSZ IEC 60617-SN, Elektrotech-
nikai rajzokon használt grafikai jelképek).

Szakmai előírások
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Világítástechnikai Évkönyv 
2014-2015

Fények és tények – 
az új  Világítástechnikai Évkönyvről

10. Világítástechnikai Évkönyv 2014-2015 kötetét tesszük 
a szakma, a Tisztelt Olvasó asztalára. „Hosszú mérlegelés után 
Társaságunk elhatározta, hogy megjelenteti első Évkönyvét, 
melyben megkísérel szakmai közösségének és a világítástech-
nikai szakma minden művelőjének egy olyan megszólalási 
lehetőséget nyújtani, amely egyszerre lehet bemutatkozás, 
ismeretforrás, kapcsolatteremtési lehetőség.” – írta 1996-ban 
bevezetőjében Pollich János, a Világítástechnikai Társaság 
akkori elnöke. A kísérlet sikerült, kitartó és szorgalmas mun-
kával szakmai közösségünk az évek során megszerkesztett és 
kiadott még további kilenc évkönyvet. Valamennyi szakiroda-
lomként hiánypótló kiadvány, a közölt írások az adott időszak 
legizgalmasabb fejlesztéseit és szakmai kérdéseit taglalják, 
ezáltal szakmatörténeti jelentőséggel is bírnak. Társaságunk 
közösségi és szervezeti életét is hűen tükrözik eddig megje-
lent évkönyveink.

A közölt 32 írás a fény és világítás elméleti és gyakorlati 
részével egyaránt foglalkozik. A szakmailag magas színvona-
lú írások alkalmasak a hiányzó szakirodalom pótlására.  

A tizedik évkönyv első fejezetének írásai foglalkoznak a fény 
keletkezésével, annak biológiai hatásaival és fotobiológiai 
vizsgálataival; a színes optikával, valamint egy érdekes felve-
tést ismertet: a szabványosított káprázásértékelés kritikáját. 

Az innovatív világítás fejezet ismerteti a LED-ek alkalma-
zástechnikáját, a LED-es közvilágítás túlfeszültségvédelmét 
és termikus védelmét. Ugyancsak ez a fejezet ismertet egy 
intelligens folyosóvilágítást, illetve egy vezérelt LED-es 
közvilágítási berendezést.

A környezetünk világítása fejezetben a Sixtus-kápolna vilá-
gításáról olvashatnak érdekes szakmai beszámolót, továbbá 
a négyes metró világításáról, a Parlament új díszvilágításáról, 
az építészeti díszvilágítás és fényszennyezés kapcsolatáról 
közlünk érdekes írásokat.

Mint az eddigi évkönyveink mindegyikében, a VTT fejezet 
ismerteti az elmúlt időszak történéseit Társaságunkban.

20. ÉVfordulóját ünnepli 
a Világítástechnikai társaság                                            

2015-ben. Mielőtt még bárki is azt hinné, hogy ennyire fiatal 
a szakmai szervezetünk, tájékoztatom, hogy sokkal hosszabb 
múltra tekint vissza, mivel az idők során volt munkacsoport, 
szakcsoport, szakosztály, szakbizottság. Az 1995. novembe-
ri társasággá alakulása a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
keretei között, jelentős önállóságot eredményezett a szerve-
zet életében. Tagságunk létszáma folyamatosan gyarapodik, 
ám meggyőződésem, hogy legalább tízszer annyian vallják 
magukat világítási szakembernek, mint amennyi a taglétszá-
munk és még sokkal többen vannak olyanok, akik a világítás 
területén végzik munkájukat kellő szakértelemmel vagy 
éppen annak hiányában. 

Néhány száz fős lelkes tagságunk igyekszik olyan szakmai 
életet szervezni, szakirodalmat írni, kiadványokat szerkeszteni, 
konferenciákat rendezni, aminek haszonélvezői mindazok, 
akik a hazai világítástechnika területén dolgoznak, vala-
mint, reményeink szerint a társadalom minden tagja. Tesszük 
mindezt - hazai és nemzetközi szinten egyaránt- szakmasze-
retetből, elhivatottságból, elődeink iránti tiszteletből, kellő 
méltósággal azért, mert a hiteles és szakszerű tájékoztatás, 
a korrekt szakértői véleményalkotás alapelvünk. Természe-
tesen annak örülnénk, ha sokkal többen jelentkeznének tag-
jaink soraiba, és segítenék munkánkat aktív részvételükkel 
szervezeti életünkben. 

2015  a fÉny nemzetközi ÉVe.                                                      

Az ENSZ célkitűzése: a fénnyel foglalkozó tudományok és az 
azt alkalmazó technológiák világszintű megismertetése és 
elismertetése. Remélem, évkönyvünk jelen kiadásával mi is 
hozzájárulunk – hazai viszonylatban – a célkitűzés legalább 
részbeni teljesítéséhez.

Egy szakmai szervezet erősségét, életképességét és 
tevékenységét mi sem bizonyítja jobban, mint a sorozatban 
megjelentetett kiadványok, a szervezett ismeretterjesztő és 
tudományos rendezvények, a szakszerű állásfoglalások és 
ajánlások terjesztése, részvétele a jogszabály- és szabvány-
alkotásban, valamennyinek természetes következménye a 
széles körű ismertsége és elismertsége. Természetesen a fel-
soroltakon kívül a taglétszám és ezen belül is az aktív tagok 
tenni akarása döntő fontosságú, mivel meghatározó a tevé-
kenységkezdeményezés, a végrehajtás és közösségformálás 
tekintetében.

A Világítástechnikai Társaság elhivatottsága, reményeink sze-
rint példaértékű az egész MEE-tagság számára. Évkönyvünk 
a szakmaisága mellett, a példamutatást is szolgálja. 

Nagy János
VTT elnöke

Nagy János

A Világítástechnikai Társaság a VI. LED Konferencia 
alkalmából megjelentette évkönyvsorozatának újabb 
kiadványát. Több szempontból is jubileumi ez az 
évkönyv, mivel 2015-ben három eseményt is ünnepel 
szakmai közösségünk.  
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Mind a Pe, mind az L típusú Rába-Ganz elektromobil fa szekré-
nyes, nyitott vezető ülésű volt. A Pe típusnál alul az akkumulá-
torokat tartalmazó szerelőláda, az L-nél viszont a kipufogódob 
látható. Az Elektromobil bekottázott, összeállítási rajzot a 16. áb-
rán adjuk meg. Megfigyelhetjük, hogy a 14-16 lóerős hajtó elekt-
romotor közvetlenül a hátsóhídhoz csatlakozott. A Lenkei cikk 
részletesen ismerteti a villamos rendszer működtetését bemuta-
tó kapcsolási sémát, és azt, hogy a vezetői hibák megelőzése ér-
dekében a kontrollerhez mechanikus reteszelés is kapcsolódott.

A 17 ábrán a Rába-Ganz Pe típusú elektromobilt üzem 
közben láthatjuk.

Az elektromobilok 40 elemből álló Tudor (VARTA) rendszerű 
80 V kapocsfeszültségű, 320, ill. 400 (1000) Ah-ás, mintegy egy 
tonna súlyú akkumulátor tápegységét a kocsiszekrény alatt, egy 
szerelőládában rögzítették. Az elektromobilok működési sugara 
feltöltött akkumulátoregységgel teljes terhelés és átlagos 
20-22 km/h menetsebesség mellett, sík területen 60-70 km volt. 
A kocsik 80-90 ezrelékes emelkedőn (Hunyadi János út, Duna-
hidak) teljes terheléssel 8 km/h sebességgel mentek fel. Energia-
igényük átlagosan 69 (55-80) Wh/árutonna-km volt, az indítások-
kal együtt, és igen kedvezőnek ítélték, mind a gazdaságosságu-
kat, mind pedig a velük szerzett üzemi tapasztalatokat.

A Járműtelepre visszatérő elektromobiloknál a lemerült 
akkumulátoregység cseréjét az akkumulátortöltő-állomásban, 
teherliftek, emelők segítségével mintegy öt perc alatt elvégez-
ték. A lemerült akkumulátorok feltöltését az akkumulátortöltő 
alagsorában működő, a Járműtelep belső villamos elosztó há-
lózatára kapcsolódó három 90 lóerős Brown-Boveri motor-
dinamó gépegység biztosította. (18. ábra)

A Járműtelep belső hálózata saját kazánházhoz (erőműhez) 
csatlakozott, mert ez olcsóbb volt, mintha az akkumulátorokat 
a fővárosi elektromos művek hálózatáról töltötték volna. Innét 
biztosították az igen nagy hőigényű Járműtelep fűtését is. 
A Járműtelep műszaki leírását is tartalmazó könyv szerint ezen 
hőigény a „központi fűtőberendezés legmodernebb kivitelét és 
az elektromos energia termeléssel való kombinálását” tette in-
dokolttá, hogy „az elektromos áram, mint fűtési melléktermék 
legyen előállítható”, vagyis a Magyar Királyi Posta Központi Jár-
műtelepén, az energetikában való gyakorlati elterjedést jóval 
megelőzően, már a húszas évek közepétől megvalósították az 
ellennyomásos kapcsolt hő- és villamosenergia-termelést. 

Feleségem 1944 márciusától 1950-ig a Járműtelepen élt, 
gyerekeskedett, szinte naponta utazott az elektromobilokban 
iskolából hazafelé vagy oda, mert az autók a nagytávolságra 
lévő iskolákhoz igyekező „postás” gyerekeket felszedték. Em-
lékei szerint az elektromobilok vezetőállása akkor már nem 
volt nyitott, így valószínűsíthető, hogy valamikor a harmincas-
negyvenes évek táján a vezetőfülkék ajtajait átalakították vagy 
cserélték, de hogy kik és mikor, nem sikerült tisztáznom.

Egy 8 m3-es és a 4 m3-es Elektromobil faszekrényét fémborí-
tással látták el és a vezetőfülkét is átalakították (19. és 20. ábrák), 
de hol, kik és mikor, még nem ismert. Rendszám alapján ez a 
negyvenes évek elejére, közepére tehető.

A posta háború előtti villanyautóiból a hatvanas évek elején 
még hat (kilenc) darab volt üzemben. Az utolsó darabot 1963-
ban selejtezték. Ezen technikatörténeti műemlékből sajnos 
egyetlen darab sem került megillető helyre, múzeumba. 1956-
57-ben Verebélÿ professzor úr, amikor a Kandó-féle kísérleti 
villamos mozdonyról tartott előadást, az egész évfolyamunkat 
megdöbbentette, amikor a katedrán sírt, folytak a könnyei, 
hogy a világon azt minden Közlekedési Múzeumban főhelyen 
mutogatnák, nálunk meg vasgyűjtés ürügyén elvitték és beol-
vasztották, csak szinkronmotorját sikerült megmenteni.

A 21. ábrán látható 4 m3 rakterű villamos autóból 1937-ben 
a posta 5 darabbal rendelkezett. A már említett „Posta mérnö-
ki szolgálat 50 éve” szerint ezek Bleichert alvázra szerelt hazai 
gyártású kocsiszekrénnyel kerültek forgalomba. Sajnos nem 
sikerült tisztázni, hogy a kocsiszekrény mikor és hol készült, 
illetve mikor és hol szerelték őket össze, valamint ezen kocsik 
telephelyéről, illetve alkalmazási helyükről sem sikerült infor-
mációt szereznem.
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A Magyar Királyi Posta 
villamos autói

2. rész

16. ábra                                                                                                (Forrás:[6.])

17. ábra                                                                                     (Forrás: internet)

18. ábra                                                                                                (Forrás:[8.])



A meg nem válaszolt kérdésekre sem a Járműteleptől, sem a 
győri Vagongyártól felelet nem várható, ugyanis a Vagongyár 
szinte teljes tervdokumentációja az 1944-es nyári bombázás-
kor megsemmisült. Hasonló választ adott a német Bleichert 
cég is megkeresésemre.

Nagy biztonsággal állítható, hogy a Postajárműtelepen az 

elektromobilok teljes tervdokumentációja meg kellett, hogy 
legyen, ez ugyanis szükséges volt a meghibásodott alkatrészek 
legyártásához, illetőleg a járművek javításához. Ez sem hozzá-
férhető mostanra.

II. A központI Járműtelep és Az 
elektromobIlok sorsA A háború végeztével 

Feleségem visszaemlékezései szerint az 1944-es nyári bombá-
zások során a Járműtelepet nem érte találat, viszont a szomszé-
dos bolgárkertészetek számos bombát kaptak. Az év végén za-
varó repülésből a telep öt bombát kapott, melyek szabad terü-
letre estek és az épületekben nem tettek kárt. A telep ostroma 
1944. december 25-én kezdődött, két hetes intenzív tüzérségi 
és aknavető tűz hatására az épületek jelentős károkat szenvedtek. 

A telep vízellátását végig a saját szivattyútelep biztosította. A 
telepen lakók és az ottrekedt, vidékről bejáró dolgozók az óvó-
helyeken és a garázsban nyertek elhelyezést. 

A harci cselekmények során a benzines járművek egyrészét 
elvitték, a villamos autók helyszínen maradtak ugyan, csak szin-
te mindegyikük sérülést szenvedett a harcok során. A javítható 
járművek egy részét már 1945 nyarán egyrészt a roncsokból 
hasznosítható alkatrészekkel, másrészt a telep műhelyében le-
gyárthatókkal megjavították. A nem javítható elektromobilokat 
kiselejtezték. A kiselejtezett fa kocsiszekrények elvitelét a dol-
gozóknak kérvényezni lehetett. Ezeket elsősorban Pest környé-
ki dolgozók nyúlketrecnek vitték. Nem valószínű, hogy több 
mint hatvan év után maradt volna belőlük.

A 22. ábrán a Járműtelepért folyó harcok súlyosságát ítélhet-
jük meg. Az ábrán a Báróczy utcára néző összelőtt „A” lakóépü-
let látható. A középső nagy lyuk alján, az első emeleten volt a 
feleségemék lakhatatlanná vált lakása, ahonnét az irodaépület-
be költöztették át őket. Az épület mögött a többszintes garázs-
épület látható.

A harcokat követően a telepre szovjet gépkocsijavító egység 
költözött, és maradt ott mintegy egy-másfél évig, akik lehetővé 
tették, hogy a műhely felét a posta használhassa, és helyreál-
lítsa a műszaki berendezéseket, a javításra szolgáló gépeket, 
járműveket. Az egész telepet ellátó villamos energia termelé-
sét 1945 májusában már a helyreállított saját erőmű biztosítani 
tudta. Ezzel a sérült járművek javítása megindulhatott. Részle-
gesen már jóval előbb is volt áramszolgáltatás, mivel elsőnek a 
kazánházat és az erőműtelepet javították meg. A hálózati, épü-
leti károk helyrehozása sokkal tovább tartott. 
Irodalomjegyzék:

[1.]  Autó- Wikipédia
[2.]  Kiss Gábor: Az elektromos autózás története.
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[4.]  Postamúzeum, gyűjtemények, fotótár, albumok, kiadványok, szállítás 
[5.]  Rimótczy Mihály-Magyari Endre: Postamérnöki Szolgálat 50 éve. 1937 
[6.]  Lenkei Andor: Az elektromobilok újabb fejlődése, különös tekintettel a Magyar 

Királyi Posta villamos szállítókocsijaira. Elektrotechnika 1929 évf. p. 260-270.
[7.]  Magyar Waggon és Gépgyár Rt. (Rába  Győr) gyártmányismertetői 
[8.]  Bierbauer István - Frietz Jenő: A Postagarázs. A Magyar Királyi Posta közp. 

Járműtelep épületeinek leírása.
[9.]  Pintér István: Környezettudatos technológiák fejlesztése és alkalmazása 

logisztikai rendszerben. 2012. évi Országos Postás Konferencia Visegrád. 
[10.]  Szüts Ildikó: Környezettudatos logisztika: Társadalmi felelősségvállalás a 

Magyar Posta gyakorlatában. Közlekedés és társadalmi felelősség vállalás 
konferencia. 2008. dec. 8.

megjegyzés:
Kádár Abától kapott információ szerint a harmincas évek közepétől a 
hazai gépjárművek forgalmi rendszámai két betűből és három szám-
ból álltak. Állami tulajdonú kocsiknál a második betű helyett tégla-
lapban a nemzeti színek szerepeltek. Így a 19. és 20. ábrákon szereplő 
gépkocsik valamikor ezen időszak második felében keletkezhettek.

Dr. Tajthy Tihamér
MEE-tag

ttajthy@freemail.hu
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19. ábra                                                                                        (Forrás:[9.-10.])

20. ábra                                                                                      (Forrás:[9.-10.])

21. ábra                                                                                                (Forrás:[2.])

21. ábra                                                                       (Forrás: családi felvétel)



A tizenhetedik alkalommal kiírt Ma-
gyar Termék Nagydíj pályázaton 66 
magyar cég termékét díjazták. Az 
evopro Innovation Kft. vasúti diag-
nosztikai rendszerét mint leginno-
vatívabb megoldást az Elektrotech-
nika szaklap különdíjban részesí-
tette. A magyar tulajdonú, nemzet-
közi piacon elismert mérnökiroda 
innovációs fejlesztésekre fókuszáló 
tagvállalata a beágyazott rendsze-
rek mellett fizikai nagyrendszerek, 
továbbá egyedi és mobilszoftverek 
területén is kiemelkedő projektekkel 
rendelkezik.

A vasúti teherforgalmazás min-
den szereplője számára fontos, 
hogy a pályán közlekedő járművek 
állapotát, a szállított áru mennyi-
ségét és a pályaterhelést menet 
közben mérjék. Az érintettek csak 
ezeknek az adatoknak az ismereté-
ben kaphatnak például naprakész 
információkat arról, hogy az infrast-
ruktúra fenntartása érdekében hol 
és pontosan milyen típusú karban-
tartási munkálatra van szükség. Az 
állapotfenntartás menedzselésével 
foglalkozó szakemberek mellett a 
fuvarozással foglalkozó vállalatok 
és a járművek üzemeltetői is hasz-
nát vehetik a jövőben az evopro 
Innovation Kft. fejlesztésének, a 
dinamikus vasúti diagnosztikai 
rendszernek (eRDM). „A fuvarozók 
az üzleti partnereik irányába vállalt 
szolgáltatások minőségellenőrzése 
miatt érdekeltek a pontos terhelési 
adatokhoz való hozzáférésben, míg 
a járművek üzemeltetői a járműkar-
bantartás tervezhetősége miatt kí-
váncsiak a diagnosztikai adatokra” 
– mutatott rá a fejlesztésben érin-
tett piaci szereplők igényeire Szepessy Zsolt, az evopro Innovation Kft. 
ügyvezetője.

 „Ez a technológia lehetővé teszi, hogy a rendszer kiszűrje azokat a veszé-
lyes járműveket, amelyek műszaki okból vagy helytelen rakodás következ-
tében túl- vagy helytelen arányban terheltek. További előnye, hogy a méré-
seket utazó sebesség mellett végzi, így forgalomkorlátozás és fennakadás 
nélkül ellenőrizhető minden, a rendszeren áthaladó szerelvény. A nagy 
felbontású terhelés-profilmérés segítségével számos olyan, úgynevezett 
járműdiagnosztikai paraméter is kiszámítható, amely a közlekedés bizton-
ságának növelése mellett a teherközlekedés hatékonyságát is növelheti. 
Ezek a járműdiagnosztikai adatok a jövőben minden érintett piaci szereplő 
számára elérhetőek lesznek” – tette hozzá Szepessy Zsolt.

A Magyar Termék Nagydíjas diagnosztikai rendszer fejlesztése, úgy 
tűnik, itt még nem ért véget. Az evopro azon felül, hogy az eRDM rend-
szer méréseinek tapasztalatai alapján egy új, a sínekről elvezethető 
akusztikus jeleket feldolgozó költséghatékony szenzortípus kidolgozá-
sára irányuló kutatási projektet kezdett, egy olyan úgynevezett ”energia 
gyűjtögető” (energy harvesting) megoldáson is dolgozik, amely az elha-
ladó szerelvények keltette rezgésekből termeli az energiát a szenzorok 
működtetéséhez. Ez által a mérés és jeltovábbítás nem igényelne külső 
energiaforrást, ami még piacképesebbé tenné a terméket.

A vasúti járműdiagnosztikai rendszert két ízben is telepítették kísér-
leti üzemeltetés céljából, elsőként Füzesabonynál, majd Kelenföldön is. 

A költséghatékonyság, a kiváló 
működés és számos diagnoszti-
kai előnynek köszönhetően ezt a 
rendszert választották további 28 
mérőállomás kiépítéséhez is. Így 
a kezdetben kutatás-fejlesztési 
projektként megvalósult rendszer 
mára innovációs pillérré vált, hiszen 
már az első megrendelés is jelentős 
árbevételt hozott az evopro-nak. 
A magyarországi referencia ered-
ményeként előrehaladott tárgyalá-
sok folynak a szlovák és cseh vasúti 
társaságokkal, illetve Nyugat-Euró-
pából is komoly érdeklődést mutat-
nak az eRDM-re.

A vasúti diagnosztika csupán 
egyike azon innovációs területek-
nek, amelyeken az evopro is az 
élbolyban fejleszt. A nemzetközi 
trendekhez igazodva, ezen felül 
még számos érdekes kutatás-fej-
lesztési projekt folyik a vállalatnál. 
Példaként említve: együttműkö-
désben a Szegedi Egyetem Élettan 
Tanszékével agyi elektromos jelek 
mérésén és vezeték nélküli továb-
bításán dolgoznak a mérnökök. A 
neurális akciós potenciálokat mérő 
és vezeték nélkül továbbító fejegy-
ség kifejlesztése új dimenziókat 
nyithat meg az agykutatásban. 
Foglalkoznak továbbá a tárgyak 
internetéhez kapcsolódó kutatá-
sokkal is: az előrejelzések szerint 
2020-ra 25 milliárd eszközt fogunk 
alkalmazni, ez részben az olyan fej-
lesztéseknek is köszönhető, mint az 
evopro intelligens épületekbe terve-
zett vezeték-nélküli villamos mérő-
hálózata. Legyen az beltéri pozíció 

meghatározás, vagy a jövőbeli energia kutatása, az evopro mérnökei 
igyekeznek korszakalkotót nyújtani. Ennek kiváló bizonyítéka a Magyar 
Termék Nagydíjas vasúti diagnosztikai rendszer, vagy a kompozit felépí-
tésű moduláris elektromos Modulo buszcsalád.

evopro       
            (X)

Magyar Termék Nagydíjas vasúti diagnosztikai rendszer
Az evopro jelentős kutatás-fejlesztési projektjei közül elsőként 

a vasúti járműdiagnosztikai rendszer nyerte el a díjat.

A vasúti pályába építhető dinamikus diagnosztikai rendszer 
az elhaladó vonatok (kerekek, tengelyek, kocsik) dinamikus 
pályaterhelésének mérésére szolgál. A rendszer lehetővé teszi 
a túlterhelt és az aszimmetrikusan terhelt szerelvények felis-
merését és kiszűrését, továbbá a vasúti kerekek különböző 
meghibásodásait is kimutatja. A teljes rendszer terepi szinten 
nyolc sínre rögzített szenzorpárból és két tengelyszámláló 
elektronikából áll, melyek rádiós kommunikáció által ösz-
szeköttetésben állnak egy központi szerverrel. Ez az egység 
biztosítja a felhőben üzemelő szerveralkalmazás számára az 
adatokat, ellátva a diagnosztikához, monitorozáshoz és riasz-
táshoz szükséges feladatokat. A szenzorok a szerelvény sebes-
ségét, kerék-, tengely-, kocsiterhelést, terhelési aszimmetriát, 
kerékhibát mérnek 2%-os hibahatáron belül. Az eRDM mel-
lett szól, hogy alépítmény nélküli telepítése rendkívül gyors 
és költséghatékony, illetve a mérőszakaszon nem szükséges 
sebességkorlátozás, továbbá a nagyfelbontású digitális jelfel-
dolgozás miatt azonnal rendelkezésre állnak az adatok. 

A vasúti szolgáltatók számára kiváló alkalmazási lehetősé-
get kínál valós terhelés alapú elszámolásra, pályavédelemre, 
a pálya- és járműkarbantartás ütemezésére, forgalomirányí-
tásra és nem utolsó sorban a kerék és járműhibák, valamint a 
túlterhelés és egyenlőtlen terhelés felismerésére.

Szepessy Zsolt ügyvezető és Tóth Péterné főszerkesztő



A MEE 61. Vándorgyűlés, 
Konferencia és Kiállítás

Az elektronikai ipar 
Debrecenben húzóágazat 

Papp László polgármester 
innovációs központtá tenné a várost

A Magyar Elektronikai Egyesület 
Debrecenben rendezte legutób-
bi vándorgyűlését. A cívis város 
szíves vendéglátónak bizonyult, 
A rendezvényt és a  résztvevőket 
Papp László polgármester szemé-
lyesen köszöntötte.  A városveze-
tőt arról kérdeztük, miért tartotta 
fontosnak a tanácskozáson való 
részvételt. 

Örömömre szolgált, hogy a 
MEE Debrecent választotta ván-
dorgyűlése helyszínéül, és  szíve-
sen vállaltam, hogy részt vegyek 
ezen az energetikát, energiaha-

tékonyságot fókuszba állító színvonalas rendezvényen, 
Ezek a város 2013-ban készült gazdaságfejlesztési 
koncepciójában is hangsúlyos kérdések, és mi az ener-
giahatékonyság versenyképesség növelő szerepéből 
kiindulva ambicionáljuk, hogy Debrecen ezen a terüle-
ten is innovációs centrum legyen. Ennek érdekében a 
Debreceni Egyetemmel közösen Energetikai Képző és 
Innovációs Központot kívánunk létrehozni. De az elekt-
ronika nem csak energetikai összefüggésben izgalmas 
számunkra, hiszen  2014-2020 közötti európai fejlesz-
tési ciklusra készült koncepciónk a magas hozzáadott 
értékű ipart preferálja, s a húzóágazatként megjelölt 
területek között ott van, sőt, kiemelt helyen szerepel az 
elektronika, az elektronikai ipar.

Elköteleződésünket erősíti, hogy e szegmens egyik 
legnagyobb világcége, a National Instruments Debre-
cenben működik. Hogy e társaság mennyire megfelel a 
magas hozzáadott érték előállítás kritériumának, annak 
alátámasztásául álljon itt az az Ábrahám László vezér-
igazgató úr által gyakran idézett adat, amely szerint az 
1300 főt foglalkoztató vállalat minden egyes dolgozója 
évente százmillió forint értéket állít elő. 

A National Instruments produktivitása valóban lenyű-
göző, ám van a városban, illetve vonzáskörzetében szá-
mos elektronikai területen mozgó kis-, és középvállalko-
zás is. Mennyire lehetnek ezek képesek magas hozzáadott 
értéket termelő ipari vállalkozásként egzisztálni, hogyan 
tudja őket ebben segíteni a város? 

Pontosan a MEE vándorgyűlése és a hozzá kapcso-
lódó szakmai kiállítás hívta fel a figyelmemet arra, hogy 
ezek a kisvállalkozások minden korábbi próbálkozás 
ellenére információszegény környezetben kénytelenek 
működni, és ez gátolja őket abban, hogy kellőképpen 
innovatívak legyenek. A kiállítók között találkoztam 
olyan debreceni, illetve környékbeli kisvállalkozókkal, 
akik  kizárólag saját erőből tornászták fel magukat odá-
ig, hogy saját fejlesztésű elektronikai, irányítástechnikai 
berendezéseket tudjanak exportálni külföldre.

Óhatatlanul felmerült bennem a kérdés, hová jutha-
tott volna 10-15 év alatt ugyanez a cég, ha megtalálja 
a megfelelő pályázatokat, és eléri az uniós forrásokat. 
Mivel a mostani európai uniós fejlesztési ciklusban a 
hangsúly nem a településfejlesztésen, hanem a gazda-
ságfejlesztésen van, úgy gondolom, hogy a városveze-
tésnek is ennek a problémának a megoldására kell kon-
centrálnia, vagyis, a vállalkozásokat kell információkkal, 
a pályázati lehetőségek „feltálalásával” helyzetbe hoz-
nia. Éppen ezért egyik cégünket átalakítjuk úgy, hogy 
eddig városfejlesztési projekt előkészítő feladatainak 
elvégzése mellett képes legyen kiszolgálni pályázati 
információkkal a kis-, és középvállalkozásokat is. Ezzel 
azt szeretnénk elérni,  hogy a cégek az összes elérhető 
forrás ismeretében dönthessék el, tudnak-e, akarnak-e 
fejleszteni, tudnak-e, akarnak-e ehhez EU-s forrásokat 
igénybe venni. Az átalakulással létrejövő Debreceni 
Város- és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. mellett egy 
másik, részben önkormányzati, részben egyetemi, illet-
ve kamarai tulajdonban lévő társaság, az Innova is azon 
fog dolgozni, hogy az innovációt segítő uniós gazda-
ságfejlesztési források eljussanak az ezek fogadására 
képes kkv-khoz. 

A város ez év elején elnyerte az Internetes Kultúra Fővá-
rosa címet. Ezt azok a települések kapják, amelyek infor-
matikai vállalkozásai közül többen is részesültek elisme-
résben webes, illetve, SMART szolgáltatások fejlesztésért. 
Néhány éve maga a város is tervbe vett egy SMART City 
programot. Hol tartanak ezzel most? 

Az informatika a debreceni gazdaságfejlesztési 
jövőkép másik nagy húzóágazata, és ezen a területen 
is komoly ambícióink vannak. A SMART City program 
kidolgozás alatt áll,  összeállítása a most induló Deb-
receni Város-, és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. ve-
zetőjének feladata lesz. Sokat egyelőre nem szeretnék 
róla elárulni, de annyit mindenesetre igen, hogy nem 
pusztán egy városkártyáról lesz szó, sőt, nem is kártya 
lesz. Azt ugyanis könnyen otthon lehet felejteni, nem 
képezi részét a mindennapjainknak. Meggyőződésem, 
hogy az  „Okos város” úgy tudja jól szolgálni a debreceni-
ek ügyét, ha az eléréséhez szükséges eszköz mindig kéz-
nél van, éppen ezért mi a mobiltelefon-készülékekben 
gondolkodunk. A SMART City projektet 2015 második 
felében tervezzük bemutatni Debrecen közösségének. 

Dombi Margit
szakújságíró

m.dombi@idoud.com

Egyesületi élet
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A hatékonyság szolgálatában
„A hálózati vagyongazdálkodásban a legcélravezetőbb olyan 
módszerek rendszerbe állítása, amelyek centralizáltan gya-
korolnak kontrollt a kiadások fölött, optimalizálják a hálózati 
vagyon kihasználását és fejlesztését, áttekinthető képet adnak 
annak tartalékairól (=asset management).

Csak közép-, ill. hosszú távú tervek ciklikus készítésével és 
ezek eredményeinek felhasználásával biztosítható, hogy a 
hálózatra költött források ne pazarlóan legyenek szétszór-
va, hanem átgondolt, a hálózat tartalékait és a különböző 
körzetek együttműködési lehetőségeit is figyelembe vevő fej-
lesztési döntések mentén legyenek optimálisan felhasználva.  
 

Ehhez nyújt már tizenöt éve segítséget az áramszolgáltatóknak 
a PD-TEAM Kft. mérnökcsapata hosszú távú fejlesztési tervek 
készítésével, amely az egyetlen célravezető módszer a beruhá-
zási források ésszerű elosztásához. 

A cég legújabb üzletága a fogyasztók energiahatékonyságát 
növelő EcoGuards szolgáltatásainkon alapul, amelynek  során 
„még okosabb” mérések alapján átfogó képet adunk az ener-
giafogyasztás megoszlásáról és egyéb részleteiről, pl. részletes 
időbeli lefutásáról. Intelligens eszközökkel dolgozunk, az ada-
tok online rendszerünkön keresztül figyelhetők meg és lehető-
ség van a távvezérlésre is. A mérőrendszereink távfelügyeletét 
és az adatok elemzését szakképzett villamosmérnök kollégáink 
végzik. Az elemzések eredményei alapján javaslatokat teszünk 
automatikus informatikai megoldásokra, emberi beavatkozási 
tervre, vagy éppen gyorsan megtérülő energiahatékonysági 
beruházásokra is.”

A vándorgyűlésen lehetőség nyílik jelentős számú, kötetlen 
találkozó lebonyolítására, amelynek megszervezése külön-
ben lehetetlen volna.

PD-TEAM 
Mérnöki Iroda Kft.

Új üzletágunk a SIEMENS alapú folyamatirányítás
„Az elmúlt tizenöt évben a Diagnostics Kft. a szigetelésdiagnosz-
tikai terület meghatározó erejévé vált Magyarországon, amely-
nek egyik legfontosabb eleme az évente megrendezett  Szigete-
lésdiagnosztikai Konferenciák szervezése.  

A Diagnostics Kft. képviseli Magyarországon a Hubbel, Haefely, 
Tettex, Hipotronics, Robinson, Fluke Norma mérőkészüléke-
ket és az olajregenerálásban piacvezető szlovák EkoFluidot is. 
Legfontosabb tevékenységei: helyszíni szigetelésdiagnosztikai 
mérések, transzformátorgyári próbatermek tervezése, kivitele-
zése, mérőműszer-kereskedelem, nagyfeszültségű mérésvezetői 

Diagnostics Kft.

tanfolyam, szoftverfejlesztés, nagyfeszültségű és szigetelésdi-
agnosztikai berendezések tervezése és megépítése, de évek óta 
fejleszti az elektronikai ágazatának folyamatirányítási szárnyát 
is. Ennek keretében új gépek vezérlését, valamint régi gépek 
vezérlésének felújítását végzi SIMATIC PLC technikával. Kezelé-
si és megjelenítési feladatokat old meg standard SIMATIC HMI/
SCADA eszközökkel. Igény esetén speciális adatbázis-kezelő, 
valamint egyedi szoftvereket készít az ügyfelek irányítástechni-
kai és mérésadat-gyűjtési igényeinek pontos kielégítésére.
A  MEE Vándorgyűlés hatékony segítség az üzleti kapcsolatok 
építésében. 

A MEE 61. Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás 

ÚJDONSÁGOK A KIÁLLÍTÁSI STANDOKON

Egyesületi élet
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9500 Amper egy 35 kg-os primer nyomatóból!
Az SMC S.A. a Raptor fantázianevű készülékével új koncepciót 
honosított meg a primer áramnyomtatóknál. 

A szokásos technikát kiváltották digitális szabályozású erő-
sítővel, mely kb. 2 kVA teljesítményt, ill. akár 3500 A áramot 
tud folyamatosan leadni. A szabályozott fázisú és frekvenciá-
jú jel egy toroidba kerül, melynek nyílása egyben egy lyuk a 
készüléktesten. Ezen a lyukon halad át és kapja a gerjesztést a 
mérőkábel, a hagyományos két kimeneti kontaktus átmeneti 
ellenállása hiányában optimális a teljesítmény átadása. Így 
nagyobb áramot (vagy ugyanazon áramot, de kisebb szüksé-
ges teljesítménnyel) lehet nyomatni adott terhelésen! 

A tapasztalatok szerint a mérések bekötéséhez, és általá-
ban is a mérések elvégzéséhez szükséges idő jelentősen rövi-
dül a készülék használatával.

A jövő velünk tart
A 61. Vándorgyűlésen a Maxicont Kft. és a Seba Hungária Kft. 
közös standon vonultatta fel a Megger csoport készülékeit. 
A Megger cégcsoport termékei évtizedek óta jelen vannak a 
hazai piacon, segítve ezzel az erősáramú mérési alkalmazá-
sokban résztvevő szakemberek munkáját. 

A Raptornál nem gond, ha az áramváltó fenn van az oszlo-
pon. Megfelelő keresztmetszetű kábelből akár 6 menetet is át 
lehet fűzni a nyílásán, s így már elegendő elektromotoros erő 
áll rendelkezésre a mérőkör meghajtására!  

Ha nagyobb áramra (max. 15000 A) vagy nagyobb teljesít-
ményre (max. 18000 VA) van szükség, az sem gond: a Mester 
készülék mellé megfelelő számú Szolga készüléket kell állítani! 

A nyomtató formatervezett, mindamellett strapabíró ké-
szülékházba került, melyet elláttak kerekekkel és – a könnyű 
gurításhoz – egy összecsukható fogantyúval. Felső részén van 
egy kisebb méretű merev fogantyú is, mely rakodásnál, lép-
csőn vagy létrán közlekedésnél hasznos. 

A spanyol SMC az alállomási mérő- és karbantartó műszerek 
és berendezések egyik legnagyobb európai gyártója. Készülé-
keiket szerte a világon, Európán kívül pl. Észak- és Dél-Ameriká-
ban is használják. Többek között ezzel a készülékkel is találkoz-
tak az érdeklődő szakemberek a MEE vándorgyűlésen.

A Vándorgyűlésen kiemelt hangsúlyt kaptak újdonsága-
ink, a SVERKER 900 3-fázisú relévizsgáló, továbbá szigete-
lési-ellenállásmérőink, valamint kábeldiagnosztikai, illetve 
kábelhibahely-mérő készülékeink, köztük a Teleflex SX típusú 
reflektométer. Ezen kívül néhány hordozható, kézi műszer is 
bemutatásra került. 

A találkozó remek lehetőséget biztosított a jelenlegi és a 
jövőbeni felhasználóink közötti tartalmas beszélgetésekre.

C+D Automatika Kft.

MAXICONT Kft.

A Raptor fantázianevű készülék

SVERKER 900 3-fázisú relévizsgáló
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Trefil Károly 1924. december 
25-én született Dobozon. Dip-
lomáját a Budapesti   Műszaki 
Egyetemen szerezte. 1949-ben 
lépett be a DÁV-hoz, ahol ter-
vező, osztályvezető, igazgató  
beosztásokban dolgozott. Aktív 
résztvevője és közreműködője 
volt a faluvillamosításoknak 30 
falu villamosításában vett részt, 
és  erre a legbüszkébb.
A közösségért végzett munkája 
elismeréseképpen Békéscsaba 
és Doboz díszpolgára.
1954 óta tagja a MEE-nek, a 
Békéscsabai Szervezet alapító 
tagja, amelynek több éven ke-
resztül  az elnöke volt.  Kiemel-

kedő munkájáért Kandó Kálmán- és Életpálya díj elismerést is 
kapott.1985-ben vonult nyugdíjba.

2015. január 6-án köszöntötték a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Békéscsabai Szervezetének vezetői és tagjai Trefil 
Károlyt 90-ik születésnapja, valamint MEE tagságának 60-ik 
évfordulója alkalmából.

A bensőséges ünnepségen a tagtársak nevében Balogh János 
Miklós - a csabai szervezet elnöke - köszöntötte az ünnepeltet és 
a megjelenteket. Méltatta Trefil Károly helyét, szerepét és mun-
kásságát a szervezet életében.  

Ezt követően átadta az Országos Elnökség és személy sze-
rint Béres József elnök úr személyes üdvözletét és köszönetét 
a „60 éves” tagságért és az áldozatos munkáért. Az Országos 
Elnökség ez alkalomra készített oklevelét nyújtotta át az ün-
nepeltnek, elismerve azt, hogy „nagyrészt neki köszönhető, 
hogy önálló szervezetként megalakult és megerősödött 
a MEE békéscsabai szervezete”. A helyi szervezet nevében 
Hoffmann Ferenc titkár az oklevél mellett pénzjutalmat  is át-
adott az ünnepeltnek.

Ezt követően Braun József, az EDF DÉMÁSZ képviselője 
elmondta, hogy személyes emlékei vannak Karcsi bácsival 
kapcsolatosan, annak ellenére, hogy a békéscsabai munkába 
lépésekor ő már nyugdíjas volt. Egy MEE-s ausztriai kirándu-
lásról beszélt, de talán még emlékezetesebbek voltak a 611-es 
Szakközépiskola érettségi, illetve a technikus minősítő vizs-
gatalálkozásaik, ahol az Karcsi bácsi tanította a diákokat. Ezen 
alkalmakkor nagyon sok gyakorlati tapasztalatot gyűjtött, 
amit a mai napig hasznosítani tud a mindennapi munkájá-
ban. A jókívánságokon túl nagy szeretettel nyújtotta át 
Csapó Ferenc munkatársával együtt az EDF DÉMÁSZ ajándé-
kait, Tóth Valéria szobrászművész csodaszép kisplasztikáját és 
egyéb a cég emblémájával is ellátott tárgyi ajándékokat.

Az ajándékok és a jutalom átadását követően Trefil Károly 
meghatódottan köszönte meg a sok elismerést és az aján-
dékokat. Azt is elárulta, hogy Pali fia jóvoltából, csak néhány 
perccel a rendezvény előtt tudta meg annak alapvető célját, 
így többé-kevésbé sikerült megkímélnie magát  az ezzel 
összefüggő izgalmaktól. 

A jelenlévőkön keresztül kérte köszönetének tolmácsolá-

90 éves Karcsi bácsi 
köszöntése!

Az ünnepelt Trefil Károly

Egyesületi élet
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sát, jelenlegi és régebbi munkatársainak és természetesen a 
MEE vezetőségének és valamennyi tagtársának, valamint az 
EDF DÉMÁSZ vezetőinek és volt munkatársának, hogy ilyen 
szép és emlékezetes perceket, órákat szereztek neki. Vala-
mennyi jelenlévőnek és jelen nem lévőnek kívánja, hogy 
„Ők is érjék meg ezt a szép kort!”

 A köszöntések és az ünnepi torta megszegését követően a 
jelenlévők még hosszú ideig beszélgettek, majd  a mielőbbi 
viszontlátás reményében búcsúztak el egymástól.. 

Mi is köszöntjük Trefil Károlyt 90-ik születésnapja 
és a 60 éves MEE tagsága alkalmából, további nagyon jó 
egészséget kívánunk!

Arany László   
Szeged

A fényképek a szerző felvételei.

Balogh János Miklós köszöntőjét mondja

F E l A d v á N y o k 
j á t é k o S  S z A k M A I S M E r E t

12. rejtvény
Mekkora egy 100 MVA teljesítőképességű transzformátor 
üresjárási (mágnesező) árama?

MEGoldáS 
B) A vasmagban keletkező, váltakozó mágneses fluxus a Lenz-
törvény szerint az őt létrehozó árammal ellentétes feszültséget 
indukál, ami csak a tekercs impedanciáján létrejövő feszültség-
eséssel kisebb a rákapcsolt feszültségnél. Ennek következtében 
meglepően kicsi a nagy transzformátorok üresjárási árama. Kisebb 
transzformátorok mágnesező áramának aránya a névleges üzemi 
áramhoz viszonyítva valamivel nagyobb.

Erre a feladványra csak egy jó válasz érkezett:  
Tóth Gyula [gyula.toth.gyula@gmail.com] 
A válasza:
A gerjesztőáram a transzformátor.névleges terhelési áramának 
legfeljebb 1-3%-a. Pl: 132kV-os transzformátor esetében ez kb.7,61 A

                                        220kV-os transzformátor esetén ez kb.4,54 A

Gratulálunk a helyes választ beküldőnek!  
Ezzel a feladvánnyal a sorozat végére értünk. 
köszönjük, hogy játszottak velünk!
A legtöbb jó választ beküldőknek a jutalmat postán 
küldjük el.

Szerkesztőség



Hosszú, súlyos betegség után életének 56-ik évében 
elhunyt Németh József kollégánk, az ELMŰ Hálózati 
Kft. Hálózatirányítási osztályának szakértője, az Elekt-
romos Sportegyesület elnökségi tagja.

A főiskolai oklevél megszerzése után az első mun-
kahelye az Elektromos Művek volt. Ennek már 35 éve. 
Sokat tett a társaságért, még betegágya mellől is fo-
lyamatosan figyelte munkánkat, ha egy kicsit jobban 
volt, rögtön bekapcsolódott az aktuális feladatok 
megoldásába.

Kezdő mérnökként az üzemirányítás területén a „nagy öregektől” ta-
nult, tőlük leste el a szakmai titkokat. Munkavégzésében mindig nagyon 
igényes volt, arra törekedett, hogy a legjobb üzemirányító legyen. 

Vezetői felismerték szervező képességét és a Közép-pesti Hálózat-
létesítési osztály vezetésével bízták meg (1995). Később az üzemigaz-
gatóságok összevonása után az Elosztó Hálózati Beruházási osztály 
vezetője lett (1999). Átszervezte, egységesítette az öt eltérő vállalko-
zási irodát, vezetése alatt kezdődtek a közbeszerzések, ekkor adtuk ki 
vállalkozóknak az első nagy, komplex munkákat.

A 2001-ben az Üzemfejlesztési osztály vezetésével bízták meg. 
Ez egy teljesen új terület volt. Úgy kellett osztályt szervezni, hogy a 
munkatársak 5 különböző telephelyen dolgoztak. Ekkor készültek el 
az egységes vállalkozói tételsorok, megkezdődött a sztenderdizálás, 
bár még nem ez volt a neve. Nevéhez fűződik a minőségirányítási 
rendszer kialakítása, irányításával létrehozták az utasítások rendsze-
rét. Előtérbe kerültek a MEH-mutatók, a felügyeleti szervvel ki kellett 
alakítani a jó munkakapcsolatot. 

Németh József Németh József nemcsak az emberekhez való baráti hozzáállásá-
ról volt ismert, de elkötelezett volt a környezetvédelem ügye iránt is. 
Ennek köszönhetően indult meg az ELMŰ/ÉMÁSZ hálózatokon a ma-
dárbarát megoldások elterjedése, amely mára nemcsak sokmilliós 
projektekben, de a mindennapi gondolkodásban is testet öltött.

A főnököket általában nem szokták szeretni. Ő ebben is kivétel volt, 
sok beosztottja barátként tekintett rá, együtt tudott örülni mindenki 
sikerének.

2008-ban visszakerült az eredeti, kedves szakterületére, az üzem-
irányítás szakértője lett. Fiatalon Ő lett a sokat tapasztalt, igazi szak-
ember a „nagy öreg”. Ha valakinek problémája volt az üzemirányí-
tással, tőle mindig lehetett kérdezni. Megszervezte az Üzemirányító 
Központok összevonását, javaslatai alapján alakították ki az új, 
összevont, központi ÜIK-t. Elévülhetetlen érdemei voltak az oktatások 
megszervezésében, szívesen segített a fiatal mérnököknek a szakmai 
ismeretek elsajátításában.

Amikor sokan nem hitték, hogy üzemzavar esetén 3 percen belül 
el lehet látni a fogyasztók nagy részét, a TMOK-k segítségével, kreatív 
módszerekkel segítette a jó gyakorlat elterjesztését.

A munkaidőn kívül is csapatot épített, hosszú évek óta ő volt 
az evezős szakosztály vezetője, a sportegyesület vezetőségi tagja. 
Szervezte a nagysikerű iparági evezősversenyeket. Az emlékezetes 
vízitúrákon, az évadnyitó és záró bográcspartikon sok barátság szö-
vődött. Ott bábáskodott az azóta sok sikert hozó sárkányhajózás 
meghonosításánál is.  

Sokat tanulhattunk tőle, minden élethelyzetre volt jó tanácsa. 
Személyében egy nagyszerű embert, egy jó barátot vesztettünk. 
Emlékét megőrizzük.

Palicska Zoltán

Kollégánk és munkatársunk, dr. Szandtner Károly 
2014. november 15-én elhunyt, családja, ismerősei 
dec. 5-én köszöntek el Tőle a Szent Gellért templom 
urnatemetőjénél.

Karcsi 1941. január 24-én született Budapesten, 
középiskolai tanulmányai után a Ganz Villamossági 
Műveknél dolgozott, ahol elkötelezte magát a villa-
mossági szakma iránt. A Budapesti Műszaki Egyetem 

Villamosmérnöki Karán, az erősáramú szakon 1967-ben villamos-
mérnöki oklevelet, majd posztgraduális képzés keretében 1976-ban 
az erősáramúhálózat-számító szakmérnöki oklevelet szerzett. 
1987-ben műszaki egyetemi doktorrá avatták a villamos készülékek 
tudományágban.

Az egyetemi tanulmányai után a Ganz Kapcsolók és Készülékek 
Gyárában a Készülékfejlesztési Laborban dolgozott, mint laborveze-
tő helyettes. Többek között a VMK típusú nagysikerű mágneskapcsoló 
család és a motorvédő kapcsolók túláramvédelmének fejlesztésével 
foglalkozott.

A gyárból került a BME-re, ahol a Villamos Készülékek és Berende-
zések Osztályán adjunktusként oktatott.

Ismereteit folyamatosan frissítette, 2001-ben a Szent István Egye-
tem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán építési műszaki ellenőri ok-
levelet vett át az épületvillamosítási szakterületre vonatkozóan. Ezt a 
szakmaterületet haláláig magas szinten művelte.

2001 óta oktatott a Debreceni Egyetem Természettudományi és 
Technológiai Kar Kísérleti Fizika Tanszékén, ahol c. egyetemi docensi 
címet kapott. Meghívott előadója volt a: „Villamos energetika”, „Villa-
mos készülékek”, „Azonosító és ellenőrző rendszerek”,  „Vagyonvéde-
lem és riasztástechnika”  és „Mérnöki gyakorlat” c. tárgyaknak.

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazga-
tóság által felügyelt „Erősáramú berendezések szabványossági 

Dr. Szandtner Károly 
1941-2014

felülvizsgálata”, „Érintésvédelmi szabványosság felülvizsgálata” és 
„Villámvédelmi felülvizsgálat” című OKJ-képesítést adó szaktanfo-
lyamok rendszeres előadója volt. Az Ipar Napjai kiállítások Nagydíj 
Pályázatainak szakmai bírálataiban is részt vett.

Kutatási, szakértési és tervezési tevékenységének munkaterületei 
a kis- és középfeszültségű kapcsolókészülékek, berendezések, illetve 
hálózatok tématerülethez kapcsolódott. Külön érdemes kiemelni az 
épületvillamosítást, a nagy megbízhatóságú villamosenergia-ellátó 
és -elosztó rendszerek tervezésének speciális kérdéseit, valamint a 
korszerű épületinformatikai rendszer elemeinek, rendszerterveinek 
kutatását és fejlesztését. Munkájának eredményét több mint százöt-
ven tanulmányban, hazai és nemzetközi publikációban, és számos 
előadásban ismertette.

1968-óta a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja volt. A Felnőtt-
képzési Tudományos Tanácsnak az elnökeként és az Elektrotechnikai 
folyóirat oktatási rovatszerkesztőjeként dolgozott. Folyamatosan 
lektorálta az „Erősáramú berendezések szabványossági felülvizsgá-
lóinak kézikönyve” és az „Érintésvédelmi felülvizsgálók kézikönyve” 
című MEE kiadványokat. Szakmai munkájának elismeréseként a 
rangos Déri (2001), és Bláthy (2009) egyesületi díjakban részesült. 

Tevékenykedett a Nemzeti Akkreditáló Testületben Szakmai Akkre-
ditáló Bizottság tagjaként, valamint a Magyar Szabványügyi Testület 
804-es munkabizottságának az elnökeként, és vezető műszaki szak-
értője volt a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarának.

Külön bekezdést érdemel a Kandó főiskolával, illetve a jogutód 
Óbudai Egyetemmel való kapcsolat. Karcsi úgy 25 évvel ezelőtt az 
akkori Művelődési Minisztérium és a Kandó közötti kapcsolattartó 
volt. Pár volt tanítvány és fociszerető kollégával rendszeres össze-
jövetelek voltak, harmadik félidővel. A sporton kívül szoros, baráti 
kapcsolatok is kialakultak. Szakmai együttműködéseken, konferenci-
ákon, oktatási anyagok készítése során egy önzetlen, az oktatás iránt 
elkötelezett kollégát ismertünk meg Benned.

Most mi köszönünk el Tőled.

Elektrotechnika  2 0 1 5 / 1 - 2 4 0

Nekrológ



Elektrotechnika  2 0 1 5 / 1 - 24 1

Hírek

Évindító sajtótájékoztatót tartott január 27-én az Országos 
Atomenergia Hivatal. Fichtinger Gyula, az OAH főigazgatója 
nyitó előadásában kiemelte, hogy a hivatal tevékenységének 
középpontjában az atomenergia alkalmazásának biztonsága 
áll. Ez a folyamatos tevékenység kiterjed a létesítményekre, be-
rendezésekre és a sugárforrásokra egyaránt. 2014 júliusától az 
OAH felügyeli a radioaktív hulladékok biztonságos kezelését és 
elhelyezését. 

A nukleáris biztonság felügyeletének sajátossága a folya-
matosság, célja az üzemzavarok és balesetek megelőzése. 
Nukleáris területen a hatósági tevékenység átláthatósága és 
nyitottsága különösen fontos. Ennek biztosítása érdekében 
jelentős erőfeszítéseket tesz a hivatal. Többek között köz-
meghallgatásokat és nyílt napot tart, konferenciákat szervez, 
valamint 2015-től Facebook oldalt is létesít.

Hullán Szabolcs nukleáris biztonsági főigazgató-helyettes 
arra hívta fel a figyelmet, hogy a biztonság garantálása ér-
dekében az OAH folyamatosan – tavaly összesen 412 alka-
lommal – ellenőrizte a hazai nukleáris létesítményeket. Az 
atomerőműben a jelentésköteles események száma csök-
kent, máshol kedvezően alacsony volt. Hozzátette: 2014-ben 
minden esemény INES-0-ás besorolású volt, tehát a nukleáris 
biztonság szempontjából nem volt jelentősége. 

Horváth Kristóf általános nukleáris főigazgató-helyettes 
tájékoztatójában kiemelte, hogy nukleáris védettség témá-
ban a világ élvonalában haladunk. Hazánk elismertségét mu-
tatja, hogy a magyar szakemberek rendszeresen részt vesznek 
nemzetközi nukleáris biztonsági felülvizsgálatokban, illetve 
nemzetközi képzéseket és gyakorlatokat tartanak hazánkban. 
„2015-ben a hivatal látja el az Európai Nukleáris Védettség Terüle-
tén Kompetens Hatóságok Szövetségének (ENSRA) elnökségi fel-
adatait.” „2015-ben az OECD Nukleáris Energia Ügynökségének 
nagyszabású nemzetközi nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatá-
ra készülünk fel” – mondta Horváth Kristóf. 

Újságírói kérdésre válaszolva Fichtinger Gyula elmondta, 
hogy az új blokkok telephely-vizsgálati és -értékelési enge-
délyéhez kapcsolódó feladatok ellátásához megfelelő erő-
forrásokkal rendelkezik az Országos Atomenergia Hivatal. 
Az engedélyezési eljárás, valamint a felügyeleti tevékenység 
későbbi feladatainak ellátásához szükséges további erőfor-
rásokról még folynak a tárgyalások, de húsz ember felvéte-
lére már megvan az anyagi fedezet. Az új blokkok hűtésére 
vonatkozó kérdéssel kapcsolatban hangsúlyozta: bármilyen 
megoldás szóba jöhet, a frissvízhűtés is, amelyhez a Duna 
vizét használják majd fel, de akár hűtőtornyos elképzelés is 
megvalósulhat. A kérdéshez kapcsolódóan arra utalt, hogy 
csak konkrét számítások alapján lehet meghatározni, hogy 
milyen technológia alkalmazható.

Tóth Éva
Fotó: Kiss Árpád

Az OAH évindító 
sajtótájékoztatója

Horváth Kristóf, Fichtinger Gyula, Hullán Szabolcs

Az Akadémia Kiadó gondozásában megjelent Vajda 
György akadémikus az energetika szinte minden ágát 
átölelő műve, az Okok és következmények az energe-
tikában.

Vajda György neve jól cseng a szakmában. Amit pályájáról 
tudni kell: Állami és Széchenyi-díjas gépész- és villamosmérnök, 
energetikus, az MTA rendes tagja, címzetes egyetemi tanár. Ku-
tatási területe a nagyfeszültségű elektrotechnika, a villamosszi-
getelés-technika, valamint az energetika. 1952 és 1957 között a 
Méréstechnikai Intézet megbízott igazgatója, 1970 és 1992 kö-
zött a Villamosenergia-ipari Kutatóintézet igazgatója. 1994 és 
2000 között az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója.

A könyvet – melynek a címe is már önmagában sokat sejte-
tő - a szerző a következő megjegyzéssel adta a kezembe: 
„Egy ilyen közel 400 oldalas könyv megjelentetésének átfutási 
ideje – beleértve a megírást és a nyomdai átfutás idejét, stb. – 

meghaladja a 3 évet. Tekintet-
tel arra, hogy az energetiká-
ban, napjainkban hihetetlen 
sebességgel, óriási változá-
sok mennek végbe, emiatt a 
könyvben fellelhető informá-
ciók mindegyike nem lehet 
naprakész”. Ez a megjegyzés 
a szerző, Vajda György sze-
rénységét is mutatja.

A szerző sorait idézve a 
könyvről, az energetikáról: 
„Nagyon leegyszerűsítve arról 
van szó, biztosítható-e az em-
beriségnek a civilizált élethez 
szükséges energia.  A nagyon 
leegyszerűsített válasz csak 
igen lehet, hiszen nem akar-
hatjuk feladni a jövő reményét. De a realista válasz bonyolul-
tabb, tele buktatókkal.”
A könyv tulajdonképpen ezt a kérdéskört járja körül igen ala-

Okok és következmények 
az energetikában
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posan. Vizsgálja az energetika általános hatásait. Hasznáról 
nem szükséges sokat beszélnünk, hiszen a civilizáció alapját 
jelenti. A jólét, a kényelem, a gazdaság energia nélkül elkép-
zelhetetlen. Egy társadalom civilizáltságának egyik jelentős 
fokmérője az egy főre jutó energiafelhasználás. De az ener-
giának – mint mindennek – káros hatása is van. Gondolok itt 
az egészségkárosítás hatására, a környezet károsítására, de 
nem elhanyagolhatók az energetika gazdaságra és a politiká-
ra gyakorolt hatásai sem. Hiszen ha belegondolunk, az ener-
giagazdaság a gazdaság 15-20%-át teszi ki. A fejlett országok 
pedig bevételeinek kb. 10%-át költik energiahordozókra.

Jelentős a könyv energiaforrásokkal, azok hasznosításával 
foglalkozó része. Ebben a fejezetben áttekintést kapunk az 
egyes hagyományos, újszerű és megújuló energiaforrások, 
energiahordozók jelenlegi, globális helyzetéről és ezek várha-
tó jövőjéről. A rendkívül részletes elemzés fajtánként vizsgál-
ja a fosszilis tüzelőanyagokat, az atomenergiát és a természet 
adta energiafajtákat, a megújuló energiákat. Nevezetesen szó 
van a nap-, biomassza-, bio-, szél- és vízenergiákról, valamint 
ezen energiaféleségek hasznosítási módjairól, lehetőségeiről. 
Természetesen olvashatunk a különböző fűtőanyagok (szén-
től az uránig) bányászásáról is.

Mint tudjuk, ahány energiafajta, annyiféle technológiá-
ra van szükség ezek átalakítására hő- és villamos energiává. 
Ezen technológiákat – beleértve a hagyományos és a mo-
dern, innovatív technológiákat egyaránt - részletesen tárgyalja 
a szerző. Jelentős terjedelemben olvashatunk – ebben a feje-

zetben - a nukleáris energia átalakításáról, az elméleti alapok-
tól kezdve az erőmű építéséig, működtetéséig.

Izgalmas a különböző energiahordozók és energiák szállí-
tásával foglalkozó fejezet. Hiszen, gondoljunk bele, hányféle 
energiahordozó van, és ezek szállítása más és más, jelentő-
sen eltérő. Másként szállítjuk a szenet, másképpen a föld-
gázt, ettől eltérő a kőolaj szállítása, a villamosenergia-átvitel 
egy ezektől egészen eltérő tudományterület, és lényegesen 
különbözik mindezektől a nukleáris fűtőanyagok szállítása. 
Ezekről a szállítási módozatokról is szó esek a könyvben. Ter-
mészetesen kitér a szerző a szárazföldi és tengeri szállításra 
egyaránt. Az energiaszállítás globalizálódó világunkban egy-
re nagyobb jelentőséggel bír.

Ismét a szerzőt idézve: „Jelen munka a tájékozódáshoz kí-
ván néhány fogódzót nyújtani… Önhittség lenne feltételezni, 
hogy e könyv szerzője jobban érti az energetika problémáit, 
mint az évente megjelenő tengernyi irodalom szerzői. Csupán 
a tények és kölcsönhatások elfogulatlan összerendezésével 
próbál segítséget nyújtani az eligazodáshoz a rengetegben.”

A könyv tudományos értéke mellett rendkívül olvasmá-
nyos. Olyan mű, amelyet sok-sok ember még sokáig és gyak-
ran a kezébe fog venni, munkája, élete során. Jó szívvel aján-
lom mindenkinek, aki áttekintő képet szeretne látni az ener-
getika globális helyzetéről, múltjáról, jelenéről és jövőjéről, 
annak minden vonatkozásában.

Dr. Bencze János

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület

1% támogatás

Információ:   Tel.: 353-0117, 312-0662  n  www.mee.hu   n 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. e.

Mindannyiunk érdeke, 
hogy legyen megfelelő utánpótlás.
A legtöbb szakközépiskolának nehézséget jelent, hogy 
a diákok gyakorlati képzését korszerű eszközökkel 
valósítsa meg. Elhatároztuk, hogy az SZJA 1% 
felajánlásokból ezeket az iskolákat olyan környezet 
megteremtésében fogjuk segíteni, amelyben a diákok 
naprakészen sajátíthatják el a „mesterfogásokat”.

Kérjük, hogy SZJA 1% felajánlásával 
járuljon hozzá célunk eléréséhez!

 Adószám:
19815754-2-42



További részletek és jelentkezés: vandorgyules.mee.hu

Magyar
Elektrotechnikai
Egyesület

Formáljuk együtt 
az energetika jövőjét!
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Siófok, Hotel Azúr

Főtámogató:



Nincs olyan jég, amit nem lehet törni – csak idő kérdése. 
Ezt az elvet vallják az Roszatom jégtörő flottáját üzemeltető 
murmanszki központú cég, a Roszatomflot kapitányai, akik az 
elmúlt több mint öt évtizedben sikeresen biztosították az északi 
Jeges-tengeren az áruszállító hajók útvonalát, és mostanra már 
a személyszállítás sem idegen terület számukra, turistákat visz-
nek alkalmanként az Északi-sarkra.

A világon egyedülálló, atommeghajtású jégtörőhajókból 
kialakított flotta nemrégiben ünnepelte fennállásának 55. év-
fordulóját, és számot vetve az eltelt idők eredményeivel, újabb 
tervek fogalmazódnak meg a flotta bővítéséről, a meglévő jég-
törők felújításától, mert a kereskedelmi szolgáltatás iránt egyre 
nagyobb igény mutatkozik. A meghívott újságírók ebbe a rend-
kívül érdekes és különleges világba pillanthattak be.

Az orosz atomjégtörők 1977 óta egész évben biztosítják az 
orosz északi-tengeri jégmezőkön a hajókaravánok áthaladá-
sát, a szibériai folyótorkolatok és kikötők jégmentesítését, ami 
a távol-keleti területek ellátásához szükséges szállítások miatt 
fontos, de részt vesznek a kutatók támogatásában és szükség 

esetén mentési feladatokat is ellátnak, nyáron pedig turistákat 
szállítanak a flotta bázisául szolgáló Murmanszkból az Északi-
sarkra és vissza a Ferenc József szigetcsoport érintésével. 

Mihail Belkin, a Roszatomflot vezérigazgató -helyettes úgy 
látja, hogy az északi Jeges-tengeren a zord időjárás ellenére 
is kifizetődőbb a kereskedelmi hajózás a Távol-Kelet felé, mint 
megkerülve Afrikát. Úgy számolják, hogy még jeget törve is 
rövidebb idő alatt, ezáltal olcsóbban lehet eljuttatni az árut 
Észak-Európából Kelet-Szibériába, illetve a Távol-Kelet felé. 
Nem beszélve arról, hogy a jövőben várható egyre több 
ásványkincs kitermelése is szükségessé teszi a szállítási útvo-
nal biztosítását az Északi Jeges-tengeren. Számítanak arra is, 
hogy a belföldi megrendelés mellett egyre több külföldi hajó-
társaság ad megbízást az orosz atomjégtörőknek az útvonal 
biztosítására.

Az orosz atomjégtörő-flotta 2008 óta tartozik az orosz álla-
mi atomenergetikai konszern kötelékébe. Jelenleg két Arktika 
típusú jégtörő, a Jamal és a jelenleg a flotta zászlóshajójának 
számító 50 let Pobedi (Győzelem 50. Évfordulója) nevet viselő 
hajó mellett két kisebb merülésű és a folyótorkolatokban is 
bevethető jégtörő, a Tajmir és a Vajgacs biztosítja az Oroszor-
szág északi partjai mentén húzódó északi hajóút járhatóságát.

A Jamal és az 50 let Pobedi hajó mindegyikén két reaktor 
működik 2x171 MW-os hőteljesítménnyel, a hajócsavarokat 
három, egyenként 25 ezer lóerős elektromos motor mozgatja a 
nyomott vizes reaktorok által működtetett gőzturbinák hajtotta 
generátorok áramával. A sarkkörön túli gáz- és olajmezők feltá-
rása, és egy új orosz északi gáz- és kőolajterminál építése felér-
tékeli a jégtörők szerepét. Jelenleg három új LK-60-as új típusú 
jégtörőt gyártanak. Ezek kettős merülésű hajók lesznek, ame-
lyek mind a nyílt jégmezőkön, mind a folyótorkolatokban képe-
sek, akár három méter vastag jégmezőn is utat vágni. A hajók 

új típusú monoblokkos reaktorát, a RITM-200-ast a Roszatom 
atomenergetikai gépgyártó holdingja, az Atomenergomas 
Nyrt. vállalatai fejlesztették ki és gyártják.

Alekszandr Vitaljevics Szkrjabin, a Vajgacs atomjégtörő 
kapitánya munkájukat bemutatva arról beszélt, hogy az ép-
pen szolgálatot teljesítő legénység napi 4 órás váltásban dol-
gozik, és általában 4 hónapig vannak úton, 4 hónapig ott-
hon. A Vajgacs Finnországban készült, az 1989-ben átadott 
jégtörőbe az atomreaktort a Szovjetunióban, a szentpétervá-
ri Balti Hajógyárban szerelték be. 

Az egyik célpont Dugyinka, a Jenyiszej partján fekvő fo-
lyami kikötő, amely a keletre található norilszki ipari komp-
lexum egyik fontos kijárata. A kapitány kiemelte, hogy 
munkájuk során arra is figyelni kell, hogy a mögöttük jövő 
áruszállító hajók biztonsággal hajózhassanak a jégmezőbe 
vágott csatornán.

Az atomenergia 
különleges alkalmazása 
Csúcsrajáratott orosz atomjégtörők

Központi vezérlőtér

VAJGACS a kivilágított parancsnoki híddal

A reaktor Siemens gyártmányú 
turbina-vezérlőpanel

Tóth Péterné
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a parancsnoki hídon



Dimitrij Viktorovics Lobuszov, a 2007-ben átadott Győzelem 
50. Évfordulója nevet viselő - jelenleg a világ legnagyobb - 
atomjégtörő hajó  kapitánya azt vallja, hogy érdemes volt a 
kereskedelmi hajón töltött szolgálatot felcserélni a jégtörő je-
lentette munkával, hiszen egyedülálló feladatokat kell meg-
oldaniuk. Nemcsak az áruk továbbítását segítik, de egyebek 
között ezzel a jégtörővel vitték a 2014-es Szocsi Olimpia láng-
ját az Északi-sarkra. Turisztikai feladatokban is részt vesznek, 
utasokat szállítanak az Északi-sarkra.

A murmanszki kikötőben áll a Roszatomflot első atom-
meghajtású civil jégtörője, a Lenin jégtörő, amely 2015-ben 
az orosz kulturális örökség részévé válhat. A világ első atom-
meghajtású jégtörője 1956. augusztus 24-én készült el a 
leningrádi Admiralitás hajógyárban és 55 éve, 1959. decem-
ber 3-án került a tengerészeti minisztérium kötelékébe, ahol 
1989-ig szolgált. Ez idő alatt 3700 hajókaravánnak tört utat 
a jég birodalmában. A jégtörő a világelsőség mellett 
számos más „leg”-et is magáénak tudhat. Ez volt az első olyan 
hajó, amelynek üzemideje alatt reaktort cseréltek. Az újabb 
atomjégtörőhajó-nemzedékek személyzetét is ezen a hajón 
képezték ki. A Lenin jégtörő egyike a murmanszki térség 
egyik leglátogatottabb turistacélpontjainak. A hajó fedélze-
tére rendszeresen szerveznek túrákat. 

A 2010 óta múzeumként működő Lenin jégtörőn nemcsak 
pótolhatatlan műszaki érdekességek, a legénység életét be-
mutató képek láthatók, de itt működik az Atomenergetikai 
Információs Központ is, amely egyebek között iskolásokat fo-
gad, és ismerteti meg velük a jégtörők világát, gazdaságban 
betöltött szerepüket. Interaktív módon, egyebek között egy 
szimulátor segítségével irányíthatnak egy jégtörőt, juthatnak 
el egyik távoli északi pontról a másikra.

P.E.-T.É.
Felvételek: Tóth Éva

Az atommeghajtású jégtörő hajók óriási előnye a dízel 
meghajtásúakkal szemben, hogy nem kell nagy mennyiségű 
üzemanyagot szállítaniuk, mivel a több hónapos útja során 
nincs lehetőség üzemanyag-vételezésre.

Az 50 let Pobedi

Az 50 let Pobedi jégtörő reaktortere

A Lenin atom jégtörő „szíve" - reaktortér

Lenin jégtörő – 2015-től az orosz kultúrális örökség része
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Reaktortér karbantartás közben

Dimitrij Viktorovics Lobuszov, az 50 let Pobedi  kapitánya
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A ProtectPlus  tartósan megvédi a napelemes rendszere-
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