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A Magyar 
Elektrotechnikai 
Egyesület 
kiemelt támogatói:

Kedves Olvasók, 
Kedves Kollégák!
A fények, a világítás varázsában éljük 
mindennapjainkat. Bármennyire is hihe-
tetlen vagy meglepő a kijelentésem, de 
tevékenységünk, munkánk során nem 
találunk olyan pillanatot, amikor nem len-
ne szükségünk fényre, világításra, ennek 
természetes vagy akár mestersége formájára. Talán a fény az, 
amelynek az élettani és biológiai fontosságát ismerték fel a 
nemzetközi szervezetek, amikor arról döntöttek, hogy 2015 
legyen a Fény Nemzetközi Éve.

Immár napokon belül búcsúzunk a Fény Nemzetközi Évé-
től, melynek jegyében szervezte  a Világítástechnikai Társaság 
is rendezvényeit a világítási kultúra terjesztése, fejlesztése és 
népszerűsítése céljából.

 Ám 2015 számunkra többet is jelent, hisz ebben az évben 
ünnepeljük társasággá alakulásunk 20. évfordulóját. Két év-
tized távlatából visszatekinteni a kezdetekre egyrészt öröm, 
másrészt elgondolkodtató, hisz annyi idő szállt el életünkből, 
remélhetőleg nem értelmetlenül. Ha áttekintjük a Világítás-
technikai Társaság elért eredményeit, akkor büszkén állítjuk, 
hogy volt értelme az elvégzett társadalmi munkánknak!

Húsz évvel ezelőtt jogi lehetőség adódott arra, hogy a 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület keretein belül önálló jogi 
személyiségű szervezetté váljon szakosztályunk. Ezt használ-
ta ki az akkori elnökség: Pollich János elnök, Debreczeni Gá-
bor, Jáni Józsefné, Kosztolicz István, dr. Lantos Tibor, Némethné 
Vidovszky Ágnes és e cikk írója, mint alelnökök, és megalakí-
tottuk a Világítástechnikai Társaságot. Célunk volt a korábbi 
sikeres rendezvények megtartása, magasabb szintre emelése, 
valamint szélesebb körű tevékenység szervezése a világítási 
kultúra terjesztése, fejlesztése és népszerűsítése társaságunk 
önálló gazdálkodása révén.  Köszönet illeti a MEE akkori elnö-
két, dr. Horváth Tibor professzor urat és Lernyei Péter ügyvezetőt 
segítségükért, és tagságunkat a támogatásukért.

Ünneplésre van okunk bőven, mert ha visszatekintünk az 
elmúlt két évtizedre, van mit felmutatnunk. Néhány fonto-
sabb eredmény a teljesség igénye nélkül: 5 alkalommal szer-
veztük meg  a Luxexpo szakkiállítást; 1997-ben Budapesten 
került megrendezésre a VIII. LUX Europa kongresszus; mint-
egy 100 cégbemutatót tartottunk. 20 Közvilágítási Ankétot, 
12 Őszi Ankétot és 6 LED Konferenciát, 8 Hallgatói Ankétot 
rendeztünk. Kezdeményeztük a LUMEN V! Visegrádi Országok 
Világítási Konferenciáját, amelyből eddig kettőt meg is szer-
veztünk. Nevünkhöz kötődik a CIE időközi Konferenciájának 
megrendezése Budapesten.

Megjelentettük 10 alkalommal a Vilá-
gítástechnikai Évkönyvet, a Világítástech-
nikai Kislexikont a Közvilágítási Kéziköny-
vet és az Útvilágítási CD-t. 

Országos szintű ELI - ESCO oktatást 
szerveztünk  a villanyszerelőknek és a 
közvilágítás-szerelőknek; a Magyar Mér-
nöki Kamara Elektrotechnikai Tagozat 
tagjainak mérnöktovábbképző tanfolya-
mokat tartunk világítástechnika tárgy-
körében. Világítástechnika oktatásaink 

voltak bolti eladóknak. Húszan létrehoztuk a Magyar Világí-
tástechnikáért Alapítványt. Megvásároltuk és berendeztük 
saját székhelyünket, a Világítás Házát. Tanulmányi  kirán-
dulásaink  voltak Erdélybe, a Partiumba, Kárpátaljára, a Fel-
vidékre, a Vajdaságba és Horvátországba, valamint a Zselici 
Csillagoségbolt-parkba. Együttműködtünk a Magyar Csilla-
gászati Egyesülettel a zselici Csillagos Égbolt Park létrehozá-
sában. Kiemelt munkát végző  tagjaink elismerése céljából 
két díjat alapítottunk: a Magyar Világítástechnikáért Gergely-
Sziráki–díj és a Világítástechnikai Társaságért Pollich-díjat. 

Tovább lehetne sorolni az elmúlt 20 év eredményeit, de 
talán az eddigiek említése is bizonyíték arra, hogy igencsak 
tartalmas tevékenységet tudunk felmutatni köszönhetően a 
tagságunk és a mindenkori Magyar Elektrotechnikai Egyesü-
let elnökség támogatásának.

Húsz év hosszú idő, elégséges egy erős közösség kialakulá-
sához. A jogi és egyéni tagjaink aktív részvétele rendezvénye-
inken, írásaik és hirdetéseik megjelentetése kiadványainkban 
biztosítják azt a visszajelzést a Társaság mindenkori vezetésé-
nek, amely erőt és biztatást ad a fejlődéshez, a cselekvéshez, 
szakmai szervezetünk ismertségének és elismertségének 
növeléséhez.

Hiszem, hogy az elmúlt két évtizedben Albert 
Schweitzer gondolata szerint cselekedtünk: „Időt kell 
szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly 
apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a 
kitüntető érzést, hogy megtehetted.”

E gondolat fényében kívánok minden kedves Olvasónak és 
MEE Tagtársunknak erőt, egészséget, aktív közösségi életet, 
szép, fényes örömteli estéket és boldog ünnepeket!

Nagy János
elnök

Világítástechnikai Társaság
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A Fény Nemzetközi 
Éve 2015

Dr. Kroó Norbert

A FÉNY meghatározó szerepet 
játszik életünkben és egyike 
legnagyobb emberi élménye-
inknek. A mindennapok része, 
a tudományos kutatás tárgya, 
szimbolikus tartalmak hordo-
zója, létünk kihagyhatatlan 
alapja. Méltán övezte az őskul-
túrákban áhítat, fohász, imádat. 
Szinte alig van olyan emberi te-
vékenység, amelynek ne lenne 
köze a fényhez. Az utolsó évti-
zedek tudományos, technoló-
giai és művészeti tevékenysé-
gében ez még szembetűnőb-
bé vált. Ezért is, az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége 2015-öt 
a Fény Évének választotta. 
A Fény Évéhez kapcsolódó 
eseménysort az Európai Fizikai 
Társulat (EPS) kezdeményezte, 

és az ENSZ és az UNESCO támogatásával világeseménnyé, vi-
lágünneppé vált a kezdeményezés.

A fény a tudományos kutatások jelentős részében, de ezen 
túl, a fényhez kötődő technológiákban, a természethez fűző-
dő viszonyunkban, sőt a kultúrában is kulcsszerepet játszik. 
Ezzel tudtuk meggyőzni az UNESCO döntéshozóit, és rajtuk 
keresztül az ENSZ-t a kezdeményezés fontosságáról. A 2015-ös 
év pedig azonnal lehetőséget is adott azon kerek évfordulós 
tudományos felfedezések révén, amelyek – természetesen sok 
más mellett - hozzájárultak ahhoz, hogy világunk gyökeresen 
megváltozott. Ezek a kerek évfordulók a következők: 1000 éve 
született meg az első optika-könyv, 200 éve a fény hullámel-
mélete. 150 éve léteznek az elektromágneses terek és így a 
fény viselkedését leíró Maxwell-egyenletek. 100 éve született 
meg a világegyetem dinamikáját leíró Einstein-féle általános 
relativitáselmélet és 50 éve kiderült, hogy létezik egy kozmikus 
mikrohullámú háttérsugárzás, amelynek vizsgálata lényegesen 
hozzájárult a világegyetemről kialakított képünkhöz, többek 
között a mintegy 13.8 milliárd éve lezajlott ősrobbanás tényé-
nek megfogalmazásához és megértéséhez, amit világegyete-
münk kialakulásának „zérus pontjának” tekintünk. Ám minden-
napjainkat is alapvetően befolyásolta az információtovábbítás 
új felfedezése: 50 éve született meg ugyanis az első fényvezető 
üvegszál, amely mára a Földünket teljesen behálózta.

Magyarország is csatlakozott természetesen az EPS-en 
keresztül az európai kezdeményezésekhez, másrészt itthon 
kiterjedt eseménysorral kívánta a hazai közvélemény figyelmét 
felhívni a fény tudományra, oktatásra, technológiára, művésze-
tekre, valamint az élet minden területére kiható fontos szere-
pére. Fontosnak éreztük, hogy a tanuló diákság aktívan részt 
vehessen az eseményekben, különösen, mert hazánk nemes 
hagyományokkal büszkélkedhet mind az optikai tudományok, 
mind a művészetek fényterületén. Csak néhányat említve ezek 
közül: a Petzvál-lencse a 19. század közepén született, a Magyar 
Optikai Művek pedig 1876-ban. A Jánossy professzor által kez-
dett optikai kutatások a KFKI-ban világhírnévre jutottak, korán 
megszülettek a magyar lézerek és a szegedi attoszekundumos 

lézer (ELI-ALPS) első ötlete, a világot egy évtizeddel megelőz-
ve, Magyarországon fogalmazódott meg.

Ezért is kötelességünk, hogy a 2015-ös évben nagy figyel-
met szenteljünk a fény tudományos, oktatási, technológiai, 
orvosi, valamint művészeti alkalmazásainak, valamint annak, 
hogy ezeket a magyar közvélemény elé tárjuk az oktatás, a 
média és a szakmai fórumok csatornáin keresztül. A Magyar 
Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
időben felismerte ennek a tevékenységnek a fontosságát és 
az országos összefogás élére állva próbál megfelelni az ezzel 
kapcsolatos elvárásoknak.

A Fény Nemzetközi Éve programsorozata január közepén 
Párizsban, az UNESCO székházában, nagyszabású és színvo-
nalas konferencia és kiállítás rendezésével nyílt meg. Nobel-
díjas tudósok, politikusok, egyházi vezetők és más közéleti 
szereplők beszéltek a fény szerepéről a mai, modern társa-
dalomban. Ehhez csatlakozott egy kiváló kiállítás is, ahol a 
modern fénytechnológiák egész sora vonult fel. Az UNESCO 
központ épületei is fényárban úsztak. A párizsi megnyitót 
világszerte további nemzeti megnyitók követték, így 2015 
februárjában Magyarországon is megrendeztük a nyitó sajtó-
tájékoztatót. 

A Magyar Tudományos Akadémia élére állt az esemény-
sorozatnak, amelynek koordinálására létrehozott egy prog-
rambizottságot. A programbizottság tagjai között az MTA 
tudományos osztályainak és központi vezetésének képvise-
lőin túl, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, a Magyar Művészeti Akadémia, 
a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, az Eötvös 
Loránd Fizikai Társulat, továbbá a Magyar Kémikusok Egye-
sülete képviselői vettek részt. A feladatokat 5 csoportra osz-
tottuk – a tudományt, az oktatást, az ipart, a művészetet és a 
nemzetközi eseményeket érintő és képviselő programokra. 
Célul elsősorban a diákság tudomány iránti figyelmének fel-
keltését tűztük ki, bevonva őket a helyi és országos prog-
ramokba. A fizika mindenkié egynapos eseménysorozatban 
például 45 település 52 intézménye, elsősorban iskolája 
vett részt. Szegedről indulva egy „fénysugár” körülfutott 
az országban, helyi és országos versenyeket szerveztünk, 
a Sokszínű Fizika busz az ország 24 helyszínén rendezett 
és rendez optikai bemutatókat és kapcsolódó előadáso-
kat. A kutatóintézetekben és az egyetemeken nyílt napo-
kat szerveztünk a fényhez kötődő kutatások témaköreiben. 
Nagy sikerrel zajlott le az MTA Székháza előtti rendezvény, 
amelyen a részleges napfogyatkozást kihelyezett távcsöve-
ken lehetett megnézni, és csillagászok segítették a diákok 
„égi” eligazítását, s válaszoltak az érdeklődők kérdéseire. 
Ugyancsak az Akadémián rendeztük meg azt az előadás-
sorozatot, amelyen neves előadók tartottak a fényhez és 
annak alkalmazásaihoz kötődő előadásokat főképp diákok 
számára, akikkel megtelt az MTA Díszterme. Hangsúllyal 
szerepeltek a nemzetközi évhez kötődő események a World 
Science Forum novemberi eseménysorozatában is. Az MTA 
tudományos osztályai pedig tematikus konferenciákat, tu-
dományos ülésszakokat rendeztek.

A Természet Világa ismeretterjesztő folyóirat színvonalas 
különszámmal járult hozzá az eseménysorhoz, de az Élet és 
Tudomány hasábjain is hangsúlyosan szerepelnek a fény 
tudományos és technológiai szerepéhez kapcsolódó cikkek. 
A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, a Magyar Tudo-
mány is tematikus számmal jelent meg. 

Tudományos fotóversenyt is rendeztünk. A legjobb 10 ké-
pet először az MTA székházában állítottuk ki, december 8-án 
pedig a párizsi Magyar Intézetben kerültek kiállításra, ahol 
ezen felül két tudományos előadás is elhangzott, valamint 
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több szálon történt: fényművészeti kiállítások, reprezenta-
tív fénykörnyezetek, interdiszciplináris alapon megszerve-
zett fényszimpóziumok, hazai és nemzetközi események, 
szélesebb kört bevonó pályázatok, diákok számára javasolt  
fénykísérletek és rögzítésük fotón, videón, természetes 
fényjelenségek fotózása stb. szerepelt a programok között.

A  Fény Nemzetközi Éve  eseménysorozattal kapcsolatosan 
egy honlapot is létrehoztunk (fenyeve.mta.hu) – melyről a 
program egészét és az eseményekről készült beszámolókat 
jól lehetett követni. Természetesen még korai a program ér-
tékelése, ezt jövőre kell megtennünk, de a hozzám érkezett 
eddigi információk, dicsérő megjegyzések sikeres esemény-
sorról tanúskodnak és ez reményeink szerint hozzájárul a 
kitűzött fő cél eléréséhez, a fiatal generáció tudományos és 
technológiai érdeklődésének erősítéséhez.

Dr. Kroó Norbert
akadémikus,

fizikus-kutató professzor

bemutatták az itthon is gyakran vetített „Budapest a fény 
városa” című filmet.

A hazai ipar is hozzájárult a fény köré szerveződő esemé-
nyekhez: a TUNGSRAM fénytechnikai vállalat például 13 nagy 
értékű, különböző típusú (izzólámpa, lumineszcens lámpa, 
LED) fényforrás-blokkokat ajándékozott a Fény Éve program-
nak, amelyekkel az iskolák színvonalas kísérleteket végeztek 
és végezhetnek például az optimális megvilágítás, az ener-
giatakarékos megoldások, és más paraméterekhez kötődő 
mérések segítségével, a fényforrások optimális felhasználása 
megtervezésének területén. 

Az optoelektronikai forradalom évtizedeiben a feltáruló 
új lehetőségek és eszközök a művészetek számára is ma-
gukba rejtették a megújulást, s egy ősi-új művészeti ág, a 
fényművészet kapott általuk lendületet, páratlan, új lehe-
tőségeket. A nemzetközi fényművészeten belül a magyar 
hozzájárulás kiemelkedő. A fényművészet bevonása a Fény 
Nemzetközi Éve eseményei közé természetes igény volt és 
komoly reprezentációs lehetőséget kínált. Megvalósítása 
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Az Európai Fizikai Társulat (EPS) kezdeményezésére  2015. év  
A Fény Nemzetközi Éve volt. A világeseményé váló kezde-
ményezéshez Magyarország is csatlakozott.
A tervezett programok között szerepelt a Természet Világa 
tudományos ismeretterjesztő folyóirat tematikus Különszá-
ma, amely a fénynek a természettudományokban és az élet 
számos területén betöltött, kiemelkedően fontos szerepét 
mutatja be.

A fény szerepének sokoldalú megvilágításakor fontos tudo-
mányos kérdések kerülnek terítékre, és az is, hogy milyen ered-
ményeket értek el a magyar kutatók ezen kérdések megvála-
szolása során. A közérthetően megírt cikkek ezeket az eredmé-
nyeket eljuttatják az olvasókhoz, fontos missziót teljesítve ezzel. 
A Természet Világa Fény Éve különszáma országos terjesztési 
hálózatba kerül, és minden érdeklődő elérhetővé válik.

Válogatás a sokszínű különszám tartalmából:

„Aki a múltját nem becsüli, az a jövőt sem érdemli meg” - beszél-
getés Kroó Norbert akadémikussal. (Both Előd interjúja)

Pécz Béla: Legyen világosság! mondta a Nobel-díj Bizott-
ság. 2014.év Nobel-díjasai

Patkós András: Létezhet anyag fény nélkül? Kutatás a 
fénytelen anyag után

Solt György: Az első fény
Kiss L. László: A számokká alakított fény. Digitális égbolt-

felmérések
Kolláth Zoltán: Történetek a fényszennyezésről
Schiller Róbert: Napfényből hidrogén
Lente Gábor:….és lőn világosság” Fény kibocsátó kémiai 

reakciók a világító rudaktól a szentjánosbogarakig
Szabad János: Fény, belső óra és napi ritmus

Tóth Éva

A FÉNY ÉVE – 2015
Megjelent a Természet Világa 

új különszáma!

A Természet Világa  „2015  A  Fény Nemzetközi  Éve"  különszámának 
sajtóbemutatója
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Sikeres LED-es közvilágítás-korszerűsítési 
projektek tapasztalatai Budapesten

A Vándorgyűlésen a BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
energiakorszerűsítési programjáról és az eddigi LED-es köz-
világítási projektek tapasztalatairól tartottam előadást. 
A BDK Kft. tevékenysége során tudatos energiamegtakarítási 
politikával igyekszünk csökkenteni a beépített teljesítményt, 
ugyanakkor, természetes folyamatként, a fővárosi és kerüle-
ti fejlesztések eredményeként bővül a fővárosban beépített 
teljesítmény.

A BDK Kft. a meglévő hálózat üzemeltetőjeként a techno-
lógiai és pénzügyi lehetőségekhez mérten, a környezet vé-
delmének és az üzemeltetési költség csökkentésének érdeké-
ben, annak energiatakarékosabb kiváltását végzi. Ugyanakkor 
örömteli eredmény, hogy a budapesti közvilágítás folyamato-
san fejlődik a fővárosi önkormányzat, a fővárosi és magántulaj-
donú cégek beruházásai révén, ami többségében a meglévő 
hálózat bővítésére irányul. Ez értelemszerűen az energiaigény 
növekedésével jár, amit mintegy 60%-ban sikerült kompenzál-
nia a BDK energiatakarékos rekonstrukcióinak.

A közvilágítási hálózat teljesítményváltozását az elmúlt öt 
évben, az abban résztvevő szereplők hatását a következő 
diagram szemlélteti:

A BDK Kft 2012 óta kiemelt figyelmet fordít az energia-
felhasználás racionalizálására. Ennek keretében sor került 
az energiamegtakarítási célú rekonstrukciókra, valamint 
öt LED-tesztprojekt megvalósítására, ami a Társaság 
tulajdonában lévő eszközök beépített teljesítményének 
és energiafelhasználásának csökkentését eredményezte. 
A 2013-ban megvalósított beruházások beépített teljesít-
mény csökkenéséből fakadó, 2014. évre vonatkozó (a 2014. 
évi áramszámlában megjelenő) megtakarítása összesen 
88 kW, a 2014-ben megvalósított beruházások beépített 
teljesítmény csökkenéséből fakadó, 2015. évre vonatkozó 
(a 2015. évi áramszámlában megjelenő) megtakarítása pe-
dig 73,2 kW. Ez összességében 2015-ben már 830 e kWh 
energiamegtakarítást és az áramszámlában 24 M Ft megta-
karítást eredményezett.

Az energiamegtakarítás elérése részben a két fényforrásos 
lámpatestek hatékonyabb, egy fényforrásúra cseréléséből, az 
aluljáró korszerűsítésekből, egyes túlvilágított útszakaszokon 
előtétcserével megvalósított teljesítménycsökkentésből, 
valamint több LED-es korszerűsítési tesztprojekt magvalósí-
tásával sikerült elérni.

A LED-es közvilágítás-korszerűsítések igazolták, hogy gon-
dos előkészítés mellett lehet szabványos megvilágítást elérni 
úgy, hogy az energiamegtakarítás is jelentős. A BDK által meg-
valósított öt LED-es projekt (Vérmező park, Árpád fejedelem 
útja, Rákóczi híd, Pók utca, Árpád híd) a megtakarítási arány 
50-60% között mozgott. Természetesen ez nagymértékben 
függ attól, hogy milyen lámpatestek kerülnek korszerűsítésre, 
alul- vagy túlvilágított volt-e az adott terület. A tesztprojektek 
átlagos megtérülési ideje a BDK esetében mintegy 11 év volt, 
de ebben fontos szerepet játszott a BDK által elektronikus ár-
lejtéssel közbeszereztetett energia kedvező ára is. A megva-
lósításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy a nagynyomású 

nátrium lámpatestekhez képest jóval ki-
sebb a szórt fény mértéke, hiszen a LED-
ek egyik nagy előnye a kisebb energiafel-
használás mellett a jó irányíthatóság. 

További tapasztalatot jelentett, hogy a 
LED-es korszerűsítéseknél különösen 
figyelemmel kell lenni a rendelkezésre 
álló adott feltételrendszerre (oszloptá-
volság, fénypontmagasság, forgalom, 
fás környezet stb.), ezért a szabványos 
közvilágítás megvalósításához elenged-
hetetlen az érintett területre vonatkozó 
világítási terv elkészítése. Különösen fon-
tos például, hogy lakótelepek esetében 
nemcsak az útvilágítás megfelelősségére 
kell figyelni, hanem az utak által határolt 
zöldterületek, parkolók és járdák megfele-
lő megvilágítására is tekintettel kell lenni. 

A LED-es projektek megvalósításánál 
a magas műszaki színvonal biztosításában kiemelkedő sze-
repe volt a BDK és a Világítástechnikai Társaság között lét-
rejött megállapodásnak, amelynek keretében a közbeszer-
zésen résztvevő gyártók világítótesteinek megfelelőségét, 
műszaki paramétereinek ellenőrzését a VTT szervezésében, 
két független egyetem (Óbudai Egyetem, veszprémi Pannon 
Egyetem) szakértői végzik el. Ily módon, a független szakér-
tők bevonásával versenysemleges módon, magas minőségi 
színvonalú termékek beszerzésére kerülhetett sor. 

További fontos előrelépést jelent a jövő tekintetében, hogy 
2015 májusában a Fővárosi Közgyűlés elfogadta Budapest 
világítási mestertervét, amely pontosan meghatározza azokat 
a teljesítendő műszaki, városképi és közvilágítási feltételeket, 
amellyel biztosítható Budapesten, hogy továbbra is magas 
színvonalú termékekkel és jelentős energiamegtakarítást 
biztosító világítótestekkel valósuljon meg a főváros közvilá-
gításának jövőbeni korszerűsítése.
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Fényt hozunk 
Budapest életébe

Pap Zoltán

Pap Zoltán
ügyvezető igazgató
BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. 
zoltan.pap@bdk.hu

25 éves a VTT



Bizottság (CIE) 2015-ös Manchester-i konferenciájára készült.  
A filmben látványos képi elemekkel kerültek bemutatásra az 
évszázados múlttal rendelkező szervezet legjelentősebb ese-
ményei.

Rövid szünet után a VTT által összeállított és Nagy János 
elnökúr által rendezett, „Kell-e nekünk LED-es közvilágítás?” 
című szakmai rövidfilmben láthattuk, hogy miként véleked-
nek a közvilágítási szakma hazai szereplői a LED-es közvilá-
gítás rövid múltjáról, jelenéről, és hogy mit gondolnak annak 
jövőjéről.

A következő szakmai előadásban Pap Zoltán, a BDK Kft ve-
zérigazgatója fejtette ki a BDK és a VTT példaértékű együtt-
működését a budapesti LED-es közvilágítási projektek kap-
csán, amelynek részeként a vá-
rosba kikerülő világítótesteket 
független laboratóriumokban 
ellenőriztetik. Beszélt továbbá 
arról, hogy a fővárosi közgyűlés 
már megszavazta a Budapest 
Világítási Mesterterv dokumen-
tum elfogadását, amely a köz-
világítás jelenleg nem szabályo-
zott kérdéseinek önkormányzati 
rendeletben történő szabályo-
zását teszi lehetővé.

A szakmai előadás után a VTT 
által alapított két értékes díj át-
adása következett. Esztergomi 
Ferenc által vezetett díjbizottság 
döntése alapján a „Pollich János 
díj a Világítástechnikai Társa-
ságért” üvegplasztikáját Rajkai 
Ferenc vehette át a Világítás-
technikai Társaság gyakorlatori-
entált kurzusainak sikeressége 
érdekében kifejtett kiemelkedő 
munkájáért. 

Zaymus Vince a hazai világítás-
technikáért végzett kiemelkedő 
tevékenységéért és a korszerű 
közvilágításért végzett áldozatos 
munkájáért vehette át a „Sziráki 
Zoltán – Gergely Pál díjat a ma-
gyar világítástechnikáért”. 

A Világítástechnikai Társaság 2015. novem-
ber 25-én ünnepelte társasággá alaku-
lásának huszadik évfordulóját Újpesten, 
a Polgárok Háza tükörtermében. Az este 
ceremóniamestere a Gazdasági Rádió mű-
sorvezetője Érczfalvi András volt. A rendez-
vényen a VTT tagságából több mint száz 
regisztrált vendég vett részt és mintegy 
harminc meghívott vendég is megtisztelte 
e jeles ünnepet. Az ünnepséget Nagy Já-
nos, a VTT elnöke nyitotta meg, majd Béres 
József a Magyar Elektrotechnikai Egyesü-
let elnöke méltatta a VTT eddigi 20 évét 
köszöntőjében, kiemelve a Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesülettel fennálló kivételes 
kapcsolatának jelentőségét és a társaság 
átlagon felüli szervezői, közösségteremtő 
tevékenységét. 

A megnyitó beszédeket követően a tár-
saság két rendkívüli múlttal rendelkező 
tagja – Arató András és Budai Béla – által 
összeállított, a VTT 20 évét 20 percben be-
mutató filmet tekinthetett meg a közönség. 
A fotómontázs időrendi sorrendben segí-
tett feleleveníteni, hogy a VTT elmúlt húsz 
esztendejében mennyi jó hangulatú, vagy 
éppen megható rendezvényen, ankéton, 
konferencián, kiállításon találkozhattak tag-
jai valamint milyen szép számmal jelent meg 

tartalmas kiadvány a társaság védőszárnyai alatt.
A rövidfilm után a VTT alapító elnökség tagjainak (Némethné 

Vidovszky Ágnes, Nagy János, Jáni Józsefné, Kosztolicz István, 
Almási Sándor, Radványiné Novotny Olga) köszöntése követ-
kezett, majd elnök úr emléklap átadásával köszönte meg a 
jogi tagok folyamatos támogatását. A társaság elmúlt 20 évi 
munkájában jelentős szerepet vállaló kiemelt meghívottak az 
eseményre készítetett bronz emlékérmeket vehettek át tevé-
kenységük elismeréseként.

Az emlékérmek és oklevelek átadása után ismét egy rö-
vidfilm következett, amely a Nemzetközi Világítástechnikai 

Elektrotechnika  2 0 1 5 / 1 2 8

20 éves a VTT – Ünnepi 
közgyűlés a Polgárok Házában

Csuti Péter

Nagy János, a VTT elnöke 
megnyitja az ünnepséget

 Béres József a MEE elnöke

A bemutató film közönsége

Rajkai Ferenc átveszi 
a Pollich János díjat

Sziráki Zoltán – Gergely Pál díjjat 
vett át Zaymus Vince

Härtlein Károly: Ferde felfüggesztési köz hegyes–dombos területen [2]

25 éves a VTT



EgyEsülEti élEt

Világítástechnika

A program soron kö-
vetkező elemeként egy 
meglepetés műsorszám 
következett, amelyben 
Härtlein Károly úr, a Buda-
pesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem 
fizikatanára látványos, 
világítástechnikával kap-
csolatos fizikai jelensége-
ket mutatott be, a bura 
nélküli izzólámpa mű-
ködtetésétől a kompakt 
fénycsövek bemelegedési 
folyamatának lassított fel-
vételén át a színes LED-ek 
hőmérséklet hatására tör-
ténő színváltoztatásáig.

Az igen érdekes fizika-
óra után a program hiva-
talos részének zárszavát 
a főszervező dr. Szabó 
Ferenc mondta el, majd 

Bjorn Brandt a pezsgős koc-
cintást szponzoráló Tungsram 
Schréder vállalat vezérigazga-
tója kért szót és számolt be vál-
lalatának rendkívül dinamikus 
fejlődéséről. (8. ábra) A koccin-
tás után az előtérben bőséges 
hidegtálakból fogyaszthattak az 
ünnepség időközben már meg-
éhezett résztvevői. A vacsora 
záró attrakciója a desszert volt, 
amely stílszerűen egy hatalmas, 
100 szeletes, izzólámpa formájú 
torta volt, amelyen az első szele-
tet a VTT elnöke vágta. 

Az ünnepi este záró program-
ja a felajánlásokból összegyűlt, 
rendkívül értékes ajándékokkal 
jutalmazott kvízjáték volt, amely 
remek hangulatban telt és mél-
tó zárása volt a VTT ünnepi köz-
gyűlésének.
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Bjorn Brandt, a Tungsram Schréder 
vállalat vezérigazgatója

A 100 szeletes, izzólámpa 
formájú torta

Härtlein Károly, a BME fizikatanárának 
látványos bemutatója

pedig a legfelkészültebbnek a 
szentesi Pollák Antal Műszaki 
Szakközépiskola tanulói bizo-
nyultak. Ők az első helyért járó 
elismerés mellett fejenként öt-
venezer forint értékű vásárlási 
utalványban részesültek. Máso-
dik helyen a keszthelyi Asbóth 
Sándor Szakképző Iskola, míg a 
harmadikon a győri Pattantyús 
Ábrahám Géza Szakközépiskola 
diákjai végeztek. 

A Pollák Antal Műszaki Szak-
középiskola tanulói a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület 
által felajánlott különdíjban is 
részesültek. „Tesla újratöltve” 
című elképzelésüket a jövő 
villamosenergia rendszer fel-
építéséről bemutathatják az 
iparág csúcstalálkozóján, a 63. 
MEE Vándorgyűlés Konferencia 
és kiállításon, amely 2016 szep-
temberében Szegeden kerül 
megrendezésre.

„A sorozat célja az volt, hogy 
az elektrotechnika a választható 
szakmák sorában méltó helyet 
kapjon: fogékony és tehetséges 
tanulók számára perspektívát kí-
náljunk, és elősegítsük a szakem-
ber-utánpótlást, főként a MAVIR 
üzemviteli szakterülete számára” 
– mondta a sikerrel záruló versenysorozat kapcsán Bencsik 
Tibor a MAVIR ZRt. üzemviteli igazgatója, a zsűri elnöke.

Sajtóközlemény

 A MAvir tanulmányi 
versenyén

 A jövő elektrotechnikusai 
mérték össze tudásukat

Több száz középiskolásnak engedett bepillantást a 
MAVIR Zrt. az elektrotechnikus szakma rejtelmeibe a Ma-
gyar Elektrotechnikai Egyesülettel közösen szervezett 
iskolaprogramjának keretében, mely a november végi 
döntővel zárult. Az átviteli üzemeltetés megismertetését 
célzó sorozatban a szentesi Pollák Antal Műszaki Szakkö-
zépiskola tanulói győzedelmeskedtek.

Országos versenyt hir-
detett a Magyar Villa-
mosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító (MAVIR) 
ZRt. a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület szakmai 
közreműködésével a mű-
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Horváth Viktor, Dr. Varjú György

A nagyvasúti villamos 
vontatás fejlődése 

A váltakozó áramú táplálási 
rendszerek 2. rész

Az ipari elektronika vasúti vontató járműveken való al-
kalmazhatóságával megnőtt a váltakozó áramú vasúti 
táplálás rendszerek szerepe. Egyben megnőtt a nagyobb 
vontatási teljesítmény valamint az indukáló hatás csök-
kentése iránti igény. A cikknek ez a része ezeknek az 
igényeknek megfelelő egyszerű és különleges táplálási 
rendszerekkel foglalkozik.

The use of the power electronics in the traction vehicles 
has increased the relative importance of the a.c. feeding 
systems. On the other hand the need of the power upgrading 
and also the reduction of the induction effect has been 
increased. This part of the paper deals with the simple and 
the special feeding systems fulfilling the mentioned needs.
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1. BEVEZETÉS                                                                                             

A villamos vontatás fejlődését a három részből álló cikksorozat-
ban mutatjuk be. Az 1. rész a nagyvasúti vontatási rendszere-
ket ismertette [1]. Ez a rész rámutat a vasúti vontató járművek 
és a táplálási rendszerek típusai közötti összerendeltségre. 
A vasúti szerelvények indításakor és gyorsításakor nagy 
vonóerő szükséges, amit a soros gerjesztésű egyenáramú von-
tató motorok képesek szolgáltatni. Ezek közvetlen, átalakítás 
nélküli, energia ellátására a teljesítmény igényekhez képest 
viszonylag kis üzemi feszültségű 1,5 -3 kV-os egyenáramú táp-
lálási rendszer volt alkalmas. Kompromisszumként bevezették 
a már transzformálható, de a váltakozó áramú soros kommutá-
toros motorok kommutációs feszültségét még elviselni képes 
16 2/3 Hz-es váltakozó áramú rendszereket. A közcélú energia 
hálózatokétól eltérő frekvenciakonverter-állomásokon keresz-
tüli táplálást vagy 16 2/3 Hz frekvencián termelő erőműveket 
és átviteli hálózatot igényel. Az közcélú hálózati frekvenciát 
konvertálni képes vontató járművek létrehozása tette lehető-
vé az 50 Hz-es vasúti táplálást. Ilyen forgó átalakító útján való 
konvertálásra volt képes Kandó Kálmán zseniális találmánya, a 
négypólusú szinkron motorként, transzformátorként, fázis- és 
frekvencia átalakítóként működő fázisváltó [2]. Az ipari elekt-
ronika félvezetői lehetővé tették a mozdonyon történő egyen-
irányítást, és ezzel a diódás majd tirisztoros mozdonyokon az 
egyenáramú vontató motorok alkalmazását a váltakozó áramú 
vasúti táphálózat mellett. Továbblépést az inverteres fázis és 
frekvencia váltás jelentette, ami lehetővé tette az aszinkron és 
állandó mágnesű vontató motorok alkalmazását. Ez a technika 
alkalmas több-, akár négy áram-nemű (1,5 és 3 kV egyenáram 
valamint 16,7 Hz, 15 kV és 50 Hz, 25 kV váltakozó áramú) moz-
donyok megvalósítására. A fentiekre, konkrét példák bemu-
tatásával, részletesen foglalkozik a cikksorozat 1. része. 
(Az 1. résszel kapcsolatos helyreigazítások: a DB E 103-as moz-
dony nem tirisztoros, hanem fokozatkapcsolós, egyfázisú soros 
kommutátoros motorokkal üzemelő jármű, valamint a 4. ábra 
és az 5. ábra képe fel van cserélve.)

A cikksorozat jelenlegi 2. része a váltakozó áramú vasúti 
táplálási rendszerek fő jellemzőit ismerteti. A cikksorozat 

következő 3. része a különleges vasúti táplálás MÁV-nál és 
más európai vasutaknál történő alkalmazásának gyakorlatá-
val fog foglalkozni.

2. A VálTAkoZó árAmú VASúTi TápláláS 
SAjáToSSágAi                                                                                         

A váltakozó áramú vasúti táplálásnak, a háromfázisú ener-
giarendszerektől eltérő, olyan sajátosságai vannak, amelyek 
különleges hatásokkal járnak, és ezért különleges megoldá-
sokat kívánnak. Ilynek a következők:
a) Egyfázisú aszimmetrikus terhelést jelent a háromfázisú 

energiarendszerre a csatlakozási pontban, ami rontja a 
feszültségminőséget. Erősen hurkolt – mint pl. a magyar – 
hálózat esetén ez nem okoz különösebb problémát, mert 
az aszimmetria a megengedett 2 %-on belül marad. 
A 16 2/3 Hz-es konverterek szimmetrikusan csatlakoznak a 
hálózathoz. 

b) A vontatójármű terhelése nem csak időben, hanem helyi-
leg is változó terhelést jelent. Ez több szempontból és kü-
lönleges kezelést kíván, pl. sínpotenciál, a feszültségesés, 
terhelés és veszteség vizsgálat, különösen többmozdonyos 
forgalom esetében. 

c) Az áramirányítós mozdonyok áramának jelentős felhar-
monikus tartalma van, amely hálózati feszültségminőség 
romlást valamint a távközlő rendszerekben indukált zúgás-
zavart okoz. 

d) A vontatási áram sín és föld-visszavezetéses volta, amely-
nek a két fő következménye:
– A mozdony által a sínre történő áraminjektálás helyén és 

a betáplálásnál történő áramkilépés környezetében sín-
potenciál alakul ki, amely veszélyes érintési feszültséget 
okozhat. 

– A földvisszavezetésen visszatérő áram a felsővezetékek 
odavezetésével nagy hurkot alkot és ezért a vasút köze-
lében elhelyezkedő nyomvonalas fém létesítményekben, 
így a távközlési kábelekben feszültséget indukál.

A következőkben főleg a d) ponthoz kapcsolódó kérdések-
kel foglalkozunk Ezzel kapcsolatosan került sor a különleges 
vasúti táplálási rendszerek alkalmazására. 

3. A TápláláSi rEndSZErEk FElÉpíTÉSE                      

A váltakozó áramú táplálási rendszerek a következők szerint 
osztályozatók:

Egyszerű (pl. 1×25 kV-os) rendszer; •	
Különleges táplálási rendszerek, mint:•	
booster transzformátoros sin- valamint áram-visszavezetős – 
rendszer 
autótranszformátoros (pl. 2×25 kV-os) rendszerek.– 
A következőkben vázlatosan ismertetjük ezek felépítését 

és működési elvét.

3.1 Egyszerű táplálási rendszer
Az egyszerű táplálási rendszer tápszakaszainak áramköri ki-
alakítását az 1. ábra a) része szemlélteti. 

A MÁV vasúti alállomásaiban irányonként egy-egy 12 vagy 
16 MVA-es teljesítményű transzformátor táplál. Ezek a 
120 kV-os oldalon különböző vonali feszültségekhez 
csatlakoznak a terhelés aszimmetria csökkentése érde-
kében. A 25 kV-os oldali tekercskivezetés egyik kapcsa a 
felsővezetékhez a másik pedig a sin rendszerhez csatlakozik, 
és jellemzően 30 km hosszú szakaszokat táplál. Az egyes sza-
kaszokat mind a betáplálásnál mind pedig a végponton sem-
leges szakasszal rendelkező fázishatárok választják el.

Villamos gépek Az elektrotechnika tudományterületei
A MEE Szakmai és Tudományos 
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Az egyszerű táplálási rendszer esetén (1. ábra b) része) a 
vontatási áram a mozdonyhoz az egymással párhuzamosan 
kötött hosszlánc és tápvezetékből álló felsővezeték rend-
szeren jut el. Majd a sínre injektálódva a sín és a föld között 
megosztva tér vissza a sínből a földági csatlakozó vezetéken 
keresztül az alállomási transzformátorba.

Indukáló hatás szempontjából kulcskérdés az áramnak a 
sín és a föld közötti eloszlása. Ezt az eloszlást szemlélteti az 
1. ábra c része a felsővezetéki áramra vonatkoztatott viszony-
lagos egységben. A mozdonynál a sínre injektált és a táp-
pontnál a sínből kiszívott áramnak van egy mindkét irányban 
folyó konduktív komponense (pontvonal szerint), ami a sín-
nek, mint szalagföldelőnek a viselkedéséből adódik. Ez egy 
adott távolság után nullára csökken. Az „adott távolságot” a 
sín-föld kör alábbi összefüggés szerinti hosszállandója szabja 
meg, ami a τ terjedési állandó α valós részének a reciproka: 

(1)

ahol: L11 a sín-föld kör induktivitása, H/km 
 G11 a sín levezetése a föld felé (ballaszt), S/km
A hosszállandó értéke jelentősen függ a levezetéstől, 

annak 0,2 és 5 S/km közötti változásakor 3,7 és 0,75 km között 

változik. Szokásos értéknek 1-2 km tekinthető, ami azt jelenti, 
hogy a három hosszállandónak megfelelő 3-6 km távolságra, 
a konduktív áram és az általa okozott sínfeszültség (1. ábra 
d része) a kiindulási érték 5 %-ra csökken, azaz gyakorlatilag 
megszűnik.  

Az 1. ábra c részén szaggatott vonallal rajzolt görbe az a fel-
sővezeték-föld és a sin-föld hurkok közötti Ze1 csatolás ered-
ményeként a Z11 impedanciájú sin-föld hurokban indukált I1 
sínáramot adja meg az Ie felsővezetéki áramra vonatkoztatott 
q viszonylagos egységben a (2) összefüggés szerint: 

(2)

Az If földáram a felsővezetéki áramra vonatkoztatott k vi-
szonylagos egységben a (3) összefüggés szerint adódik:

(3)

A q sínáram tényezőt és a földáram nagyságát jellemző k 
védőtényezőt különböző táppont és mozdony közötti távol-
ságokra a 2. ábra szemlélteti. A két végpontnál ezek az ára-
mok is változnak, azaz a sínáram nő, míg a földáram csökken, 
a véghatásos zónákban a hosszállandó szerinti ütemben. 
A (2) és a (3) összefüggés szerinti állandósult értékek csak ak-
kor alakulnak ki, ha a mozdony és a táppont közötti távolság 
elegendően nagy ahhoz, hogy a két véghatásos zóna ne 
érjen össze. A bemutatott esetben ez a 6,2 km feletti távolság.

A fentiekből megállapítható, hogy az egyszerű táplálási 
esetben a fázishatár közelében lévő mozdony esetén a táp-
szakasz túlnyomó részében kialakul a védőtényező szerinti, a 
vontatási áram kb. felének (egyvágányú pálya esetén k=0,47) 
megfelelő nagyságú indukáló földáram. 

3.2 különleges táplálási rendszerek 
A különleges táplálási rendszerek alkalmazásának elsődleges 
célja a földáram hányadának és ezzel az indukáló hatásnak a 
csökkentése. Ez egyértelműen vonatkozik a booster transzfor-
mátoros táplálási rendszerekre. A nagysebességű vagy nagy 
terhelésű vasútvonalakat általában autó transzformátoros 
rendszerrel villamosítják, még az egyenáramú táplálást haszná-
ló vasutakon belül is. Ez a rendszer a földáram csökkentése mel-
lett az átvihető teljesítményt és a feszültség stabilitását is nö-
veli. A booster transzformátoros rendszernek két változata, az 
autótranszformátoros rendszernek pedig több változata van. 

Booster transzformátoros (BT) táplálás 
A booster transzformátoros (BT) rendszer lényege abban van, 
hogy a távoli visszavezetésű földáramot „vissza tereli” egy a 
felsővezetékhez közeli fémes útra. 

a) Példa a tápszakaszok táplálási módjára

b) Az egyszerű táplálási rendszer elve

c) Sin áram összetevőnek profiljai

d) Sín feszültség profil

1. ábra Egyszerű (szimpla) táplálási rendszer

2. ábra Sínáram és védőtényező
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A sín visszavezetéses booster transzformátoros (BTRR) 
rendszer felépítését a 3. ábra szemlélteti. 

A booster transzformátor beépítési helyein, jellemzően 
3-5 km-enként, mind a hosszláncot mind pedig a sínt meg-
szakítják. A hosszlánc megszakítási helyein van sorosan beik-
tatva BT névleges feszültségre szigetelt, primer tekercse. 
A közel földpotenciálon lévő szekunder tekercs a szigetelt 
sínkötést hidalja át. A BT 1:1 áttételű, áramváltó jellegű transz-
formátorként üzemel. A gerjesztési egyensúly biztosítására a 
szekunder tekercsben és ezzel a sínben ugyanakkora áram-
nak kell folynia, mint a hosszláncban, következésképpen a BT 
helyeken a földben folyó áram nulla. Pontosabban a földáram 
a BT mágnesező áramának megfelelő maradékáram. 

A földáramot egy 6 km BT távolságú, 84 km hosszú, két 
oldalról táplált tápszakaszra a 4. ábra szemlélteti az ábrán 
feltüntetett 3 vonathelyre és 500 A mozdonyáramot feltéte-
lezve. Megállapítható, hogy a BT helyeken az áram gyakor-
latilag nulla, a BT-k közötti szakaszok felező pontjában helyi 
maximuma van a sínből kilépő majd a következő BT-hez kö-
zeledve a sínbe visszatérő áramnak megfelelően. A szakasz 
felezőpontjában lévő irányonként 250 A felsővezeték áram 
esetén a maximális földáram kisebb, mint 25 A, ami 0,1-nél 
kisebb (jobb) sín-védőtényezőnek felel meg. 

Összefoglaló jelleggel a BTRR rendszer a következőkkel jel-
lemezhető: 
– Előnyei: egyszerű felépítés, azaz nem szükséges további 

vezető, valamint a lényegesen kedvezőbb védőtényező az 
egyszerű táplálási rendszerhez képest; 

– Hátrányai: a BT-k szükségessége, a BT-k szórási impedanci-
ájával megnövelt impedancia és feszültségesés, a földáram 
számottevően nő a BT-k közötti szakaszhossz és a sín-föld 
közötti levezetés növekedésével. További hátrány az, hogy 

a szigetelt sin-kötésekben lévő rövid sin szakasz mechani-
kailag gyenge pontot jelent a pályában. 
Az áram-visszavezetős booster transzformátoros rend-

szer (BTRC) felépítését az 5. ábra szemlélteti. 
A BTRC rendszer esetén a BT beépítési helyein a hosszlánc  

(CL) – a BTRR rendszerhez hasonlóan – meg van szakítva, és 
sorosan be van iktatva a BT primer tekercse. Azonban a BT 
szekunder tekercse egy külön erre a célra az oszlopsoron 
elhelyezett áram-visszavezetőbe van sorosan beiktatva. 
Az áramvisszavezető (return conductor, RC) a két BT közötti 
szakasz felezőpontja közelében sínnel (RR) össze van kötve az 
úgynevezett kötés (bond) helyeken.

Azon, a BT-t két oldalról határoló, kötéshelyek közötti sza-
kaszon, amelyen a vonat már túlhaladt (az 5. ábrán az első 
szakasz) egyrészt folyik a hosszlánc áram sin + föld visszaveze-
téssel, másrészt pedig ezzel ellentétes irányban folyik a BT 
szekunder tekercse által kikényszerített, az áram-visszavezető 
árama ugyancsak sin + földvisszavezetéssel. A sin- és a föld 
vissza vezetésben ezek az áramok – az ellentétes irányuk mi-
att – egymást kioltják. Ezzel lényegében a visszavezetési áram 
áttevődik az áram-visszavezetőbe és végső soron a táplálás 
a hosszlánc – áramvisszavezető hurokban történik. A hurkot 
alkotó vezetők egymáshoz való közelsége miatt a szimmet-
rikus jelleggel vezetett vontatási áram indukáló hatása igen 
jelentősen lecsökken az egyszerű táplálási rendszerhez ké-
pest. A BTRC rendszernél a sin- és föld-visszavetéses helyzet, 
a vonatos szakaszon legfeljebb az összekötés és BT közötti 
szakaszra korlátozódik. Ugyanis, ha a vonat még nem haladt 
át a BT-n (5. ábra a) része), akkor a hosszláncban folyik áram, 
de nincs kompenzáló áram az áram visszavezetőben. Ha a 
vonat túlhaladt a BT-n (5. ábra b) része) akkor az áram-vissza-
vezetőben folyik áram a BT-t követő kötésig, míg a hosszlánc 
árammentes. Ebben az esetben az áramvisszavezető túlkom-
penzálás jelleggel indukáló vezetővé válik. 

A 6. ábra szemlélteti a BTRC rendszer földáramát egy a 
4. ábra kapcsán leírt tápszakasz feltételeire. 

Látható, hogy jelentősebb földáram csak a vonatos BT 
szakaszon van akkor, ha a vonat közvetlenül a BT előtt (piros 
folytonos vonal) vagy közvetlenül a BT után van (piros szag-
gatott vonal. Ha a vonat összekötési hely közelében (pl. 6 
vagy 42 km-nél) akkor a hosszlánc áram közvetlenül belép 
a visszatérő vezetőbe és csak kis maradékáram jellegű föld-
áram alakul ki. A maradékáram a BT mágnesező áramából és 
a síneknek a hosszlánctól és az áram-visszavezetőtől való kü-
lönböző távolságából adódik. 

3. ábra A BTRR rendszer felépítése

4. ábra BTRR rendszer indukáló földárama 

a) Mozdony a BT előtt

b) Mozdony a BT után

5. ábra A BTRC rendszer felépítése
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Összefoglaló jelleggel a BTRCR rendszer a következőkkel 
jellemezhető: 
– Előnye: Kedvező védőtényező, még a BTRR rendszerhez 

képest is, különösen kis megközelítési távolságú hosszabb 
indukált vonalak esetén; 

– Hátrányai: A BT-ken kívül áramvisszavezető valamint az 
áramvisszavesztő és sin közötti összekötők szükségessége. 
Az impedanciának és ennek folytán a feszültségesésnek a 
BTRR rendszernél is nagyobb mértékű nevekedése.

Autótranszformátoros (AT) táplálás 
A vontatási energia alállomás és a vontató jármű között átvi-
telét kétszeres feszültségen (pl. 2×25 kV-on) biztosító autó-
transzformátoros (AT) táplálási rendszer egyidejűleg növeli 
az átviteli képességet (teljesítményt vagy táplálható hosszat) 
valamint csökkenti az indukáló hatást. 

Az AT rendszer felépítését a 7. ábra szemlélteti.

Az AT táplálási rendszer esetén az alállomásból a tápszaka-
szokat a rendszer U névleges üzemi feszültségének a kétsze-
resével, 2×U feszültséggel, azaz 2×25 kV-al vagy 2×15 kV-al 
táplálják, a 7. ábra a) részén szemléltetett szerint. Olyan ese-
tekben, amikor már meglévő 1×U szintű (a MÁV esetében 
25 kV-os) alállomáshoz csatlakozik az autótranszformátoros 
tápszakasz, a 7. ábra b) részén látható megoldás alkalmazott. 

Ennél a betáplálásnál a feszültséget 2×U szintre autótransz-
formátorral növelik [3][4]. Horváth Viktor szerzőtárs javaslatá-
ra erre a célra két párhuzamosan kapcsolt autótranszformá-
tort alkalmaznak, tekintettel arra, hogy ezeknek biztosítaniuk 
a teljes tápszakasz energia ellátását, az első AT szakasz kivé-
telével. Ezt a módszert – javaslatunkra – felhasználta a svéd 
és norvég vasút a BT rendszerről AT rendszerre való áttérés 
során, a konverter állomások 15 kV-os feszültségének 30 kV-
ra történő növelésére. 

A tápszakasznak az AT rendszerre történő kialakításakor 
el kell helyezni egy a névleges feszültség szintjére szigetelt 
negatív tápvezetéket. A hosszlánc, mint pozitív tápvezeték és 
a negatív tápvezeték közé csatlakoztatják a 2×U (a MÁV ese-
tében 2×25 kV) feszültséget. A vonal mentén, jellemzően 12 
km körüli távolságokban, csatlakoztatják az autótranszformá-
torokat. Az AT-nek egyetlen 2×U feszültségű, középmegcsa-
polásos tekercse van. Megfelelő kialakítással rendkívül kicsi 
(0,3 % körüli) százalékos feszültségesést lehet elérni. 
A középpont kivezetést a sínhez csatlakoztatják, és ennek 
megfelelően az AT a hosszlánc és a sín között 1×U feszültsé-
gen képes betáplálni. 

A 7. ábra szemlélteti az AT szakasz közepén lévő mozdony 
1 viszonylagos egységnyi (v.e.) áramának eloszlását. Ez az 
áram 0,5 - 0,5 arányban oszlik meg a két határoló AT között 
az 1×U feszültségű, felsővezeték - sín + föld hurokban zá-
ródva. Ezeket az áramokat a határoló autótranszformátorok 
0,25 v.e. áramokká konvertálják, amelyek a 2×U feszültségű 
felsővezeték – negatív tápvezeték hurokban összegeződve 0,5 
v.e. nagyságú, az alállomási transzformátoron át záródó hurok 
áramot jelentenek. Ez végeredményben azt jelenti, hogy az 
alállomás és a vonatos AT szakasz között a teljesítmény átvitel 
2×U feszültségszinten történik, ami nagyobb átvihető telje-
sítményt jelent, kisebb áram és ezért kisebb feszültségesés 
és kisebb veszteség mellett. Továbbá a felsővezeték - negatív 
tápvezeték hurok egy olyan szimmetrikus átvitel, amelynek 
nincs földáram összetevője és ezért indukáló hatása simcs.

Ha a vonat közeledik az AT szakasz valamelyik határoló AT-
jéhez az a fenti áramképen annyit változtat, hogy a közelebbi 
AT-n át a vonatáram nagyobb a távolabbon kisebb hányada 
záródik. Ha a vonat egy AT közvetlen közelében van, akkor 
a gyakorlatilag a teljes vonatáram ezen az AT-n záródik és 
konvertálódik a 2×U feszültség szintre. Ekkor 1×U hurokáram 
gyakorlatilag ki sem alakul. 

6. ábra A BTRC rendszer indukáló földárama

a) Betáplálás 2×U feszültségen

b) Betáplálás 1×U feszültségen
7. ábra Az AT rendszer felépítése

8. ábra Az AT rendszer indukáló földárama



A 8. ábra szemlélteti az AT rendszer földáramát egy a 
4. ábra kapcsán leírt tápszakasz feltételeire. Látható, hogy a 
12 km-es AT hely közelében lévő vonat esetén a szomszédos 
AT szakaszok közepe környékén alakul ki a piros folytonos 
vonal szerinti viszonylag kisebb helyi földáram maximum. 
Ennek oka az AT szórási impedanciáján keletkező feszültség-
esés. Ha a vonat egy AT szakasz közepénél van, akkor a 18 
km-hez tartozó kék szaggatott vonal és a 42 km-hez tartozó 
fekete pont-vonal szerinti, a vonat és a szomszédos AT közötti 
szakaszokon a földáram viszonylag nagy, helyi maximummal 
rendelkező jellegzetes kétpúpú görbe szerint alakul. A föld-
áram maximum nagysága csökken a G levezetés csökkenésé-
vel, valamint csökkenhető kisebb AT távolság alkalmazásával. 

A gyakorlatban az AT rendszer különböző változatai ala-
kultak ki, bele értve az AT és a BT rendszer kombinált alkal-
mazását is. Ezeknek a MÁV-nál [3][4], a svéd vasútnál [5] és a 
norvég vasútnál [6] alkalmazott rendszereknek felépítésével 
és jellemzőivel a cikksorozat 3. része fog foglalkozni. 
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Jelentősen átdolgozva és korszerűsítve megjelent
a villamos szakemberek körében már ismert és 
kedvelt kézikönyv, az ún. „Zöld könyv” új kiadása.

„Elektromosipari szakemberek kézikönyve” címmel, 
az Elektroinstallateur gondozásában megjelent 
új kiadvány fejezeteit neves szakemberek jegyzik. 
Átfogó, jól felépített tartalmával nemcsak az isme-
retek bővítését és a meglévő tudás korszerűsítését 
szolgálja, de a mindennapi munkavégzés során is 
hasznos segítőtársa lehet a villamosipari vállalko-
zóknak és a villanyszerelőknek.

www.elektroinstallateur.hu
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Litváni Lilla

Villamos gépek

1. BEVEZETÉS                                                                                       

A szelet az 1980-as évek óta használjuk folyamatosan villa-
mos energia előállítására, az eltelt évek során a technológia 
rengeteget fejlődött. A kezdetben csupán akkumulátorok 
töltésére használt módszer mára már több tízezer megawatt-
nyi teljesítménnyel látja el Földünket. A szélerőműveket a 
helyszín adottságaihoz igazodva létesítik, manapság tipiku-
san két oldalról táplált aszinkron generátorokat alkalmazva. 
Egyes szélerőmű-létesítő cégek mégis (elsősorban kisebb 
teljesítményeknél) kalickás aszinkron gépeket használnak. 
Ennek kapcsán merül fel a kérdés, hogy a rendkívüli módon 
ingadozó (néha igencsak szélsőséges) szélsebességet milyen 
fordulatszám-szabályozási módszerrel lehetne a legoptimá-
lisabban kihasználni. Az alábbi cikkben a pólusszám-változ-
tatású, kalickás aszinkron gépek működéséről lesz szó, me-
lyek energiatermelését szimulációs környezetben vizsgáljuk 
meg, különböző szélsebesség-eloszlások esetén. Elsőként a 
szélturbina (melynek paraméterei minden esetben azono-
sak lesznek) termelésének aerodinamikai hátteréről lesz szó, 
majd a generátorok működése kerül bemutatásra. Ezt követi 
a szimulációban használt szélsebesség-eloszlások ismerteté-
se, végül az eredmények alapján megvizsgáljuk, mely meg-
oldás szolgáltatja a legoptimálisabb teljesítményt, s az adott 
generátort mely szélsebesség körülmények esetén érdemes 
használni.

2. SZimUláCióS modEll                                                                           

2.1 Felhasznált összefüggések [1]
Az úgynevezett csúcssebességi rátát (λ) a következő össze-
függés adja meg:

n
v
RN  

N
R
v
n

pmech cvRP 

R
v
cp

    
(1)

ahol,
N a generátor fordulatszáma [1/perc];
R a szárny sugara [m];
v a szélsebesség [m/s]; 
n az áttétel [-] (szimpla tekercselésnél 1/18, pólus-

szám-változtatásnál 1/15,71);

A szimuláció során az 1. ábrán látható, véletlenszerűen 
generált csúcs sebességi ráta – teljesítménytényező görbét 
feltételeztük. 

A mechanikai teljesítményt az alábbi összefüggéssel szá-
molja a szimulációs program:

n
v
RN  

N
R
v
n

pmech cvRP 

R
v
cp

   
(2)

ahol,
ρ a levegő sűrűsége [kg/m3];
R a szárny sugara [m];
v a szélsebesség [m/s];
cp a teljesítménytényező [-];

A szimuláció során felhasznált állandó paraméterek értékei 
az 1. táblázatban láthatóak. A szélturbina R sugara tetszőle-
gesen lett választva, míg a levegő sűrűségét az alábbi érték-
kel számoltuk:

1. táblázat Az állandó paraméterek értékei

r [m] ρ [kg/m3]

6,5 1,1225

Az elektromos teljesítményt, a generátor veszteségeivel 
lecsökkentett mechanikai teljesítményből kaphatjuk meg, a 
szimuláció során az alábbi módon számolunk:

genmechelektromos PP h*=    (3)

ahol,
Pmech a generátor mechanikai teljesítménye [W];
ηgen a generátor hatásfoka [-];

Egy és kettős tekercselésű 
kalickás aszinkron 

generátorok összehasonlítása 
Szélturbinás környezetben, szimuláció alapján 
Kisebb teljesítményű szélerőművekben (pl. 11 kW) gya-
kori a kalickás aszinkron generátorok alkalmazása. 
A kinyerhető teljesítmény növeléséhez a generátor for-
dulatszámát az aktuális szélsebességhez kell minél job-
ban igazítani. Ez történhet a primer oldali feszültség, a 
frekvencia és a pólusszám változtatásával. A várakozá-
sok szerint a kettős tekercselésű 4/11 kW-os generátor 
optimálisabb működésre képes alacsonyabb szélsebes-
ségű környezetben, mint a 11 kW-os generátor. Fontos 
ugyanakkor a termelt többletenergia mértékének vizs-
gálata is. Az összehasonlítás pusztán energiatermelési és 
nem gazdasági szempontok alapján készült. 

In small wind turbines (ea. 11kW) traditional ‘fixed speed’ 
squirrel cage induction generators are often used with 
power output optimised at a particular wind speed, 
typically less than 10 m/s. However the wind speed can 
obviously change both above and more likely below this 
optimum speed. To attain optimal power throughout the 
speed of the induction generator has to be controlled, 
which can be achieved in a couple of ways, either by 
changing the frequency of the supply voltage or changing 
the machine pole number. This article explores the latter 
option through the use of a dual wound 6 pole, 8 pole (6:8) 
machine focusing on the comparison of energy production 
against a standard single wound machine for a number of 
wind regimes. 

1. ábra  Teljesítménytényező a λ függvényében
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A generátor hatásfoka a terhelés függvénye, melyet az 
úgynevezett hatásfokgörbével szokás megadni, az adott 
generátorthoz tartozó adatok a WEG gyártócég honlapján 
megtalálhatóak.

Végül, a kinyerhető energiát az elektromos teljesítmény 
adott idő alatti integráltja segítségével kapjuk:

genmechelektromos PP 

Pmech
gen




dttPE elektromos

 WEG 11 kW, 56 1/perc Super Premium
Efficiency IE4 (a továbbiakban IE4 generátor)
[3]

A 4 és 11 kW os pólusszám változtatású generátorok
két csoportját fogjuk még vizsgálni:

 WEG 4/11 kW 070312 42/56 1/perc [3] (a
továbbiakban 42/56 generátor)

 WEG 4/11 kW 070312 48/64 1/perc [3] (a
továbbiakban 48/64 generátor)
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(4)

2.2 Összehasonlított generátorok paraméterei [2]
A szimulációs modell segítségével többféle generátor által 
termelt energiát hasonlítunk össze. Az egy pólusszámú eset-
ben az alábbi, 56 1/perc fordulatszámú gép szerepel:

WEG 11 kW, 56 1/perc Super Premium Efficiency IE4 (a továb-•	
biakban IE4 generátor) [3]

A 4 és 11 kW-os pólusszám változtatású generátorok két 
csoportját fogjuk még vizsgálni:
WEG 4/11 kW 070312 42/56 1/perc [3] (a továbbiakban •	
42/56 generátor)
WEG 4/11 kW 070312 48/64 1/perc [3] (a továbbiakban •	
48/64 generátor)
A fordulatszám-szabályozási lehetőségek felismeréséhez 

az alábbi összefüggést érdemes felírni a kalickás aszinkron 
gépek fordulatszámáról [2]:

)1(*120* s
p
fN −=

    
(5)

ahol,
f a betáplálás frekvenciája [Hz];
p a póluspárok száma [-];
s szlip [-];
Ebből jól látható módon a fordulatszám három tényezőtől 

függ: a frekvenciától, a szliptől és a póluspárok számától. 
A szabályozás tehát megvalósítható a betáplált feszültség, 
a frekvencia vagy az állórész pólusszámának változtatásával. 
A betáplált feszültség változtatásának módszerét ritkán hasz-
nálják (annak ellenére, hogy ez tűnik a legegyszerűbbnek), 
mivel még kisebb fordulatszám-változtatáshoz is jelentős 
feszültségváltozásra van szükség. Ez azonban nagy változást 
okoz a fluxus sűrűségben, így komolyan zavarva a mágneses 
eloszlást.

A második lehetőség a tápfeszültség frekvenciájának meg-
változtatása pl. inverter vagy aszinkron periódusváltó segítsé-
gével, mely veszteségmentes fordulatszám-szabályozást tesz 
lehetővé. Fontos azonban megjegyezni, hogy a frekvencia 
csak akkor csökkenthető, ha a rendszerben egy generátor van. 
A fordulatszám ebben az esetben kis skálán változtatható. 

Az állórész pólusszámának változtatása esetén több, egy-
mástól független állórész tekercselés kerül kialakításra. Ekkor 
minden független tekercselés másik pólusszámot ad, így bizto-
sítva a különböző szinkron fordulatszámot. Példáként említve, 
ha 50 Hz-es frekvencia esetén a pólusszámok 2, 4, illetve 6 érté-
kűek, a szinkron fordulatszám az alábbiak alapján változik:

p=2•	
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dttPE elektromos

 WEG 11 kW, 56 1/perc Super Premium
Efficiency IE4 (a továbbiakban IE4 generátor)
[3]

A 4 és 11 kW os pólusszám változtatású generátorok
két csoportját fogjuk még vizsgálni:

 WEG 4/11 kW 070312 42/56 1/perc [3] (a
továbbiakban 42/56 generátor)

 WEG 4/11 kW 070312 48/64 1/perc [3] (a
továbbiakban 48/64 generátor)
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p=4•	
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dttPE elektromos

 WEG 11 kW, 56 1/perc Super Premium
Efficiency IE4 (a továbbiakban IE4 generátor)
[3]

A 4 és 11 kW os pólusszám változtatású generátorok
két csoportját fogjuk még vizsgálni:

 WEG 4/11 kW 070312 42/56 1/perc [3] (a
továbbiakban 42/56 generátor)

 WEG 4/11 kW 070312 48/64 1/perc [3] (a
továbbiakban 48/64 generátor)
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p=6•	
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dttPE elektromos

 WEG 11 kW, 56 1/perc Super Premium
Efficiency IE4 (a továbbiakban IE4 generátor)
[3]

A 4 és 11 kW os pólusszám változtatású generátorok
két csoportját fogjuk még vizsgálni:

 WEG 4/11 kW 070312 42/56 1/perc [3] (a
továbbiakban 42/56 generátor)

 WEG 4/11 kW 070312 48/64 1/perc [3] (a
továbbiakban 48/64 generátor)
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Ezzel a módszerrel a kalickás aszinkron gép fordulatszámát 
egyszerűen, veszteségmentesen lehet megváltoztatni. A két 
különböző pólusszámú, egyben elválasztott tekercselés segít-
ségével, két fordulatszám valósítható meg, melyek egymással 
tetszőleges arányban állhatnak (pl. 3:4). A forgatónyomaték 
mindkét fordulatszám esetén nagyjából azonos, a motor 
teljesítményei pedig a fordulatszámokhoz hasonlóan arány-
lanak egymáshoz. A több tekercseléssel készült gépeknél 
egyszerre csak egy tekercselés lehet üzemben, emellett a gép 
nagyméretű, kihasználása nem optimális, így csak ott alkal-
mazzák, ahol az 1:2 fordulatszámarányok nem megfelelőek. 
Jobb kihasználást tesz lehetővé az úgy nevezett Dahlander-
féle kétréteges tekercselés, ekkor a pólusok száma azonban 
csak 1:2 arányban változtatható [2].

Az aszinkron gép működésekor nem elhanyagolható a 
szlip figyelembevétele, mely segítségével megadható a gép 
sebessége a szinkron sebességhez képest:

)1(* sNN s −=   (6)

ahol,
s a szlip, mely jelen esetben 3% [%];
Ns a szinkron fordulatszám [1/perc];

2.3 A modell felépítése [3]
A szimuláció során a pólusszám-változtatású generátort két, 
különböző pólusszámú (6, illetve 8 pólusú), párhuzamosan 
kapcsolt generátorként teszteltük. A 4, illetve 11 kW-os gene-
rátorok külön futtatási körben helyezkedtek el, s egy logika 
attól függően kapcsolta a termelési körbe a 4 vagy 
a 11 kW-os generátort, hogy az adott szélsebesség során 
melyik segítségével lehetett nagyobb teljesítményt elérni. 
A szimulációban így modelleztük az állórész két külön teker-
cselése közötti váltást. A 11 kW-os egy pólusszámú (6 pólusú) 
generátor ezektől elkülönítve helyezkedett el. A szimuláció a 
2.1 pontban ismertetett összefüggések segítségével számol-
ta a szélgenerátorok által termelt teljesítményt és energiát, 
melyeket a különböző futtatások alkalmával más és más szél-
sebesség adatbázis tartalmával futtatott le adott idő alatt. A 
két generátor közötti kapcsolgatást limitálni kellett, hiszen a 
fizikai korlátok miatt, a valóságban sem lehet a két tekercse-
lés között korlátlanul váltani.

3. A FElHASZnálT SZÉlSEBESSÉg-EloSZláSok      

A szimulációt négy különböző szélsebesség-eloszlásra fut-
tattuk le, megvizsgálva, hogy az egyes generátorok közül az 
adott körülmények között melyik termelte a legtöbb energiát. 
Elsőként a 2. a ábrán látható, 5,3 m/s átlagsebességű Weibull-

2.a ábra  Szélsebesség eloszlás 1. eset
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eloszláson [4] alapuló szélsebesség-eloszlás kerül vizsgálatra 
(a továbbiakban: első eset). Az eloszlás értékeinek kiszámolá-
sát az alábbiakban nem részletezzük.

A második esetben a 2. b ábrán látható szélsebesség-elosz-
lásra futtattuk le a szimulációt, melynek átlagsebessége 
3,6 m/s. 

A harmadik esetben a 2. c ábrán látható, 3,2 m/s átlagse-
bességű eloszlást használtuk, melynél gyakoribbak az ala-
csony sebességek.

Végül az 2. d ábra (negyedik eset) átlagsebessége 3,2 m/s 
következett, melynek átlagsebessége hasonló a harmadik 
esethez, azonban a közepes (5,5...9,5 közötti) szélsebességek 
jellemzőbbek ebben az esetben.

4. ErEdmÉnYEk                                                                                        

A szimulációt a fent leírtak alapján lefuttatva az alábbi ered-
mények születtek.

4.1 Első eset
Első esetben a Weibull-eloszlás szerinti szélsebességeket 
használtuk az energiaértékek számításához. 

Látható, hogy a Weibull-eloszlás alapján változó szélsebes-
ségek segítségével kalkulált energiaértékek szerint az IE4 ge-
nerátor bizonyult a legjobbnak. A vizsgált négy eloszlás közül 
ebben az esetben volt a legnagyobb az átlagsebesség, tehát 
ez az eredmény nem meglepő. 

4.2  második eset
A második esetben kapott energiaértékek szintén az IE4 ge-
nerátort mutatják a legjobbnak. Annak ellenére a 11 kW-os 
generátor szerepelt a legjobban, hogy az átlagsebesség ala-
csonyabb volt, így a várakozások szerint a pólusszám változ-
tatásos generátor teljesítménye magasabb lehetett volna a 
kisebb fordulatszám lehetősége miatt.

4.3 Harmadik eset
A harmadik esetben már más eredményhez jutottunk, itt 
a WEG 42/56 1/perc fordulatszám változtatású generátora 
termelte a legtöbb energiát. Az alacsony átlagsebesség mi-
att a várakozásnak megfelelően ez a megoldás működött 
jobban, melyet az is elősegített, hogy az átlagosnál jóval 
alacsonyabb szélsebességek is nagyon gyakoriak ennél az 
eloszlásnál.

2.b ábra  Szélsebesség eloszlás 2. eset

3.a ábra  5,3 m/s átlagsebességű eloszlás energiaértékei(Weibull)

3.b ábra  3,6 m/s átlagsebességű eloszlás energiaértékei

2.c ábra  Szélsebesség eloszlás 3. eset

2.d ábra  Szélsebesség eloszlás 4. eset
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4.4 negyedik eset
Az utolsó esetben a WEG 48/64 1/perc fordulatszámú pó-
lusszám változtatású generátor termelte a legtöbb energiát, 
melynek oka az előző pontban leírtakhoz hasonló. A 48/64 
várhatóan azért bizonyított jobban ebben az esetben, mivel 
a magasabb szélsebességek itt jóval gyakoriabbak.

A 2. Táblázatban láthatóak a különböző generátorok által 
termelt energiaértékek egymáshoz viszonyított arányai. A 
számításkor 100%-nak vettük az adott esetben legtöbbet 
termelő generátor energiáját, s ahhoz viszonyítottuk a töb-
bit. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy az IE4 az első és 
második, tehát a magasabb szélsebességátlaggal rendelkező 
eloszlások során termelte a legtöbb energiát. 

2. táblázat Az egyes generátortípusok által termelt 
energia arányai

Arányok [%]

 WEG IE4
WEG 42/56 1/

perc
WEG 48/64 1/

perc

Első eset 100 96,5 99

második eset 100 97,6 98,6

Harmadik eset 99 100 98

negyedik eset 99 98 100

A harmadik esetben a 42/56 1/perc fordulatszámú generá-
tor termelte a legtöbbet, azonban az IE4 még így is nagyon 
megközelítette. A negyedik szélsebesség-eloszlás lefuttatá-
sakor a 48/64 1/perc generátor termelte a legtöbbet, ám ezt 
is megközelítette az IE4 generátor.

Energiatermelés szempontjából megállapítható, hogy a 
nagy szélsebesség átlaggal (első eset) rendelkező területe-
ken az IE4 teljesített legjobban. Azokon a kisebb átlagsebes-
séggel rendelkező területeken, ahol tipikusan gyakoriak a 
szokatlanul alacsony sebességű széladatok (5,5 m/s alatt), a 
42/56 1/perc fordulatszámú gépet érdemes alkalmazni, míg a 
gyakoribb 5,5 és 9,5 m/s közé eső szélsebességeknél a 48/64 
1/perc fordulatszámú gépeket. A második esetben, amikor 
gyakoribbak voltak a magas szélsebesség értékek is (az ala-
csonyabb átlag ellenére), a WEG IE4 szimpla tekercselésű ge-
nerátort érdemesebb használni.

A fent említettek alapján, az bizonyosodott be, hogy a vál-
tozékony szélsebességű területeken az egytekercselésű gépet 
érdemes használni, a kettős tekercselésű generátorok csak ak-
kor jelentenek jelentős javulást, ha az alacsony szélsebességek 
tartósabban vannak jelen. Természetesen ebben a megfonto-
lásban nem kapott helyet az egyes gépek gazdasági megköze-
lítése, melyet érdemes megvizsgálni egy beruházás előtt.

4. ÖSSZEFoglAláS                                                                         

A szélerőművekben használt generátorok hatékonyságának 
növelése népszerű kutatási terület. A két oldalról táplált aszink-
ron gépek mellett, kisebb teljesítményű szélturbinákhoz gyak-
ran csatlakoztatnak kalickás aszinkron generátorokat. A for-
dulatszám változtatásával lehetőség van a különböző szélse-
bességekhez jobban igazodva optimálisabb termelést elérni. 
A módszerek között szerepel a primer feszültség, a frekvencia, 
illetve az állórész pólusszámának változtatása is. Az utóbbi eljá-
rást alkalmazva a két elválasztott tekercseléssel veszteségmen-
tesen valósíthatjuk meg a fordulatszám változtatását. Ekkor a 
fordulatszámok egymással tetszőleges arányban állhatnak. 
Hátránya, hogy a gépek kihasználtsága nem optimális a teker-
cselés miatt, hiszen azokból egyszerre csak egy üzemelhet. A 
fentiekben 4/11 kW-os, két különböző pólusszámmal rendel-
kező generátorokat hasonlítottunk össze, egy adott pólusszá-
mú, 11 kW-os generátorral. Eredményképpen megállapítható, 
hogy bár alacsonyabb szélsebességeknél a 42/56, illetve a 
48/64 1/perc fordulatszámú generátorok jobban teljesítettek 
az 56 1/perc generátornál, a termelt energia csak kismértékben 
maradt el a változtatott pólusszámú társaitól. A szélerőművek 
létesítése során önmagában az energiatermelésre alapozva 
nem lehet döntéseket hozni, elengedhetetlen a kérdéskör gaz-
dasági aspektusait is megvizsgálni.
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Magyar nyelven (vagy magyar nyelvű változatban) 
bevezetett szabványok és szabványmódosítások

*MSZ ISO/IEC 15420:2015  
Informatika. Automatikus azonosítás és adatgyűjtés-techni-
kák. EAN/UPC vonalkód-jelképrendszer előírásai.
Ez a szabvány írja elő az EAN/UPC vonalkód-jelképrendszer kö-
vetelményeit. Előírja az EAN/UPC jelképrendszer jellemzőit, az 
adatkarakterek kódolását, a méreteket, a tűréseket és a dekó-
doló algoritmusokat, valamint az alkalmazások által meghatá-
rozott jellemzőket. Meghatározza az EAN/UPC jelképek jelkép-
azonosító előtagsorát. Az adattartalom és az e jelképrendszer 
használatára irányadó szabályok a jelen nemzetközi szabvány 
alkalmazási területén kívül esnek, azokat a GS1 Általános elő-
írásai határozzák meg.

MSZ HD 60364-7-753:2014  
Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-753. rész:
Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó köve-
telmények. Fűtőkábelek és beágyazott fűtőrendszerek (IEC 
60364-7-753:2014)
Az IEC 60364 szabványsorozat e tagja a felületfűtésre való be-
ágyazott villamos fűtőrendszerekre alkalmazható, továbbá a 
jégtelenítő, a jégképződést megelőző vagy hasonló alkalma-
zásokra való villamos fűtőrendszerek is ezen szabvány alkal-
mazási területe alá tartoznak. A belső és külső téri rendszerekre 
egyaránt vonatkozik, viszont nem vonatkozik az IEC 60519, IEC 
62395 és IEC 60079 vonatkozó részeinek megfelelő, ipari és ke-
reskedelmi alkalmazású fűtőrendszerekre. Példák az e szabvány 
hatálya alá tartozó fűtőrendszerekre a falak, mennyezetek, pad-
lók, tetők, lefolyócsövek, csatornák, csővezetékek, lépcsők, út-
testek, nem keményített, tömörített felületek (pl. futballpályák, 
teniszpályák) fűtőrendszerei.

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

MSZ EN 50121…..:2015  
Vasúti alkalmazások. Elektromágneses összeférhetőség című 
szabványsorozat -1, -2, -3-1, -3-2, -4, -5 jelzetű részei
MSZ EN 50216-4:2015  
Teljesítménytranszformátorok és fojtótekercsek szerelvényei. 
4. rész: Alapvető tartozékok (földelőkapocs, folyadékleeresz-
tő és töltőeszközök, hőmérőtartó, kerékszerelvény)

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 bevezetett 
szabványoknak csak a címét tünteti fel.
A felsorolásban *-gal jelölt szabványok új szabványok, 
a jelöletlenek korábbi szabványt helyettesítenek vagy 
módosítanak.

MSZ EN 50299…..:2015  
72,5 kV és 550 kV közötti Um legnagyobb szerkezeti feszültsé-
gű transzformátorok és fojtótekercsek olajtöltésű kábelcsatla-
kozó-szerelvényei című szabványsorozat -1, -2 jelzetű részei
*MSZ EN 50341-2-19:2015  
1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 
2-19. rész: A Cseh Köztársaság nemzeti előírásai 
(NNA) (az EN 50341-1:2012 alapján)
*MSZ EN 50598-3:2015  
A hajtásrendszerek, motorindítók, erősáramú elektronikák és 
vezérelt alkalmazásaik környezetbarát tervezése. 
3. rész: Mennyiségi környezetbarát tervezési megközelítés az 
életciklus értékelése során, beleértve a termékkategória sza-
bályait és a környezetvédelmi nyilatkozatok tartalmát
*MSZ EN 50600-2-4:2015  
Informatika. Számítóközpontok berendezései és felszereltsé-
ge. 2-4. rész: Távközlési kábelek felszereltsége
*MSZ EN 50615:2015  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
Villamos főzőfelületek (főzőlapok) tűzmegelőzési és -elfojtási 
készülékeinek követelményei
MSZ EN 50617-1:2015  
Vasúti alkalmazások. Szerelvényérzékelő rendszerek műszaki 
jellemzői a nagysebességű transzeurópai vasúti hálózat köl-
csönös átjárhatóságához című szabványsorozat 
*-1, *-2 jelzetű részei
*MSZ EN 50636-2-107:2015  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek biztonsága. 
2-107. rész: Akkumulátorról működtetett, villamos robotfű-
nyírók követelményei (IEC 60335-2-107:2012, módosítva)
*MSZ EN 60034-19:2015  
Villamos forgógépek. 19. rész: Hagyományos és egyenirányí-
tón keresztüli táplálású egyenáramú gépek egyedi vizsgálati 
módszerei (IEC 60034-19:2014)
*MSZ EN 60071-5:2015  
Szigeteléskoordináció. 
5. rész: Eljárások nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC) áram-
átalakító-állomások számára (IEC 60071-5:2014)
MSZ EN 60079.....:2015  
Robbanóképes közegek című szabványsorozat -5, -10-2, -18, 
*-32-2 jelzetű részei
MSZ EN 60086-4:2015  
Nem újratölthető elemek és telepek. 4. rész: Lítiumelemek és 
-telepek biztonsága (IEC 60086-4:2014)
MSZ EN 60127-3:2015  
Miniatűr biztosítók. 3. rész: Szubminiatűr biztosítóbetétek 
(IEC 60127-3:2015)
MSZ EN 60317-40:2015  
Tekercselőhuzalok egyedi típusainak előírásai. 40. rész: 
Üvegszál szövésű, gyanta vagy lakk impregnálású, csupasz 
vagy zománcozott, négyszög szelvényű rézhuzal; 200-as hő-
mérsékleti index (IEC 60317-40:2015)
*MSZ EN 60320-3:2015  
Készülékcsatlakozók háztartási és hasonló általános célokra. 
3. rész: Szabványlapok és idomszerek (IEC 60320-3:2014)
MSZ EN 60335-2-5:2015  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2-5. rész: Mosogatógépek követelményei 
(IEC 60335-2-5:2012, módosítva)
MSZ EN 60335-2-6:2015  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2-6. rész: Helyhez kötött háztartási tűzhelyek, főzőfelületek, 
sütők és hasonló készülékek követelményei (IEC 60335-2-
6:2014, módosítva)
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Kosák Gábor

A 2015. III. negyedévében 
közzétett elektrotechnikai 

magyar nemzeti szabványok
Összeállítás a Szabványügyi Közlöny számai alapján (MSZT)

Szakmai előírások



MSZ EN 60335-2-31:2015  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2-31. rész: Konyhai légtisztítók és egyéb konyhai páraelszívók 
követelményei (IEC 60335-2-31:2012, módosítva)
MSZ EN 60335-2-95:2015  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2-95. rész: Lakossági felhasználású, függőleges mozgású 
garázsajtók hajtásainak követelményei 
(IEC 60335-2-95:2011, módosítva)
MSZ EN 60335-2-103:2015  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 
2-103. rész: Kapuk, ajtók és ablakok hajtásainak követelményei 
(IEC 60335-2-103:2006, módosítva + A1:2010, módosítva)
MSZ EN 60598-1:2015  
Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok 
(IEC 60598-1:2014, módosítva)
MSZ EN 60598-2-20:2015  
Lámpatestek. 2-20. rész: Egyedi követelmények. Díszvilágítási 
füzérek (IEC 60598-2-20:2014)
*MSZ EN 60598-2-21:2015  
Lámpatestek. 2-21. rész: Egyedi követelmények. Zárt díszvilá-
gítási füzérek (IEC 60598-2-21:2014)
MSZ EN 60684…..:2015  
Hajlékony szigetelőcsövek. 3. rész: Az egyes csőtípusok követel-
ményei című szabványsorozat *-3-284, *-3-285 jelzetű részei
MSZ EN 60704…..:2015  
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. 
A zajkibocsátás meghatározási módszere című szabvány-
sorozat -2-1, -2-5:2005/A1, -2-14:2013/A11 jelzetű részei
*MSZ EN 60705:2015  
Háztartási mikrohullámú sütők. A működési jellemzők mérési 
módszerei (IEC 60705:2010 + A1:2014)
MSZ EN 60730-2-5:2015  
Automatikus villamos szabályozó- és vezérlőkészülékek. 2-5. 
rész: Automatikus villamos égésszabályozó rendszerek köve-
telményei (IEC 60730-2-5:2013, módosítva)
MSZ EN 60809:2015  
Közúti járművek lámpái. Méretek, villamos és fénytechnikai 
követelmények (IEC 60809:2014)
MSZ EN 60810:2015  
Közúti járművek lámpái. Működési követelmények 
(IEC 60810:2014)
MSZ EN 60904-2:2015  
Fotovillamos eszközök. 2. rész: Fotovillamos referenciaeszkö-
zök követelményei (IEC 60904-2:2015)
MSZ EN 60947-1:2007/A2:2015  
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 
1. rész: Általános szabályok (IEC 60947-1:2007/A2:2014) – Az 
MSZ EN 60947-1:2008 módosítása
MSZ EN 60987:2015  
Atomerőművek. Műszerezettség és biztonságtechnikailag 
fontos vezérlés. Számítógép-alapú rendszerek hardverterve-
zési követelményei (IEC 60987:2007 + A1:2013)
MSZ EN 61010…..:2015  
Villamos mérő-, szabályozó- és laboratóriumi készülékek biz-
tonsági előírásai című szabványsorozat -2-010, -2-051, -2-061 
jelzetű részei
MSZ EN 61189.....:2015  
Villamos anyagok, nyomtatott áramkörök és más összekötési 
struktúrák és összeállítások vizsgálati módszerei című szab-
ványsorozat *-5-2, *-5-3, *-5-4 jelzetű részei
*MSZ EN 61375-2-5:2015  
Elektronikus vasúti berendezések. Vasúti jármű kommuniká-
ciós hálózata (TCN). 2-5. rész: Ethernet-alapú vasúti gerinchá-
lózat (IEC 61375-2-5:2014) 

MSZ EN 61439-5:2015  
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések. 5. rész: Köz-
célú hálózat energiaelosztó berendezései (IEC 61439-5:2014)
MSZ EN 61557…..:2015  
Legfeljebb 1000 V váltakozó és 1500 V egyenfeszültségű 
kisfeszültségű elosztó rendszerek villamos biztonsága. A 
védelmi intézkedések vizsgálatára, mérésére vagy meg-
figyelésére szolgáló berendezések című szabványsorozat  
-8, *-9, *-16 jelzetű részei
MSZ EN 61810-1:2015  
Elektromechanikus elemi relék című szabványsorozat  
-1, -3 jelzetű részei
MSZ EN 61811-1:2015  
Ellenőrzött minőségű, elektromechanikus távközlési elemi 
relék. 1. rész: Általános előírások és termékelőírás-űrlap 
(IEC 61811-1:2015)
*MSZ EN 61910-1:2015  
Gyógyászati villamos készülékek. A sugárzásdózis dokumen-
tációja. 1. rész: A röntgenfelvételezés és az átvilágítás rend-
szerezett sugárzásdózis-jelentései (IEC 61910-1:2014)
*MSZ EN 62021-3:2015  
Szigetelőfolyadékok. A semlegesítési szám meghatározása. 
3. rész: Nem ásványolaj-alapú szigetelőolajok vizsgálati mód-
szerei (IEC 62021-3:2014)
MSZ EN 62026-3:2015  
Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. Vezérlőkészü-
lék-interfészek (CDI-k). 3. rész: Készülékhálózat 
(IEC 62026-3:2014 + COR1:2015)
MSZ EN 62035:2015  
Kisülőlámpák (a fénycsövek kivételével). Biztonsági előírások 
(IEC 62035:2014, módosítva)
*MSZ EN 62053-24:2015  
Váltakozó áramú villamos fogyasztásmérő berendezések. 
Egyedi követelmények. 24. rész: Elektronikus fogyasztásmé-
rők alapharmonikus frekvenciájú meddő energia mérésére 
(0,5 S, 1 S és 1-es pontossági osztály) (IEC 62053-24:2014)
MSZ EN 62115:2005/A12:2015  
Villamos játékok. Biztonság – Az MSZ EN 62115:2005 
módosítása
MSZ EN 62196…..:2015  
Csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok, járműcsatlakozók és 
bemeneti járműcsatlakozók. Villamos járművek vezetékes 
töltése című szabványsorozat -1, *-3 jelzetű részei
MSZ EN 62241:2015  
Atomerőművek. Blokkvezénylőterem. Riasztófunkciók és 
megjelenítés (IEC 62241:2004)
MSZ EN 62246-1:2015  
Reed-kapcsolók. 1. rész: Termékfőcsoport-előírás 
(IEC 62246-1:2015)
MSZ EN 62271-104:2015  
Nagyfeszültségű kapcsoló- és vezérlőkészülékek. 
104. rész: Váltakozó áramú kapcsolók 52 kV-nál nagyobb név-
leges feszültségre (IEC 62271-104:2009)
MSZ EN 62275:2015  
Kábelszerelvény-rendszerek. Kábelkötegelő bilincsek villa-
mos berendezésekhez (IEC 62275:2013, módosítva)
*MSZ EN 62366-1:2015  
Orvostechnikai eszközök. 1. rész: Orvostechnikai eszközök 
műszaki felhasználhatóságának alkalmazása 
(IEC 62366-1:2015)
MSZ EN 62386…..:2015  
Digitálisan címezhető világítástechnikai illesztőegység (inter-
fész) című szabványsorozat -101, -102, *-103 jelzetű részei
*MSZ EN 62620:2015  
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitokat tartalmazó 
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akkumulátorcellák és -telepek. Ipari alkalmazású lítiumakku-
mulátor-cellák és –telepek (IEC 62620:2014)
*MSZ HD 62640:2015  
Áram-védőkapcsolós készülékek túláramvédelemmel vagy 
anélkül, háztartási és hasonló használatra szánt csatlakozóalj-
zatokhoz (IEC 62640:2011, módosítva)
*MSZ EN 62675:2015  
Lúgos vagy egyéb nem savas elektrolitokat tartalmazó ak-
kumulátorcellák és -telepek. Zárt, hasáb alakú, újratölthető 
nikkel-fémhidrid akkumulátorcellák (IEC 62675:2014)
*MSZ EN 62701:2015  
Folyadékok elektrotechnikai alkalmazásra. Transzformátorok 
és kapcsolóberendezések újrafinomított, ásványolaj-alapú 
szigetelőolajai (IEC 62701:2014)
*MSZ EN 62740:2015  
A kiváltó okok elemzése (RCA) (IEC 62740:2015)
*MSZ EN 62741:2015  
A megbízhatósági követelmények bemutatása. A megbízha-
tóság esete (IEC 62741:2015)
*MSZ EN 62776:2015  
Fénycsövek helyettesítésére tervezett, két végükön fejelt LED-
lámpák. Biztonsági előírások (IEC 62776:2014 + COR1:2015)
*MSZ EN 62790:2015  
Fotovillamos (PV-) modulok csatlakozódobozai. Biztonsági 
követelmények és vizsgálatok (IEC 62790:2014)

*MSZ EN 62817:2015  
Fotovillamos rendszerek. Napkövetők (napelemforgatók) 
szerkezeti felépítésének minősítése (IEC 62817:2014)
MSZ EN 62841-2-9:2015  
Villamos motoros kéziszerszámok, hordozható szerszámok, 
valamint pázsit- és kertművelő gépek. Biztonság. 2-9. rész: 
Kézben tartott menetfúrók és menetvágók követelményei
*MSZ EN 62852:2015  
Egyenáramú alkalmazások csatlakozói fotovillamos rendsze-
rekben. Biztonsági követelmények és vizsgálatok 
(IEC 62852:2014)
*MSZ EN 62885-3:2015  
Felülettisztítók. 3. rész: Nedves szőnyegtisztító készülékek. 
A működési jellemzők mérési módszerei (IEC 62885-3:2014)

Nemzeti elektrotechnikai szabvány visszavonása 
A következő nemzeti szabvány(oka)t az MSZT közvetlen utód 
nélkül visszavonta:
MSZ 4850:1983 Daruk villamos berendezésének általános 
műszaki követelményei és vizsgálatai

Kosák Gábor okl. villamosmérnök 
Magyar Szabványügyi Testület 

MEE-tag 
g.kosak@mszt.hu
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2015. október 2-án a  „MEE Dél – Alföldi 
Déri Miksa Koordinációs Központ” a Mentor 
Program keretében 1 napos tanulmányutat 
szervezett a bajai, békéscsabai, kecske-
méti és a szegedi szervezettel közösen.  A 
szakközépiskolás diákok, tanáraik és MEE-s 
mentoraik először a Budapesti Elektrotech-
nikai Múzeumba látogattak. Dr. Tóth Judit 
szakvezető tárlatvezetése során érdekes kí-
sérleteket is bemutatott. 

A délutáni programként az ELMŰ-ÉMÁSZ 
Élhető Jövő Parkját tekintettük meg Fóton.

Kertész Dávid az ELMŰ hálózati főmun-
katársa ismertette a fóti Lovasterápiás Köz-
pont területén megvalósított Élhető Jövő 
Park kialakításának történetét. 

A létesítmény szinte valamennyi olyan berendezéssel ren-
delkezik, amely a helyi adottságokhoz mérten gazdaságosan, 
megbízhatóan, hatékonyan és fenntartható módon járul 

hozzá a Központ energiael-
látásának biztosításához. A 
termelő berendezések és a 
Központ energiafogyasztó-
inak összehangolását intel-
ligens felügyeleti rendszer 
végzi. A fóti létesítmény 
Látogatóközpontjában el-
helyezett anyagok a meg-
újuló energiák, az energia-
hatékonyság, a decentrali-
zált energetikai rendszerek, 
az energiatároló berendezések, az okos hálózati megoldások 
és az elektromos mobilitást demonstrálják. 

A sikeres szakmai program segíti a diákok szakmai ismere-
teinek bővítését és a MEE tevékenységének jobb megismeré-
sét. Ezt a résztvevők visszajelzései is igazolták. 

A tanulmányút sikeréhez jelentősen hozzájárult a MEE köz-
pont által meghirdetett pályázaton elnyert anyagi támogatás is.

  Dobi László
Szeged

Mentor Programos csapat

Dr. Tóth Judit, a tárlatvezető

Kísérletek a múzeumban

Kertész Dávid

„Mentor Programos” 
tanulmányút



Hírek
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November a Magyar Tudomány Ünnepe, nem volt ez 
másképp az idén sem. A rendezvényeken országszerte és 
a határon túl is tudományos előadásokkal, konferenciák-
kal várták az érdeklődőket. E lapszám hasábjain is olvas-
hatók tudósítások konferenciákról, amelyek kapcsolód-
tak a tudomány hónapjához. 

E kiemelt rendezvénysorozat szegedi megnyitóján Lovász 
László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke előadásában 
a tudomány működését vizsgálta. Az MTA elnöke a tudományt 
hosszú megismerési folyamatnak nevezte. „Még sok mindent 
nem értünk olyan szinten, ahogyan érteni kellene… A tudomány 
kemény verseny, ahol igazából csak az „aranyérem”, a legjobb, leg-
korábbi felfedezés számít. Egyik jellegzetessége a kvantitativitás, 
vagyis az, hogy egyre inkább számokon, adatokon alapul, mind 
mérhetőbbé válnak az eredmények” – mondta Lovász László. 
Előadásában bemutatta a tudományos módszer lényegét, a 
tudomány szépségét, erejét, ugyanakkor a határait is. Egyér-
telművé tette, hogy aki ismeri ezt a határt, nagyobb eséllyel 
veheti észre, ha az áltudományok területére téved.

Éppen ezért nagy felelősség hárul a tudományos újságírókra, 
akiknek feladata a hiteles ismeretterjesztés, illetve a kutatók kö-
zötti szakmai és emberi kapcsolatok ápolása és erősítése.

25 éves a Tudományos Újságírók Klubja
Ezüst jubileumához érkezett az 1990-ben alakult Tudomá-
nyos Újságírók Klubja (eredeti nevén Tudományos Újság-
írók Kamarája), amely azzal a céllal jött létre a MÚOSZ tudo-
mányos-műszaki szakosztályának utódjaként, hogy a tudo-
mányos újságírásnak is legyen független  szakmai szervezete. 
A szervezet célja a szakmai továbbképzés támogatása, illetve 
az utánpótlás, a tudományos újságírás oktatásának elősegí-
tése. Az alapítás óta eltelt 25 év azt bizonyítja, hogy a klub 
életképes és működik, jelenleg több mint 140 tagja van. 

A Tudományos Újságírók Klubja megalakulásának 25. év-
fordulója alkalmából ünnepi közgyűlését tartott 2015. no-
vember 25-én a Szellemi Tulajdon, Nemzeti Hivatalának kon-
ferenciatermében.

A rendezvényen Dürr János a TÚK elnöke, Falus András, az 
MTA rendes tagja, a TIT alelnöke, Piróth Eszter, a TIT Szövetsé-
gi Iroda igazgatója és Palugyai István a TÚK tiszteletbeli elnö-
ke köszöntötték  a rendezvényt.. Ez alkalomból oklevelek és 
díjak átadására is sor került. 

A jubileum kapcsán több tudós, akadémikus mondta el 
gondolatait a tudományos újságírásról. Ezek közül megfo-
gott egy gondolat, amelyet Vizi E. Szilveszter akadémikus, az 
MTA volt elnöke, a TIT elnöke - egyike a legtöbbek által ismert 
tudósainknak -fogalmazott meg. Rövid véleménye az isme-
retterjesztés szerepéről, igencsak elgondolkodtató:– „Isme-
reteket szerezni személyes érdek, azokat másokkal megosztani 
kötelesség.”  Jó lenne, ha fiatal szakembereink is magukévá 
tennék ezt a bölcs gondolatot, és megosztanák tudásukat az 
Elektrotechnika olvasóival is.

A szervezet szakmai tekintélyét jelzi, hogy 1996 óta ju-
talmazza a TÚK „Az Év Ismeretterjesztő Tudósa” címmel 
azokat, akik a legtöbbet tették a tudomány közérthető meg-
jelenítéséért, népszerűsítéséért. Az „Év Ismeretterjesztő 
Tudósa” elismerés részeként a díjazottak nevét azóta egy-
egy csillag, illetve 2011-től a Nemzetközi Csillagászati Unió 
jóvoltából az eseményhez kapcsolódóan, kisbolygó viseli. Az 
„Enciklopédia-díjat” az év legjobb ismeretterjesztő újság-
írói tevékenységéért adományozza a szervezet.

A Tudományos Újságírók Klubja (TÚK) 1990-től az Európai 
Tudományos Újságíró Szövetségek Uniójának  (EUSJA) tagja 
lett, lehetővé vált a TÚK-tagok számára a külföldi tanulmány-
utakon való részvétel is. 

A TÚK munkájának nemzetközi elismerését jelenti, hogy 
nemzetközi programokat rendezhetett. Házigazdája volt Buda-
pesten a Tudományos Újságírók 2. Világkongresszusának, 
valamint 2015. november 3-án a szintén Budapesten megren-
dezett 2nd European Conference of Science Journalistsnak.  
Ez utóbbiról olvashatnak a következő cikkben.

Közkincsé tenni a tudományt

A világ egyre gyorsabban fejlődik, változik körülöttünk, és 
ennek a változásnak a „motorja” a tudomány. Ugyanakkor 
az emberek egyre távolabb kerülnek a kutatások frontvona-
lától, annak megértésétől, hogy mi is történik a laborokban, 
az intézetekben, a tudományban. Éppen ezért van fontos 
szerepe a tudományos újságíróknak, akik a híreket szolgál-
tatják a „frontról”, és összekötik a hétköznapok világával.
A tudomány és a társadalom kapcsolata a novemberben 

Budapesten megrendezett World Science Forumnak (WSF) is 
fontos témája volt, plenáris ülésen foglalkoztak a kérdéssel. 
A WSF nagyszabású rendezvényén kívül azonban volt egy 
másik fórum is, kifejezetten a tudományt és a társadalmat 
összekötő szakembereknek, a tudományos újságíróknak is 
egy konferenciája a WSF szatellitrendezvényeként. A Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) épülete, a WSF „díszletei” ad-
tak helyszínt a rendezvénynek, amelyet az EUSJA (European 
Union of Science Journalists’ Association) szervezett – a szer-
vezőbizottságban vezető szerepe volt Palugyai Istvánnak, a 
Tudományos Újságírók Klubjának örökös tiszteletbeli elnöké-
nek, az EUSJA volt elnökének.

A tudományos újságírók világát is forradalmasítják a tech-
nikák, technológiák, a világ fejlődése. Az ismeretterjesztéssel 
foglalkozó szakembereknek új kihívásokkal kell szembenéz-
niük – új eszközök állnak rendelkezésükre, de új kockázatok, 

A tudománytól 
a hétköznapokig, avagy 
a tudományos újságírás 

lehetőségei

Tóth Péterné, Éva
Elektrotechnika főszerkesztője
TÚK  Sz. B. elnök
toth.eva@mee.hu

Tudományos Újságírók Klub  25 éves ünnepi közgyűlése
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problémák is felmerültek. Ezeket a lehetőségeket és problé-
mákat tárgyalták a konferencián. 

Ahogy elhangzott, a tudományos újságírók száma Euró-
pa-szerte egyre csökken – ugyanakkor a hiteles információk 
értéke egyre nő. A hitelesség kérdésével több előadó is fog-
lalkozott – felmerült például Dr. Sanjay Gupta esete, aki aktív 
orvosként működve tudósított a haiti földrengés okozta ka-
tasztrófáról. Az életeket mentő riporter messze túlnőtt mind-
két szerepén, hitelességének elismerése, hogy véleményének 
igen nagy súlya lett Amerikában.

A hitelesség kérdése merül fel akkor is, amikor finanszíro-
zott tartalmakról esik szó, de az ismeretterjesztőknek akkor 
is résen kell lenniük, amikor nem maga a sajtótermék, hanem 
esetleg a kutató, a kutatás áll valamilyen érdek finanszírozá-
sában. Jó lenne átgondolt módon kommunikálni, hiszen a 
hír- és kattintásversenyben rossz hatással van, ha mindent 
szenzációként tálalunk. Molnár Csaba, a Magyar Nemzet tu-
dományos újságírója a H1N1-vírus médiabeli megjelenését 
vizsgálva szólt arról, milyen különböző módokon jelenhetnek 
meg a hírek egy-egy járványról, és ezeknek milyen hatásai le-
hetnek a társadalomra.

Az egészség mellett igen fontos téma a klímaváltozás is: en-
nek megjelenése a médiában szintén jó példája annak, hogy 
többféle megközelítés létezik az áltudomány elleni harcban. 
Ha a szkeptikusok nem kapnak teret a médiában (Hans von 

Storch szerint ez történt Német-
országban), akkor ezek a hivatalos 
tudományos véleménytől eltérő né-
zetek az interneten ellenőrizetlenül 
terjedhetnek. Ha viszont bekerülnek 
főbb műsorokba, a közbeszédbe, ak-
kor úgy tűnhet, mintha egyenrangú 
vélemények ütköznének.

A konferencián több más érdekes 
téma mellett szó volt a metaforák 
használatának veszélyeiről, és az 
EUSJA eredményeiről, projektjeiről is.

A rendezvény másnapján a világ 
minden tájáról idesereglő tudomá-
nyos újságírók a magas színvonalú 
magyar tudományosságból kaphat-
tak ízelítőt. Buszokkal vitték a szer-
vezők az MTA Természettudományi 
Kutatóközpontjának új épületébe a 
résztvevőket, ahol az MRI-képalkotó 
laboratóriumot látogatták meg. De nem csak az MTA ezen 
intézete mutatkozott be: képviseltette magát számos, a nem-
zetközi tudományos életben is unikumnak számító magyar 
projekt. Többek között Szabó Gábor, a Szegedi Egyetem rek-
tora beszélt a hamarosan elkészülő ELI-ALPS (Extreme Light 
Infrastructure Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás) kuta-
tóközpontról, Oberfrank Ferenc, a Nemzeti Agy Programról, 
és bemutatkozott a CERN adatait nálunk feldolgozó Wigner@
CERN adatközpont is. Pálinkás József, az MTA volt elnöke pe-
dig bemutatta, hogyan működik Magyarországon az átalaku-
ló kutatásfinanszírozás.

A résztvevők tehát képet kaphattak arról, milyen potenciál 
rejlik a magyar szürkeállományban, milyen nagy, tudományos 
eredményekkel kecsegtető tervek valósulnak meg a közeljö-
vőben hazánkban – remélhetőleg visszatérnek, és tudósíta-
nak majd ezek munkájáról, és annak gyümölcséről is.

Pásztor Balázs, ÉT szerkesztő
Fotók: Tóth Éva

Connie St. Louis Londonból – 
hozzászólása

Molnár Csaba Phd előadása

November a Magyar Tudomány Ünnepe
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Az Óbudai Egyetem 2015. november 10-én a Magyar Tudo-
mány Ünnepe programsorozat keretében immár tizedik alkalom-
mal rendezte meg az energetikai konferenciát smart city témában. 
A rendezvény szervezésében Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 
is részt vett. A konferencia védnöke dr. Rudas Imre, az Óbudai Egye-
tem volt rektora, míg tiszteletbeli elnöke dr. Fodor János rektor volt.

Az energetikai konferenciasorozat korábbi témái voltak már 
a smart grids, smart home, városi energiaellátás, kiserőművek, 
épületenergetika és fogyasztói együttműködés. Mára a korábbi 
témák a „smart város - smart city" hívószó alatt közösen jelennek 
meg, hogy a korábbihoz képest új minőséget teremtsenek. A 
smart megközelítés nemcsak a villamos, hanem a hő- és gázszol-
gáltatásra is kiterjed, kapcsolatba kerül az intelligens közvilágí-
tással, telekommunikációval és e-mobility-vel. Konferenciánkon 
a hazai kutatások, fejlesztések és tervek kerültek bemutatásra. 

Az eseményt az Óbudai Egyetem részéről dr. habil. Tick József, 
az ÓE innovációs főigazgatója nyitotta meg, a Kandó Kálmán 
Villamosmérnöki Kar részéről dr. Temesvári Zsolt, az ÓE KVK HTI 
igazgatóhelyettese köszöntötte, míg Óbuda-Békásmegyer Ön-
kormányzata részéről Virág Benedek, Óbuda-Békásmegyer Város-
fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője mondott köszöntőt. 

Bevezető előadásában dr. Kádár Péter, Az Óbudai Egyetem KVK 
Villamosenergetikai Intézetből a Smart City koncepcióról beszélt. 
A konferencia díszvendége, Francesco Paolo Lamacchia, a milá-
nói egyetem vendégtanára egy dél-európai környezetben alkal-
mazható passzívház-megoldást mutatott be „Zero Energy Hotels 
and Sustainable Mobility in Rhodes island (Greece)” címmel.

Dr. Gáti József (ÓE intézményfejlesztési főigazgató) az egyre 
„zöldülő” óbudai egyetemi fejlesztéseket ismertette. Bessenyei 
Tamás (Budapesti Elektromos Művek Nyrt.) műszaki támogatás 
igazgatója az ELMÜ smart terveit és gyakorlatát elemezte, míg 
Virág Benedek, Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
igazgatója Óbuda és a smart city kapcsolatáról beszélt. Rab Árpád, 
az Óbudai Egyetem Digitális Kultúra és Humán Technológia Tu-
dásközpont vezetője ennél is tovább ment, a smart várost mint 
társadalmi kérdést tárgyalta.

Dr. Munkácsy Béla, az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék-
ének docense egy megvalósuló, azaz „smartuló” településről 
számolt be az „A smart city koncepció a Salzburg térségében folyó 
projektek tanulságainak tükrében” címmel.

A kávészünet után dr. Vokony István, az E.ON Business Services 
Hungary Kft. munkatársa az E.ON győri megoldásairól számolt be 
„Okos város – E.ON City megoldások” címmel.

Dr. Novothny Ferenc (Óbudai Egyetem Villamosenergetikai 
Intézet igazgatóhelyettese) arra mutatott példát, hogy a KNX 
épületfelügyeleti rendszer miként tudja az épületek energiafel-
használását jelentősen csökkenteni.

Dr. Morva György és Bálint András (ÓE, KVK, Villamosenergetikai 
Intézet) a városi közlekedés korszerű energiaellátását, a kötöttpá-
lyás villamos vontatás energia-visszanyerési megoldásait és ku-
tatócsoportjának vizsgálati eredményeit ismertette. Pálfi Judit és 
Holcsik Péter (ÓE, KVK, Villamosenergetikai Intézet) azt mutatták 
meg, hogy a SCADA funkciók miként segítik a smart város kisfe-
szültségű hálózatának smart üzemirányítását.

Dr. Imre Emőke négy egyetem által formált kutatócsoport 
eredményeit prezentálta a „smart szemétdomb”-ról, azaz, hogy 
a hulladéklerakók energetikailag is hasznosíthatók nemcsak a 
depóniagáz, hanem napelemek és szélerőművek telepítése révén 
is. Az előadásokat Tarcheh Basel (ÓE, KVK, Villamosenergetikai 
Intézet ) zárta a smart a városi energiatermelésre is alkalmas 
mikroCHP berendezések bemutatásával.

Dr. Kádár Péter zárszavában kiemelte, hogy a smart város 
messze több, mint informatikai megoldások gyűjteménye. Je-
lent egy újfajta innovatív légkört is, ami a társadalomra is kihat. 
Megjegyezte viszont, hogy amíg a jövő városát tervezzük, építjük, 
közben a világon a városok mérete, a városi lakosság és ezzel a 
nyomortelepek száma is növekvőben van.

A rendezvénynek több mint 130 regisztrált résztvevője volt, a 
kiadvány is értékes cikkeket tartalmaz. A konferenciát az Óbudai 
Egyetem(EKIK/KVK/VEI/AET) és az ELMŰ támogatta. Reméljük, 
hogy a konferenciasorozat következő 10 éve is az eddigiekhez 
hasonlóan sikeres lesz.

Az előadásokat megtekinthetik a http://conf.uni-obuda.hu/
energia2015 honlapon.

Dr. Kádár Péter 

Smart Cities 2015 
Összefoglalás a X. Jubileumi 

Óbudai Energetikai Konferenciáról
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XVI. Nemzetközi 
Energetika-Elektrotechnika 

Konferencia - Arad

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, röviden 
EMT, 26 éve szolgálja a műszaki és a természettudományt. 
Az EMT a romániai magyar anyanyelvű műszaki és termé-
szettudományos szakemberek érdekképviseleti szervezete. 
A Társaság alapvető célja megteremteni a tagság számára a 
tudományos ismeretek bővítésének lehetőségét, teret biz-
tosítani a szakmai továbbképzésekhez, kapcsolatok ápolá-
sához. Fontos feladatuk a magyar műszaki szaknyelv ápolá-

Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
ebben az évben október 8-11. között tizenhatodik alka-
lommal Aradon rendezte meg a hagyományos Nemzetközi 
Energetika-Elektrotechnika Konferenciát, és vele párhuzamo-
san a Nemzetközi Számítástechnikai és Oktatási Konferenciát. 
A konferencia helyszínéül évente más-más várost választanak. 
A szervezésben részt vesznek az EMT területi szervezetei. 
A konferencia főszervezője az EMT Energetika-elektrotechni-
ka és Számítástechnika Szakosztálya. A konferencia alapgon-
dolata 1990-ben fogalmazódott meg az EMT megalakulásá-
val egy időben. Az első tíz évben a számítástechnikusok és 
az oktatás szakemberei gyűltek össze a tudományos ered-
mények ismertetésére. 10 évvel később csatlakoztak ehhez 
a kezdeményezéshez az elektrotechnikusok. Ebben az évben 
a Nemzetközi Számítástechnikai és Oktatási konferencia 
25 éves jubileumát ünnepelte.

Hírek
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sa tudományos konferenciák, kiadványok, tapasztalatcserék 
segítségével, valamint a romániai magyar nyelvű oktatás tá-
mogatása. A korszerű tudás megszerzése érdekében építik a 
kapcsolatokat magyarországi és távolabbi országok műszaki 
és természettudományos szervezetivel, oktatási intézménye-
ivel, szakembereivel.

Az erdélyi egyetemek és szakemberek mellett Magyarorszá-
got számos egyetem és szakember képviseli a konferencián. 
Az egyetemek közül külön ki kell emelni a Miskolci Egyetem 
Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszékét, a Debreceni Egyete-
met, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékét, ahon-
nan számtalan tanár és diák érkezett és tartott előadást a kon-
ferencián. Rajtuk kívül résztvevői voltak ebben az évben is a 
rendezvénynek az Óbudai Egyetem, a Dunaújvárosi Főiskola, a 
Széchenyi István Egyetem Győr, a Pannon Egyetem Veszprém, 
a Szegedi Tudományegyetem tanárai és hallgatói is. A konfe-
rencia iránt évről évre nő az érdeklődés. Az idén Szabadkáról is 
érkeztek résztvevők és előadást is tartottak. Emellett számtalan 
színvonalas cikk érkezik az ENELKO konferenciára. 

A konferencia helyszíne ebben az évben az Aradi Csiky Ger-
gely Főgimnázium új épülete volt. Dr. Bíró Károly Ágoston, az 
EMT Energetika-Elektrotechnika Szakosztály elnöke és 
dr. Sebestyén Pál György, az EMT Számítástechnika Szakosz-
tály elnöke köszöntötte a konferencia résztvevőit. A plenáris 
előadások a korábbi konferenciákhoz hasonlóan vegyesen 
kerültek megtartásra a két párhuzamos konferencia résztve-
vői részéről. A plenáris előadáson elhangzott Bakonyi Péter-
Kovács Kálmán: „Okos város kiválósági Központ a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen” és Havass Miklós 
„A Magyar Informatikatörténeti Adattár”  című előadása. Az 
első előadás beszámolt a Horizon 2020 Teaming európai uni-
ós kutatási programról, amelyhez a BME csatlakozott. Az elő-
adás bemutatta az okos város EU-s és magyarországi stratégi-
áját. Az okos megoldások elsősorban az energetika, a közle-
kedés ás az informatika területén jelennek meg. Ez lehetővé 
teszi a technológiák hatékonyabb piaci bevezetését. Az igazi 
kihívás az intelligens város esetén az energiahatékonyság je-
lentős növelése, a helyi erőforrások jobb kihasználása. Magá-
ban foglalja az energiaoptimalizálást, az újrahasznosíthatósá-
got, a közlekedés fenntarthatóságát és a CO2-gáz-kibocsátás 
drasztikus csökkentését. Ezáltal lehet javítani az állampolgár-
ok életminőségét, a közüzemi számlák csökkentését. 

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
2013-ban elindította az Informatikai Adattár megnevezésű 
projektet abból a célból, hogy digitálisan megőrizze a magyar 
informatika múltjával kapcsolatos információkat. Havass Mik-
lós előadása bemutatta a projekt célkitűzését, tartalmát és 
eszközeit.  2015 nyarára az adattárt fejlesztők 1100-nál több 
dokumentumot dolgoztak fel. Abban bíznak, hogy az adattár 
méltó emléket állít nagy múltú elődeinknek, akik közül sokan 
Amerikában, Angliában tették meg alapvető felfedezéseiket. 
Úgy vélem, hogy érdemes lenne alaposabban megismerni 
munkájukat, és hasonló adattár felépítése a mi szakterüle-
tünkön is elengedhetetlen lenne.

A plenáris előadások után a két konferencia párhuzamo-
san folytatta a munkáját. Az ENELKO konferenciára érkezett 
előadások két párhuzamos szekcióban hangzottak el. 
Az első szekció első blokkjának címe „Villamos és hőenergia 
környezetbarát termelése, szállítása és elosztása”, alcíme 
„Informatika az energetikában”.  A szekció előadásai közül ki 
kell emelni Gács Iván: „Okoz-e klímaváltozást az emberi te-
vékenység?” ,Lontay Zoltán: „A megújuló áramtermelés att-
raktivitása”, Bán László-Makai Zoltán: „Kompenzált középfe-
szültségű villamos hálózatok aktuális üzemviteli problémái”, 

Orlay Imre: „Az üzemirányítás története és további fejlesztési 
lehetőségei”, Molnár Szabolcs: „Az épületek energiatakarékos-
ságának jövőbeni lehetőségei” és Farkas Rita-Andrássy Zoltán: 
„Hőenergia-tárolás fázisváltó anyag segítségével” című elő-
adásokat. Gács Iván előadása vitát váltott ki. Előadásában azt 
vizsgálta, hogy a gazdasági teljesítmény növekedése össze-
függésbe hozható-e a klímaváltozással. Az előadás elismerte, 
hogy a légköri CO2-koncentráció nő, de ez nem egyértelmű-
en hozható kapcsolatba az energiafelhasználás növekedésé-
vel, vagyis az előadás véleménye szerint nem egyedüli oka 
az antropogén kibocsátás. Állítása szerint a klímaváltozásról 
még hiányosabbak az ismereteink. Ilyen bizonytalan ok-
okozati lánc alapján meggondolatlan lenne a fejlődési pá-
lya lényeges módosítása egy feltételezett, de ne bizonyított 
veszély miatt. Lontay Zoltán előadása bemutatta, hogy egy 
2014-es EU-iránymutatás nyomán a tagországoknak meg kell 
változtatniuk a megújuló áramtermelésre vonatkozó szabá-
lyozásukat. 2016. január 1-jétől nem megengedett az új tá-
mogatási programokban a kötelező tarifa vagy más normatív 
úton elérhető támogatás. Az ún. versenyző kiosztás módsze-
rét kell alkalmazni, melyben a befektetők kvótatendereken 
keresztül juthatnak hozzá a piaci ár fölötti prémiumhoz. Az 
új rendszer számos kockázatot hordoz a befektetők számára, 
amit kénytelenek lesznek beárazni. Ez végső soron oda fog 
vezetni, hogy a társadalomnak többe fog kerülni a megújuló 
áram. A változások mögött az előadás a hagyományos erő-
műipar érdekeit vélte felfedezni.

A második blokk címe „Takarékos energiafelhasználás”. 
A blokk előadásai irányítástechnikai, méréstechnikai, 
automatizálási és vezérléstechnikai kérdéseket vizsgáltak. 
Az előadások közül meg kell említeni Inecs Mária: „Vektoriá-
lisan szabályozott szinkron generátor numerikus szimulációja 
és implementációja”, Kazun László-Váradiné Szarka Angéla: 
„Lineáris dinamikus mágnesfékfejlesztés magas rezgésszámú 
alternáló mozgások fékezésre”, György Tamás-Bíró Károly 
Ágoston: „Villanymotorok tervezése optimalizáló algoritmusok 
használatával”, Papp Ádám: „Hőmérsékletmérő eszköz szoftve-
rének fejlesztése” és Patalenszki Máté: „Komplex hőmérséklet-
mérő műszer hardver fejlesztése”.

A szakmailag sikeres rendezvény az informális kapcsola-
tokat is erősítette. A szabadidős programok pedig minden 
igényt kielégítettek. 

Köszönetet kell mondani a szervezőknek, akik a hagyomá-
nyokhoz híven, értékes kulturális programot állítottak össze ez 
évben is, amely erősítette a rendezvény családias hangulatát.

A búcsúestén mind a két szakosztály azoknak, akik hosszú 
évek óta támogatják az EMT munkáját, illetve a kárpátaljai 
műszaki értelmiség szakmai fejlődését, oklevelet adományo-
zott. Az EMT Energetika-Elektrotechnika Szakosztály okleve-
lét ebben az évben dr. Fodor Dénes és Makai Zoltán kapták. 

Ezúton is köszönjük az EMT kedves meghívását, a szervezőknek 
pedig az áldozatos és professzionális munkáját. Reméljük, hogy 
jövőre is találkozunk a XVII. ENELKO konferencián.

Orlay Imre, műszaki szakértő,
 ÉMÁSZ Hálózati Kft.

November a Magyar Tudomány Ünnepe
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Az atomenergiának van létjogosultsága
A párizsi klímakonferencia árnyékában az atomerőmű-
vek szükségessége számos országban még mindig vita 
tárgyát képezi, de egyvalamit tudni kell. A globális klí-
mavédelmi célkitűzések elérése és a jövő nemzedékek 
egészségének és életfeltételeinek biztosítása érdekében 
az atomenergiára és a megújuló energiaforrások alkal-
mazására egyaránt szükség van. 

Globális trendek az energetikában
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) 2015-ben is elkészí-
tette a globális energiaipari előrejelzéseit tartalmazó World 
Energy Outlook 2015 című kiadványát, amely részletes, min-
denre kierjedő elemzéseket tartalmaz a globális energetika 
és az energiapiac legfontosabb jövőbeli kihívásairól. A nem-
zetközi szervezet kiadványát 2015. november 10-én publikál-
ták Londonban. 

Az IEA ismételten rámutat arra – megerősítve az előző, 2014-
es kiadványában foglaltakat – hogy a globális energiamixben 
a továbbiakban is egyaránt szükség van a megújuló energia-
források mellett a szénre, gázra és az atomenergiára 
is. A klímavédelmi célkitűzések elérése érdekében pedig az 
atomenergia és a megújuló energiaforrások együttes alkal-
mazása lehet a globális megoldás egyetlen kulcsa. 

Az 1. ábra mutatja azt, hogy 2040-re a megújuló energia-
források által termelt villamos energia mennyisége közel 
2,5-szeresére, emellett a nukleáris alapú villamosenergia-
termelés pedig közel kétszeresére növekedhet.  Ez az jelenti, 
hogy a globális villamosenergia-termelésben az atomenergia 
részaránya a jelenlegi közel 11 százalékról 12 százalékra nö-
vekedhet. Ezzel párhuzamosan pedig a szén részaránya 
41 százalékról 30 százalékra csökkenhet, a gáz aránya pedig 
22 százalékról 23 százalékra növekedhet.  

A kiadvány bemutat egy „zöld forgatókönyvet” is (450 
Scenario), amely azt célozza, hogy a globális átlaghőmér-
séklet az iparosodás előtti szinthez képest ne emelkedjen 
2 °C-nál nagyobb mértékben. Ez a forgatókönyv mutatja be 
leginkább azt, hogy a szakemberek által már oly sokszor el-
mondott globális klímavédelmi célkitűzések elérése érdeké-
ben az atomenergiára és a megújuló energiaforrásokra egy-
aránt szükség van. A számok nyelvén mindez azt jelenti, hogy 
ebben a forgatókönyvben 2040-ig az atomenergia részaránya 
11 százalékról 18 százalékra, a megújuló energiaforrások ará-
nya 22 százalékról 52 százalékra növekedne, eközben pedig a 
fosszilis források részaránya a jelenlegi 67 százalékról 29 szá-
zalékra csökkenne. 

A hazai kihívások és válaszok
A MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirá-
nyító Zártkörűen Működő Részvénytársaság  2015. november 
18-án publikálta „A Magyar Villamosenergia-rendszer közép- és 
hosszú távú forrásoldali kapacitásfejlesztése 2015” című tanul-
mányban évente felülvizsgált legújabb szakmai elemzését, 
amelyben egy helyzetértékelést és jövőképet „víziónál” a ha-
zai villamosenergia-rendszerrel kapcsolatban. 

A tanulmány adatai alapján a hazai erőművek beépített 
bruttó teljesítőképessége 2014. december 31-én 8936 MW 
volt, amelyből a nagyerőművek 7241 MW, a kiserőművek 
pedig 1695 MW teljesítőképességet képviseltek. A beépített 
közel 8900 MW teljesítőképességből azonban csak 7290 MW 
volt a rendelkezésre álló állandó teljesítőképesség. 

Az erőművek jövőbeli teljesítőképességét megvizsgálva 
bemutatható, hogy az egyes erőművek várható leállítását, 
leselejtezését figyelembe véve hosszú távon, 2030-ig mek-
kora beépített teljesítőképesség maradhat a hazai villamos-
energia-rendszerben. 

A 2. ábra mutatja, hogy a 2014. év végi közel 8936 MW 
(100%) beépített teljesítőképességből 2030 végére csak 
4887 MW (54,6%) teljesítőképesség maradhat meg a hazai 
villamosenergia-termelés szolgálatában.

A párizsi Klímacsúcs után

1. ábra  A globális villamosenergia-termelés 2014-ben, illetve 2040-ben 
(központi forgatókönyv)    Forrás: WEO-2015

2. ábra A hazai erőművek várható teljesítőképessége 2030-ig

3. ábra Az összes villamosenergia-felhasználás várható alakulása 2030-ig
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Hírek

A tanulmány prognosztizálja azt, hogy a nettó villamos-
energia-fogyasztás növekedési üteme – alapváltozat szerint 
- a 2015 utáni időszakra 1,1%/év, amely a 2020-as években 
lassuló mértékben csökken, így az adott időszakban közel 
1%/év körüli értékre csökkenhet. (Lásd, 3. ábra) A MAVIR egy 
magasabb igénynövekedéssel is számol, ebben az eset-
ben a 2015-20 között az igénynövekedés mértéke átlago-
san 1,4 %/év, ez pedig 2030-ig fokozatosan 1,2 %/év értékre 
csökken. Az alapváltozat pedig azzal számol, hogy a csúcs-
terhelés 2015-20 közötti időszakban jellemzően 70 MW/év 
értékkel növekszik. 

A MAVIR tanulmányának alapvető célja az, hogy bemutas-
sa a hazai villamosenergia-rendszer várható teljesítőképes-
ségét, figyelembe véve a jelenleg feltételezhető leselejtezé-
seket, valamint az aktuális építési, beruházási trendeket is. 
Az elemzés „optimista” forrásoldali változata figyelembe veszi 
az összes számításba vehető (szándéknyilatkozat, csatlako-
zási terv, kötelezettségvállalás) erőmű beruházások hatását, 
valamint a jelenlegi erőművek „jövőbeli” terveit is. 

Az „optimista” változat szerint 2030-ig a hazai villamosener-
gia-rendszer beépített teljesítőképessége 13 551 MW lehet, 
ebből a nagyerőművek 11 051 MW-ot, a kiserőművek 
(pl. szél, nap, víz stb.) pedig 2500 MW-ot képviselhetnek 
majd a jövőben. Figyelembe véve az előzőekben bemutatott 
2030-ig feltételezhetően megmaradó 4887 MW teljesítőké-
pességet, azt láthatjuk, hogy 2030-ig akár közel 8600 MW új 
erőművi kapacitás létesülhet hazánkban. Ez pedig azt jelenti, 
hogy a két új paksi blokk kapacitásán kívül még további közel 
6 200 MW kapacitást (pl. gáz, megújuló) szükséges beépíteni 
a hazai rendszerbe a hazai fogyasztók jövőbeli biztonságos 
villamosenergia-ellátásának biztosítása érdekében. 

Mindez pedig azt jelenti, hogy a Paks II beruházásra 
mindenképpen szükség van, hiszen a két új paksi blokk 
„hiánya” azt eredményezné, hogy 2030-ig 2400 MW alap-
terhelést biztosító, a versenyképesség és a klímavédelem 
szempontjából is meghatározó kapacitás esne ki a villamos-
energia-rendszerből. Ez pedig a jövőben még súlyosabb 
ellátásbiztonsági kockázatokat is hordozna. A hazai villa-
mosenergia-fogyasztásból az import részaránya már jelen-
leg is történelmi arányokat döntöget. 2015 első 9 hónap-
jában az import részaránya már összességében 32,7 száza-
lékra emelkedett. Hazánk alapvető, elemi érdeke pedig az, 
hogy a jövőben a villamosenergia-fogyasztás döntő részét 
hazai erőművek állítsák elő, ezáltal minimálisra csökkentve 
az importban rejlő ellátásbiztonsági és nemzetbiztonsági 
veszélyeket és aggodalmakat.  

Paks II Hinkley Point felől nézve
A két új paksi blokk megépítésének ellenzői azzal érvelnek, 
hogy az Európai Unió tiltott állami támogatást talált, valamint 
a tender „kihagyása” miatt leállítja majd a beruházást. A va-
lóság természetesen egészen más.  Az EU-nak nincs semmi 
kifogása az ellen, ha egy állam szerepet vállal nemzeti hatás-
körbe tartozó energiapolitikai céljai érdekében az atomener-
getika támogatásában. 

Példa erre Nagy-Britannia, hiszen George Osborne brit 
pénzügyminiszter szeptemberi pekingi bejelentése szerint 
a délnyugat-angliai Hinkley Point C atomerőművi projekt-
nek 2 milliárd font állami hitelgaranciát ad a brit kormány. 
A hír jelentősége abban áll, hogy a nemzetközi pénzpi-
acokon 15-20 éves futamidőre nem lehet állami garancia-
vállalás nélkül egy atomerőmű bekerülési összegére piaci 
finanszírozást szerezni. A versenyképes áramár jórészt a 
tőkeköltségtől függ és ez alapfeltétele a megtérülésnek. Több 
évtizedes futamidőre, ilyen hatalmas összegre egyszerűen 

nincs alacsony kamatra pénz.  A brit kormányajánlat azon-
ban lendületet adott a beruházásnak, mivel Kína finanszíro-
zásával el is kezdődtek a tárgyalások. 

2015. október 21-én a francia állami többségű energetikai 
társaság, az EDF pedig már meg is megállapodott a kínai part-
nerével a beruházás finanszírozásáról.  A megállapodás értel-
mében a kínai China General Nuclear (CGN) 6 milliárd fontot 
fektet be a létesítménybe, amelynek költségeit - mint az EDF 
bejelentette – 24,5 milliárdról sikerült 18 milliárd fontra (közel 
8000 milliárd forint) csökkenteni. Mindezek azt eredménye-
zik, hogy a Hinkley Point C részvényeinek 33,5 százaléka kerül 
a kínaiak kezébe, 66,5 százalék pedig marad az EDF-nél.  
A francia és a kínai fél előzetesen abban is megegyezett, 
hogy két másik nagy-britanniai erőmű, a suffolki Sizewell és 
az essexi Bradwell projektjében is együttműködnek.

A Hinkley Point C 1995 óta az első új atomerőmű lesz Nagy-
Britanniában, amelynek két, 1600 MW teljesítményű EPR, 
francia típusú blokkjai a brit energiafogyasztás 7 százalékát 
adhatják majd a jövőben. A projekt tervei többször is csúszást 
szenvedtek. Eredetileg 2017-re kellett volna felépülnie, aztán 
2023-ra tették át a határidőt, most pedig az EDF 2025-re ígéri 
az üzembe helyezést.

A Hinkley Point C projekt esetében sem volt technológiai 
tender, azaz a beruházó közvetlenül a francia Areva cég EPR 
típusú nukleáris blokkját választotta ki. 

A beruházás finanszírozói a befektetésért cserébe 35 éven 
keresztül megawattóránként 89,50 fontos (39,8 Ft/kWh) ga-
rantált áron adhatják el a brit államnak a megtermelt villamos 
energiát. A projekt bírálói ezt sokallják, Amber Rudd, a brit 
energiaügyi tárca vezetője viszont korábban azzal utasította 
vissza a kritikát, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére 
esélyt kínáló más energiaforrásokhoz viszonyítva ez egy ész-
szerű ár. A miniszter szerint az atomenergia nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy elérjék a klímaváltozást okozó gázok kibocsátá-
sának visszafogására irányuló ambiciózus célokat. 

A német lakossági fogyasztók például jelenleg átszámolva 
90 forintot fizetnek 1 kWh villamos energiáért, éppen a meg-
újuló energiaforrások túlzott állami támogatása miatt, ame-
lyet a német fogyasztókra terhelnek.  Ha összevetjük Paks II 
megawattóránként 55 euróra (közel 17 forint/kWh) kalkulált 
árával ezeket a számokat, akkor látható igazán, hogy mennyire 
versenyképes a Paks II projekt. 

Hárfás Zsolt 
energetikai mérnök, 

okleveles gépészmérnök
harfas.zsolt@gmail.com

Jövőkép a Hinkley Point C atomerőművi projektről      Forrás:EDF Energy



EGyNAPI boldoGSáG NyolCSzáz GyErMEKNEK

Összesen 102 millió forint adományt adott át Bally Attila, az 
MVM Partner Zrt. vezérigazgatója, Bentzik Réka, az MVM Zrt. 
megbízott kommunikációs igazgatója és Major György, az 
MVM Partner Zrt. értékesítési üzletágvezetője az MVM Zrt. és 
az MVM Partner Zrt. a november 19-én, immár nyolcadik al-
kalommal megrendezett Élménynapján, melyen mintegy 800 
hátrányos helyzetű, beteg és egészséges kisgyermek legszebb 
napját próbálták megszervezni. Ez alkalomból összesen 102 
millió forintnyi adományt adtak át tíz, beteg és hátrányos hely-
zetű gyermekeket segítő intézménynek és alapítványoknak.

A tíz szervezet többek között betegellátó eszközök pótlá-
sára, speciális orvosi műszerek beszerzésére, épületek felújí-
tására, illetve alaptevékenységük fenntartására fordítja majd 
ezt az összeget.

AToMEx-EuroPE 2015 FÓruM ÉS KIállíTáS                  

Több mint 10 országból 300-nál több résztvevő mellett rendezték 
meg november 30-án és december 1-én Budapesten a kétnapos 
Atomex-Europe 2015 Fórum és Kiállítás, melyen a Roszatom a 
Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartási projektben résztvevő válla-
latok vezetői részére tart felkészítést a beszállítás lehetőségeiről. A 
konferenciát Kirill Komarov, a Roszatom vezérigazgató-helyettese 
és Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű kormánybiztosa nyitotta meg.

A vezérigazgató-helyettes többek között hangsúlyozta, 
hogy Magyarországgal hatvan éve jó és szoros az együttmű-
ködés, és büszkék arra, hogy orosz technológiát alkalmaznak, 
de fontosnak tartják a nemzetközi beszállítást is, mivel ez 
elengedhetetlen a biztonságos nukleáris iparhoz is. Aszó-
di Attila megnyitójában elmondta, hogy a konferenciával 
egy időben zajló párizsi klímacsúcs egyik kiemelt témája a 
karbonsemleges energiatermelés. Ez a mostani konferencia 
elősegíti azt, hogy a szerződésben vállalt 40 százalékos ma-
gyar beszállítói részarányt teljesíteni lehessen. 

A megnyitót követően Aszódi Attila és Kirill Komarov saj-
tókonferenciát tartott. A kormánybiztos elmondta, hogy az 
idén elkezdett munka legfontosabb része a környezetvé-
delmi engedély megszerzésére irányult, valamint a tervezés 
megkezdésére, majd ezeket követi a telephelyengedély meg-
szerzése, amelyet jövőre szeretnének megkapni. Az orosz 
partnerrel közös érdekünk, hogy a projekt az uniós előírások 
szerint valósulhasson meg. 

 Kirill Komarov kérdésre válaszolva megerősítette, hogy a 
projekt előkészítési szakasza zajlik, de már szerződések sorát 
írták alá magyar cégekkel, a tervek szerint az építkezés pedig 
2018-ban kezdődhet el. A mostani előkészítési szakasz alapoz-
za meg a beruházást, melyről már most elmondható, hogy az 
összes munkára, beszállításra nyílt tendert írnak ki. Természete-
sen a nagyon speciális részegységeket, alkatrészeket, így töb-
bek között a reaktortartályt, Oroszországban fogják elkészíteni. 

A magyar beszállítók részére viszont előnyt jelent, hogy hely-
ben vannak, így a beruházás számos feladatánál könnyebbség 
számukra bekapcsolódni a projektbe. Az építés csúcsidejében 
4-5 ezer ember fog Pakson dolgozni, de tapasztalataik szerint 
azzal lehet számolni, hogy összességében 25-35 ezer mun-
kalehetőségét jelenti a beruházás. A vezérigazgató-helyettes 
hozzátette azt is, hogy nem fél az uniós vizsgálattól, nem ré-
sze az eljárásnak, a tárgyalásokat a magyar partner folytatja 
le. Az orosz fél nyíltan és transzparens módon bonyolítja le a 
folyamatot, viszont azt is látni kell, hogy a világon senki nem írt 
ki atomerőmű építésére tendert, az egyetlen példa a temelini 
atomerőmű volt, de az is bizonyította, hogy nem lehet egy 
hagyományos pályázattal megoldani ezeket a kérdéseket. 
Egy ilyen projektnél, annyira bonyolult technológiai, finanszí-
rozási, a szakemberek képzését érintő, a kiégett fűtőanyag és 
a keletkező radioaktív hulladékok kezelését is tartalmazó, a 
nemzeti vállalatok részvételét szabályozó előírásokról van szó, 
amit hagyományos tenderrel nem lehet megoldani. Jelenleg 
Európában öt blokk épül, három orosz és  kettő francia tech-
nológiával, ezek közül egy sem tenderen került kiválasztásra. 
Aszódi Attila a magyar beszállítói lehetőségekhez még hoz-
zátette, hogy a szerződés szerint a 40 százalékos részarány a 
projekt értékének 40 százalékát jelenti. A magyar beszállítók 
pedig elsősorban az építőipari, a gépészeti, a villamos szerelési 
munkálatokban vehetnek részt, de akár a gyártói technológiák 
terén is sikerrel pályázhatnak.  

A november 30-án és december elsején Budapesten ren-
dezett Atomex-Europe 2015 Fórum és Kiállítás programja sze-
rint az ágazati vezetők, orosz és külföldi szakértők, valamint a 

beszállító vállalatok képviselőinek részvételével vitatták meg 
a paksi projekthez kapcsolódó beszállítói lehetőségeket. A 
kiállításon az atomenergetikai ipar, illetve a kapcsolódó ipar-
ágak vállalatai is bemutatják termékeiket, szolgáltatásaikat. A 
fórumon kétoldalú üzleti találkozókat is tartottak. 

TEríTÉKEN Az ErőMűVEK                                                              

Az IIR-Hungary „EnKon 2015” konferencia december 2-ai 
programján az erőművek helyzetének áttekintése szerepelt. 
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Atomex-Europe Fórum

Az Atom-Europe kiállítói

A nyolcadik alkalommal megrendezett Élménynapja

Konferencia-körkép



Elektrotechnika  2 0 1 4 / 1 22 9

Hírek

Így természetesen szóba került a paksi bővítés is, melyről Aszó-
di Attila kormánybiztos kijelentette, hogy az új blokkok képesek 
lesznek 100 és 50 százalék közötti teljesítményváltásra, percen-
ként 5 százalék teljesítménnyel, az önköltség a teljes élettartam-
ra vetítve 50-55 euró/MWh, valamint újból hangsúlyozta, hogy 
nincs szükség állami támogatásra a projekthez. 

Európában kapacitásfelesleg van, alacsonyak az árak, va-
gyis villamosenergia-bőség van. Ugyanakkor például no-
vember elején Nagy-Britanniában egy szélcsendes és borús 
napon rendszerösszeomlás közeli állapot alakult ki, mert né-
hány szenes blokk egy üzemzavar miatt leállt, a szél- és nap-
erőművek pedig alig termeltek. De például Lengyelország-
ban augusztusban is hasonló helyzet alakult ki egy hőhullám 
miatt – ismertette Katona Zoltán, az E.ON Erőművek Kft. 
ügyvezető igazgatója. Mint jelezte, mindkét esetben az el-
öregedett szenes erőművek okozták a fő problémát, ami egy-
beesett azzal, hogy a megújuló bázisú erőművek nem voltak 
képesek a folyamatos termelésre. Vagyis szétválik a kapacitás 
és a ténylegesen megtermelt energia kérdése. Véleménye 
szerint általánosan elmondható az európai helyzetről, hogy 
az elavult széntüzelésű erőműveket gáz- és atomenergiával 
lehetne kiváltani, miközben csökkenteni kell a megújuló tá-
mogatásokat. 

Stróbl Alajos, a Pörly-Erőterv Zrt. a hazai helyzetről szólva 
jelezte, hogy a korábbi visszaesést követően egy százalék kö-
rüli igénynövekedéssel számolhatunk, miközben az import 
részaránya megközelíti a 40 százalékot. A hazai termelésből 
Paks 53 százalékkal, a Mátra 20 százalékkal vette ki a részét, az 
idei év első tíz hónapjának adatai szerint. A beépített teljesí-
tőképesség csökkent, ugyanúgy, ahogy a rendelkezésre állás 
is, 2012-óta mintegy 1000 MW-tal, miközben a nyári és a téli 
csúcsigény kiegyenlítődött, 6400-6500 MW körül. Szerinte 
15 éven belül nagyjából 6000 MW új kapacitás építésére lesz 
szükségünk. A jelenlegi helyzet és adatok szerint a következő 
7 évben főleg a kiserőművek építése várható, azt követően 
viszont szükség lesz nagyerőművekre is. Az új paksi blokkok 
mellett kérdés, hogy mi lesz a Mátra sorsa, amely 15 évvel 
idősebb Paksnál. A jelenlegi 6700 MW beépített kapacitású 
nagyerőművek átlagéletkora 27,5 év, míg a 2022-ben számba 
vehető 5500 MW nagyerőmű átlagéletkora már 30 év lesz. A 
hazai megújuló erőműpark 2022-re elérheti a 2000 MW-
ot, de ezek nagy része változó terhelésű (nap, szél) lesz. Ek-
korra a beépített teljesítőképesség 8200 MW lesz, de akkor 
is 30 százalék körüli importtal számolhatunk. Igaz, 2030-ra az 
alaperőművek teljesítőképessége az új paksi blokkok műkö-
dése miatt elérheti az 50 százalékot, így akár meg is szűnhet 
az import, de valamilyen tárolási megoldást építeni kell. Az 
atomenergiáról jelezte, hogy az EU 28 országát számolva 118 
blokk működik, átlagéletkoruk 30,6 év. Világszerte 62 blokk 
épül, de 47-et le fognak állítani. 

Mára eldőlt, hogy a megújulóra épülő energiatermelés 
meghatározóvá kezd válni, természetesen a konvencionális 
energiatermelés megmaradása mellett – jelezte előadásában  
Lehőcz Balázs, a MET Power AG vezérigazgatója. Mint mond-
ta, a megújulók részaránya Nyugat-Európában 2013-ra elérte 
a termelés közel egyharmadát, Kelet-Európában ugyanakkor 
jelentősen elmarad ettől. Majd beszélt az időjárásfüggő meg-
újuló rendszerek problémáiról, arról, miként lehet megelőzni 
a rendszerkimaradásokat és milyen szerepet kell ebben vál-
lalnia a rendszerirányításnak, a termelőknek és a fogyasztók-
nak is.

Valaska József, a Mátrai Erőmű IG elnöke a nemrég átadott 
15 MW PV erőmű létesítéséről beszélt, jelezve, hogy a nagy 
teljesítményű naperőművek pontosan úgy működnek, mint 
az atomerőművek, egy komoly beruházási költséget követően 

rendkívül gazdaságosan termelnek. A mátrai beruházás során 
700 millió forint rekultivációs költséget spóroltak meg, azzal, 
hogy a 30 hektáros zagytéren elvégzett füvesítést követően 
7240 napelemet építettek fel, 6,4 milliárd forintos költséggel, 
ám ennek mintegy felét adókedvezményként megkapták. Az 
összes beépített teljesítmény 18,48 MW. Mint mondta, egy 
ilyen ipari beruházás nagyjából 20 év alatt térül meg. Az en-
gedély megkapását követően 9 hónap alatt készült el a telep, 
melynek próbaüzeme október 1-jén kezdődött. 

Dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének 
fenntartásáért felelős kormánybiztos a Paks II. projekt aktu-
alitásairól beszélt, de bevezetőjében jelezte, hogy 2030-ig 
7300 MW új erőművi kapacitásra lesz szükségünk, majd is-
mertette, hogy a Nemzeti Energiastratégia az atom-szén-zöld 
forgatókönyvre épül. 

Végül Balogh László, a Technoflex Consulting ügyvezetője 
bevezetőjében bizonygatta, hogy nem atomenergia-ellenes, 
elsőnek arra hívva fel a figyelmet, hogy amikor majd együtt 
fog a jelenlegi 4 és a 2 új paksi blokk működni, bizony számol-
ni kell majd a visszaterhelés kérdésével, amely komoly gon-
dokat fog okozni a rendszerirányításban. Szerinte a 6 blokk 
néhány éves közös üzeme miatt a hűtési rendszer kiépítése 
jelentős plusz költségeket igényel, majd levezette azt is, hogy 
a hiteltörlesztés időszakában 31 Ft/kWh körüli önköltséggel 
számolhatunk. Végül levonta a következtetést, hogy „talán 
érdemes lenne az ütemezést átgondolni”. Igaz, azt elismer-
te, hogy a törlesztési fázist követően lényegesen kedvezőbb 
lesz a paksi ár. Erre reagálva Aszódi Attila rögtön kijelentette, 
hogy az elmondottakkal nem ért egyet. Mint mondta: egy 
11 ezer pontból álló követelményrendszert állítottak össze 
a gyártó felé, amely többek között alapkérdésként kezeli a 
szabályozhatóságot. Az új blokkok képesek lesznek 100 és 50 
százalék közötti teljesítményváltásra, percenként 5 százalék 
teljesítménnyel, és ezt az élettartamuk alatt 15 ezerszer kell 
elviselniük. A tercier tartalékról szólva jelezte, hogy az orszá-
gon kívüli tartalékok is szóba jöhetnek, ezért nem kell 
700 MW tartalékkapacitást építenünk. Aszódi Attila hangsú-
lyozta, hogy az önköltség a teljes élettartamra vetítve 
50-55 euró/MWh, valamint újból elmondta, hogy nincs szük-
ség állami támogatásra a projekthez.   

SIKErES ÉVET zárT Az rHK KFT.                                                      

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 
(RHK Kft.) szakemberei eddig összesen 4059 hordó kis és közepes 
aktivitású hulladékot szállítottak le a bátaapáti felszín alatti 
tárolóba, valamint jelenleg már 8347 elhasznált fűtőelem bi-
ztonságos elhelyezéséről gondoskodnak a Kiégett Kazetták 
Átmeneti Tárolójában, Pakson. A hazánkban keletkező nagy 
aktivitású hulladékok végleges elhelyezését célzó nyugat-mec-
seki kutatási program pedig újabb fontos állomásához érkezett 
– közölte december 8-i évértékelő sajtótájékoztatóján dr. Kereki 
Ferenc, az RHK Kft. ügyvezető igazgatója. 

A pénzügyi források felhasználásáról szólva az ügyvezető 
igazgató elmondta, hogy a társaság idei fejlesztési és kutatási 

IIR-Hungary „EnKon 2015” konferencia



feladataira 8,1 milliárd forintot fordítottak, valamint még közel 5 
milliárd forint volt a tárolók és a társaság működtetése, és jövőre 
is hasonló nagyságrenddel számolnak. Az alap legnagyobb 
befizetője a Paksi Atomerőmű, a jövőre várható mintegy 26 mil-
liárd forint befizetésből 21 milliárdot fog az atomerőmű telje-
síteni. A KNPA-ban jelenleg 254 milliárd forint van.

Szintén az RHK munkái közé tartozik még a Baranya megyei 
Kővágószőlős közelében található Mecseki Környezetvédel-
mi és Kutató Bázis (MKKB), ahol ugyancsak számos fejlesztés 

történt. Az uránipar és bányászat okozta környezeti hatások 
felszámolását végezve elsődleges feladatuk a helyi vízbázis 
védelme. Kereki Ferenc azonban hozzátette, hogy ez utób-
bi munkákra külön keretet kap az RHK, így nem a Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alapból (KNPA) finanszírozzák a víztisztí-
tási munkákat.

 Mayer György
szakújságíró
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Az Energetikai Szakkollégium őszi félévének 
kiemelt rendezvényeként egy négynapos 
külföldi üzemlátogatást tettünk Európán 
keresztül.

Utunk első állomása az ausztriai Ybbs Persenbeug-i vízerő-
mű volt, amely Ausztria legrégebbi vízerőműve. Az üzemláto-
gatás során helyi idegenvezetőnk megmutatta a létesítmény 
főbb részeit: a 460 m hosszú gátat, mely 10,9 m magas víz-
szintkülönbséget tart fent a gát két oldalán, láthattuk a turbi-
nacsarnokokat, az erőműhöz tartozó transzformátorállomást,  
illetve a Duna hajózhatóságát lehetővé tevő zsiliprendszert is. 

Október 23-án reggel továbbindultunk a Lausanne-i Mű-
szaki Egyetem felé, ahol Wágner Dávid kalauzolt el minket a 
Plazma Center intézetben. Itt két reaktortípust tekinthettünk 
meg. Először a TORPEX nevezetű fúziós reaktort látogattuk 
meg, melynek leglátványosabb eleme a fánk alakú, toroidális 
vákuumkamra volt. Itt a berendezés tetején, illetve alján 
elhelyezkedő Helmholtz-tekercsek biztosítják a plazma 

fenntartásához szükséges, spirálisan tekeredő mágneses te-
ret. A működés során a vákuumtérbe hidrogént engednek, 
amit mikrohullámmal ionizálnak. Az itt zajló vizsgálatok célja 
a plazma mágneses térben való viselkedésének jobb megis-
merése. Folytatásként megnéztük a TCV elnevezésű reaktort. 
Ez egy tokamak, melyben 1m3, 100 keV energiájú plazmát ké-
pesek előállítani, majd tulajdonságait a későbbiekben meg-
vizsgálni.

Másnap sor került a tanulmányi út kiemelt eseményére, a 
CERN-i látogatásra. Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet 
(CERN) a világ legnagyobb részecskefizikai kutatóközpontja. 
A program során vezetőink Szillási Zoltán és Béni Noémi vol-
tak. Először egy előadást hallgattunk meg tőlük, amely során 
megismerhettük a CERN történetét, felépítését és az itt folyó 
kutatási munkákat. A központ eddigi leghíresebb eredménye 
a Higgs-bozon létezésének bizonyítása volt. Az ehhez szük-
séges kísérleteket a 100 méterrel a felszín alatt található, 27 
km kerületű LHC-ben (Nagy Hadron Ütköztető) végezték el. 
Ennek a gyorsítónak köszönhetően a protonokat közel fény-
sebességre gyorsítják, majd 4 nagy detektorban ütköztetik 
őket, ezek az: ATLAS, CMS, ALICE, LHCb. Ezek közül mi a CMS 
irányító központját és szerelőaknáját tekinthettük meg. A dél-
után során lehetőségünk nyílt egy másik különleges helyszín, 
az antianyaggyár megtekintésére is. Itt a cél antihidrogén 
előállítása, melyet antiproton és pozitron segítségével hoz-
nak létre. Ezek után meglátogattuk az adatközpontot, ahol a 
kísérletekből beérkező óriási adatmennyiséget feldolgozzák.

A hazaút során Münchenben is megálltunk, ahol megte-
kintettük a híres Deutsches Museumot, amely a világ legna-
gyobb műszaki múzeuma. A többnapos tanulmányi út során 
a résztvevők rengeteg érdekes információval gazdagodhat-
tak, amelyek méltón egészítik ki az egyetemi tanulmányokat.

Kerekes Rudolf
Energetikai Szakkollégium

Tokamak a Lausanne-i Műszaki Egyetemen

Látogatócsoport a CERN-ben

Utazás CERN-be
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Hírek

Energetikai 
hírek 

a világból 

A 80 gépes, 400 MW-os bArd offshore 1 szélpark és 
borWin Alpha AC/dC platformjának építés-szerelése és 
telepítése.

Construction and placing of the 400 MW BARD Offshore 
1 windfarm with 80 turbines and of its BorWin Alpha AC/
DC converter platform.

A sekély (25-40 m mély), de szeles Északi-tengeren a széltur-
binának nagy stabilitást biztosít a 9. ábrán látható WIND LIFT 
1 szerelőhajó által az az orrán lévő, piros nyíllal jelzett pozici-
onáló szerkezeten keresztül a tengerfenékbe levert nagyter-
peszű csőcölöp-hármas (11. ábra). Az Ø2,5 m-es cső 90 m-es 
hosszából 30 m süllyed be a tengerfenékbe, 40 m-es a vízré-
teg és 20 m-es a tenger szintje fölé nyúló (sárga) szakasz. 
A csőcölöpökbe a szerelőhajó 500 tonnás daruja illeszti be a 
10. ábrán látható 80 m magas, 495 tonnás háromlábat; az en-
nek tetején lévő kör alakú talplemezre állítják rá a szélturbina 
tornyát (11. ábra) [7].

A szélfarm 80 db váltakozó áramú, 33 kV kimenő feszültsé-
gű, 5 MW-os gépét a 6. ábrán látható séma szerint néhányszor 
10 gépenként egy-egy 33/155 kV-os tengeri transzformátor-

Nagy egyenfeszültségű 
villamosenergia-átvitel 

Európában 
2. rész Az északi-tengeri német szélparkok 

építés-szerelése és telepítése I.

Kimpián Aladár 

7. ábra A Kelet-Fríz-szigetcsoport legnyugatibb szigetétől, 
Borkumtól légvonalban kb. 110 km-re, ÉÉNy-ra 60 km2-es területen 
építették ki a 4. ábra bal szélén zölddel jelzett BARD Offshore 1 jelű 
400 MW-os szélparkot 80 db 5 MW-os egységgel. A park szélére te-
lepítették a szigetről Bor(kum)Win(d) Alpha-nak elnevezett AC/DC 
konverter (egyenirányító) platformot, melyre a piros nyíl mutat [7]

9. ábra  A csőcölöp-alapozást végző WIND LIFT 1 szerelőhajó [7] 

10. ábra  A 3 db lesüllyesztett csőcölöpbe illeszkedő háromláb [7]

11. ábra  A szélturbina tornyát az önmagát a tenger szintje fölé 
emelő hajódaru szakaszokban emeli rá a víz fölé nyúló háromlábú 
csőcölöp-alépítményre [7]

8. ábra  Az északi-tengeri német BARD 1 Offshore 80 gépes, 
400 MW-os szélpark részlete. A torony magassága 90 m, a 
rotorátmérő 122 m [7]



állomásba (AC/AC platformba) csatlakoztatják, 33 kV-os ká-
belekkel. Az AC/AC platform 155 kV-os kábelen táplál át az 
AC/DC egyenirányító platformba [6].
A BARD1 Offshore szélpark AC/AC platformjait a követke-
zőképpen juttatják a helyszínre, a szélpark meghatározott 
pontjára:

A szárazföldi (onshore) üzem szárazdokkjában elkészült 
platformokat a dokk elárasztása után uszályként, külön, vagy 
a tengerfenékre támaszkodó, rácsos csőszerkezetű alépít-
ménnyel összekapcsolva, azzal együtt vontatják a helyszínre; 
itt az alépítményt a fenékre süllyesztik, levert csőcölöpökel 
rögzítik, a platformot pedig a főszárak felső toldalékának te-
tején lévő kettős terelőkeréken átvezetett acélkötelekkel fel-
csörlőzik 20-25 m-rel a tenger szintje fölé (14. ábra) [7].

Az AC/DC platformot és alépítményét a tengeri kikötő csarno-
kában alacsonyépítésű, változtatható magasságú önjáró tré-
lereken építik-szerelik össze, uszályra tolják, majd a helyszínre 
vontatják, ahol az uszályról  nagyteherbírású hajódaruval az 
1800 t tömegű alépítményt a tengerfenékre süllyesztik, levert 
csőcölöpökkel mintegy a fenékhez „szögezik”, majd átemelik 
rá a 3200 t tömegű komplett platformot [7]. 

A Rotterdam déli elővárosában, a Rajna és a Maas fo-
lyók közös, sokágú torkolatvidékén fekvő, 45 000 lakosú 
Zwijndrecht-ben működik a tengeri olaj- és gázkitermelő, 
valamint szélpark-konverter platformok gyártója és telepí-

tője a holland HMC (HEEREMA 
Marine Contractors) cég; 
ez üzemelteti a világ egyik 
legnagyobb kapacitású sül-
lyeszthető-emelhető hajó-
daruját, a 14 200 t maximális 
emelőképességű SSCV (semi-
submersible crane vessel) 
Thialf-ot (18. ábra). A 201,6 m 
hosszú, max. 198 750 t vízkiszorí-
tású hajótest katamarán-szerű 
alapját 2 db kb. 200 m hosszú, 
kb. 20 m széles, 13,6 m magas 
ponton képezi, ezekre támasz-
kodik a 2×4 db láb, melyek 
közé be van építve a fedélzet 
a 2 db 88,4 m gémhosszúságú, 
7100 t emelőképességű daru-
val, a 4+3 szintes „üzemi épü-
let”-tel és a helikopter-leszálló 
hellyel. A hajó haladását és 
pozícionálását 6 db 5,5 MW-os 
helyzetváltoztató hajtómű biz-
tosítja. Közlekedéskor a merü-
lés 12 m, emeléskor max. 
26,6 m, amit a pontonokba 
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13. ábra Miután a gondolát is ráemelték a toronyra, következik a 
rotor helyre illesztése; a rotor síkját a rádió-távirányítású sárga him-
bával lehet finoman szabályozni [7]

14. ábra A BARD 1 Offshore szélpark BARD 1 AC/AC platformját 
az alépítményével együtt úsztatva vontatják a helyszínre (balra); a 
platform végleges helyzetében (jobbra) [7] 

12. ábra  Az összeépített toronyhoz megérkezik a háromszárnyú 
komplett rotor [7]

15. ábra  A BARD 1 Offshore szélpark BorWin Alpha AC/DC platform-
jának és alépítményének uszályra rakása [8]

17. ábra  A 3200 t tömegű BorWin Alpha 400 MW-os AC/DC egyenirányító 
platformot a gyártómű kikötőjében 44 tengelyű, 176 kerekű,alacsonyépítésű, emel-
hető-süllyeszthető, önjáró trélereken (piros keretben) tolják át a tengerjáró uszályra, 
az alépítmény mögé. Az uszály rakodószintjének magasságát ballasztvízzel állítják 
hozzá a kikötői rakparthoz; ahogy a teher előrehaladva egyre jobban terheli az 
uszályt, a ballasztvizet kiszivattyúzzák (zöld oválisban) [8] 

16. ábra  A BorWin Alpha AC/DC plat-
formjának 62 m magas alépítménye az 
uszályon. A tengerfenékre süllyesztés után 
a főszárak talpaihoz hegesztett cölöpmeg-
vezető cső sárga-fekete csíkozású tölcséré-
be (piros négyzetben) búvárok illesztik be 
a csőcölöpöt, amelyet a szerelődaru által 
tartott verőfej fog lesüllyeszteni a tengerfe-
nék talajába, mintegy 30 m mélyen [8]



töltött ballasztvízzel érnek el. A nagyobb merülés stabilabbá 
teszi a hajódarut a szél és a hullámzás ellen. A hajón 736 főre 
van szálláshely [8].

Folytatjuk...
Kimpián Aladár, MEE-tag 

18. ábra  Az  SSCV Thialf 14 200 t emelőképességű hajódaru von-
tatóhajókkal segített helyváltoztatás közben. A 12 m-es merülésnél a 
piros pontontalpak teteje kilátszik a vízből [8]

19. ábra  A BorWin Alpha AC/DC platformot és alépítményét szállí-
tó uszály megérkezik a telepítés helyén várakozó SSCV Thialf elé [8]

20. ábra A Thialf baloldali daruja lesüllyeszti a kb. 40 m mélyen 
lévő tengerfenékre a BorWin Alpha AC/DC platform 62 m magas 
alépítményét (balra), majd az ugyanezen a darun függő hidraulikus 
cölöpverő fej leveri a tengerfenékbe a 16. ábrán pirossal bekeretezett 
sárga-fekete csíkozású tölcsérbe illesztett csőcölöpöket (jobbra) [8]

21. ábra A Thialf jobboldali daruja a már rögzített alépítményre 
helyezi a 3200 tonnás platformot (balra). A BARD 1 Offshore szélpark 
BorWin Alpha 400 MW-os AC/DC platformja végleges helyzetében, 
a tengerszint fölött 20 m-rel. Szemben a második szinti 3 db fülkében 
vannak az egyenirányítókat tápláló transzformátorok, jobbra fent a 
helikopter-leszálló hely tálcája (jobbra) [8]
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Hírek

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyt adott az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 1-4. blokkjain a 15 hónapos üze-
meltetési ciklus bevezetésére, illetve ennek előzményeként 
egy új típusú, 4,7%-os átlagdúsítású üzemanyag-kazetta al-
kalmazására. 

A most megszerzett hatósági engedély birtokában 
megkezdődhet az áttérés a 12-ről 15 havonta történő üzem-
anyagcsere-ütemre. Mivel a fűtőanyag cseréjére csak a reak-
torok leállításakor kerülhet sor, szükségszerűvé vált olyan új 
üzemanyag bevezetése is, ami a korábbiakhoz képest hossz-
abb idő alatt ég ki és veszíti el hatékonyságát. Ez az új - Gd-
2_4.7 elnevezésű - üzemanyag–kazetta magyar innováció, a 
Paksi Atomerőmű dr. Nemes Imre által vezetett Reaktorfizikai 
osztályának terve alapján, nemzetközi összefogásban valósult 
meg. A hasonló típusú atomerőművek közül Pakson vezették 
be elsőként a 15 hónapos üzemeltetési ciklust.  

A 12 hónapnál hosszabb üzemeltetési ciklus alkalmazása 
nem példa nélküli a világban. A hosszabb üzemanyag- és 
főjavítási ciklusok gazdasági előnye miatt a nukleáris ipar 
vezető országai közül az Amerikai Egyesült Államokban és 
Franciaországban már a 90-es években általánossá vált 
a 12 hónapostól eltérő üzemanyagciklusok alkalmazása: az 

USA-ban az üzemeltetési ciklusok átlagos hossza 2000 
után 18 hónapra nőtt, a francia blokkok többsége pedig 15, 
17 vagy 18 hónapos üzemanyagciklussal üzemel. 

A 15 hónapos ciklus bevezetése számos előnnyel jár úgy az 
atomerőmű, mint a magyar gazdaság számára, ezek közül a 
legfontosabbak a biztonsági szempontú pozitívumok. 

A magyar lakosság és a nemzetgazdaság szempontjából 
jelentős tényező az atomerőmű termelésének a 15 hónapos 
üzemeltetési ciklus bevezetésétől várható növekedése is. A 
főjavítások átütemezése révén átlagosan évente 2%-kal nő 
a rendelkezésre állás és ezáltal a megtermelt villamos ener-
gia mennyisége, ami mintegy 80 000 háztartás – közel ne-
gyedmillió ember – szükségletét fedezi. Az így megtermelt 
többlet villamos energiával arányosan, 1%-kal csökkenthető 
Magyarország villamosenergia-import függősége, erősítve 
ezáltal az ellátásbiztonságot. Mindezt összefoglalva a hossz-
abb kampányok következtében jelentősen csökkenthető a 
környezetterhelés, fenntartható/növelhető az atomerőmű 
biztonsága, növelhető továbbá a versenyképessége is.  

A 15 hónapos ciklusok komplex bevezetése – mint bármily-
en atomerőművi műszaki változás – hatósági engedélyköteles, 
az átalakítást a hatóság a legszigorúbb kategóriába sorolta.  

A 15 hónapos üzemelés az engedély birtokában meg-
kezdődött, az üzemanyag átrakási ütemtervvel párhuzamosan 
2016 végéig mind a négy blokk vonatkozásában megvalósul.

                                                           Sajtókölemény

Még több 
tiszta áram Paksról
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Nagy sikerrel zárt 
az egyesület 

62. Vándorgyűlése
III. rész : „B” szekció ülései

A Plenáris szekció előadásairól készült összefoglalót lapunk 
2015. októberi számában, az „A” szekciókról készült 
beszámolót lapunk novemberi számában közöltük.

B1 SZEKCIÓ
 Szekcióvezető: Orlay Imre
„Utánpótlás-nevelés a műszaki színvonal fenntartása ér-
dekében”.
E szekció munkájáról lapunk előző számában Orlay Imre szek-
cióvezető részletesen számot adott 

B2 SZEKCIÓ 
Szekcióvezető: Dr. Dán András
„Innovatív megoldások a hatékony energiaellátásban 
(nemzetközi innováció helyi alkalmazása” 

B2/1 „Körkép a lakossági felhasználók fogyasztásának ké-
szülékszintű becsléséről (NILM)” 
– Dr. Raisz Dávid, Divényi Dániel, BME. 

Az előadás az Unió 2020-ra kitűzött 3x20%-as döntésére 
épül. A célok elősegítését megkönnyíti az okos mérő, amely 
lehetővé teszi a kétirányú kommunikációt a háztartás és a 
szolgáltató között, rögzíti a fogyasztást és autonóm módon 
továbbítja az adatokat a szolgáltatóhoz. A feladat megoldá-
sának több eszköze lehet, legközelebb visz a Non Intrusive 
Load (Appliance) Monitoring NI(A)LM rendszer.

B2/2 „Villamos autókból álló taxiflotta számára létesíten-
dő töltőállomások modellezése” - Farkas Csaba, BME. 

A probléma megoldását több úton lehet megközelíteni. 
Egy lehetséges megoldás a sztochasztikus modell (GPS-
adatok statisztikai adatelemzése stb.). Egy másik módszer a 
sorban állási modell. Miután nincsenek tapasztalatok, szimu-
lációk szükségesek. A járműforgalmi, járműhasználati adatok-
ból a mozgás és a töltési igény szimulálása megvalósítható, 
ezek alapján a lehetséges töltőállomások méretezése, töltők/
akkumulátorkészlet számának meghatározása, optimalizálás 
is lehetséges. 

B2/3 „Nagyáramú mérőhely – innovatív készüléktesztelés” 
– Futó András, Durbák Norbert, Balogh Attila, BME. 

Az előadás kapcsán szó volt a hálózatra kapcsolódásról és 
a tesztelés problémáiról, a nagyáramú mérőhelyről, az AHS 
egységről és annak funkcióiról, a DHS  egységről és annak 
funkcióiról, a segédüzemi egységekről és a tesztelési lehe-
tőségekről. Az AHS funkciói: maximális teljesítmény 140 kW, 
0 – 520 Vrms 1 és 3 fázisú hálózat 40-400 Hz, galvanikus le-
választás, 0,1% feszültség THD, amplitúdó, frekvencia, fázis 
aszimmetriakövetés, harmonikus szuperpozíció 2 kHz-ig, 
1 Hz-es lépésekben, felhasználó által generált feszültség, hul-
lámforma-követés. Az alkalmazott készülékek ismertetését 
követően egyvonalas séma segítségével mutatta be az elő-
adó a méréseket.

B2/4 „PASS az innovatív kapcsoló berendezés” 
- Mihály Gábor ABB. 

Az ABB PASS kapcsoló rendszere új lehetőségeket jelent 
az alállomások építésében, felújításában. Minden alállomás-
elrendezéshez gyárilag kompletten előszerelt és bevizsgált 
készülékek állnak rendelkezésre. Alacsonyak a karbantartási 
és javítási költség mert: az összes fő funkció környezettől el-
zárt tokozott kivitelben készül, a nagy megbízhatóság az SF6 
gázszigetelés miatt biztosított. Egy CIGRE vizsgálat megálla-
pítása: a hibrid modul egy előnyös köztes megoldás. A kevert 
technológia a tulajdonos szempontjából az olcsóbb és leg-
megbízhatóbb megoldást jelenti.  E termék skálája széles.

B2/5 „Környezettudatos beruházások megvalósítása a 
magyar átviteli hálózaton. KEOP pályázati projekt”
– Veszely Viktor, Szendi Csaba, MAVIR/PÖYRY ERŐTERV. 

A világ változik. A múltban nem volt többletigény sem a 
tulajdonosi, sem a szabályozási oldalról a környezetvédelem, 
energiahatékonyság területén az átviteli hálózatok létesítése 
során. A jelen és a jövő: MAVIR ZRt. elkötelezett abban, hogy 
hozzájáruljon a környezeti értékek megóvásához, valamint a 
környezetet terhelő hatások csökkentéséhez. Ennek megfe-
lelve a MAVIR társasági stratégiájában kiemelt hangsúlyt kap 
a környezettudatos és energiahatékony technológiák alkal-
mazása, a jövőbe mutató IEC 61850 szerint működő rendsze-
rek bevezetése.

B2/6 „Napelemek termelés-előrejelzésének pontosítása” 
– Mayer Martin János, OTDK. 

Az előadó bemutatta, hogy milyen ütemben fejlődött a 
napelemes energiatermelés. A növekedés globálisan expo-
nenciális volt 2000-2013 között. (2000-ben 1,2 MW- 2013-ban 
138 ezer MW). Magyarországon 2013-ban 22 MW kapacitás 
volt. Megismerhettük a napelemmodulok hatásfokát. A leg-
optimálisabb körülmények között a napelemmodul hatásfo-
ka megközelíti a 18%-ot. A termelés-előrejelzés lehet hosszú 
távra szóló, és lehet rövidtávú. Mindezek a menetrendterve-
zéshez nyújtanak támpontot.

B3 SZEKCIÓ:
Szekcióvezető: Görgey Péter 
„Fejlett hazai energetikai informatikai megoldások” 

B3/1 „A fóti élhető Jövő Park kisfeszültségű hálózati 
szimulátora”-Bessenyei Tamás, ELMŰ. 

Az élhető jövőpark céljai: a fóti Lovasterápiás Központ támo-
gatása, ismeretterjesztés/bemutatás ügyfeleknek, szakembe-
reknek. Együttműködési megállapodás (BME, ÓE, NGYSZ), kö-
zös K+F projektek indítása. Kisfeszültségű hálózati szimulátor 
célja: Egy „élő” smart grid hálózat viselkedésének vizsgálata, 
zöld, decentralizált energiatermelés népszerűsítése. A projekt 
elemei: 23+15 kW napenergia, 20 kW szélenergia, 200 W mini 
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vízerőmű, 40 kWó energiatároló, központi adatgyűjtő (mete-
orológiai), és egy elektromos autótöltő állomás.

B3/2 „Kooperatív tréningek a MAVIR Zrt. egyesített 
tréningszimulátorán” - Decsi Gábor MAVIR. 

A MAVIR irányítja azt a rendszer, amely már össze van kap-
csolva az európai rendszerrel. Bármiféle hibás kapcsolás, téves 
beavatkozás jelentős következményekkel járhat nemcsak a 
hazai, hanem az egész európai villamos rendszer működésére. 
Ennek kiküszöbölésére készítették el a rendszerszimulátort, 
amellyel a valós helyzethez hasonló üzemállapotok mellett 
tanulhatnak a jövő rendszerirányítói. Ennek megfelelően a 
szimulátor nemcsak a folyamatok rendszerszintű modelle-
zésére alkalmas, de a készülékszintű (alállomási) események 
leképezése is használható. 

B3/3 „Az E.ON hálózati szimulátora (NTS)” 
- Patócs Tibor E.ON. 
Miért döntött a cég a szimulátor alkalmazása mellett?  Mert: A 
hagyományos oktatási formák főként elméleti tudást adnak, 
az éles üzemben nem lehet elegendő gyakorlatra szert ten-
ni (pl. ritkán előforduló súlyos üzemzavarok kezelésében), az 
utóbbi években gyakoribbá váló szélsőséges időjárási körül-
mények indokolják a nagykiterjedésű havaria helyzetek elhá-
rításának a gyakorlását is. A szimulátor használatának célja: 
üzemzavar-felismerés és         -elhárítás gyakorlása, tudásszint 
mérése, a megszerzett ismeretek szinten tartása, normál 
üzemviteli feladatok gyakorlása, új diszpécserek betanítása, 
kooperatív feladatok külső szereplőkkel, katasztrófavédelem. 

B3/4 „A villamos hálózatok tréningszimulátoros modelle-
zése” – Dr. Kovács Attila, Astron. „A szimulátor nem úgy mű-
ködik, mint a valóság. Csak úgy látszik.” A rendszerirányítás 
alapvető legfontosabb feladatai: átviteli hálózat kezelése, 
főelosztó hálózat

üzemirányítása, elosztó hálózat üzemirányítása, termelés, 
fogyasztásfelügyelet. A diszpécseri

tevékenységet kell modellezni, normál és üzemzavari kö-
rülmények között egyaránt. Célszerű modellezni a hálózat ál-
lapotváltozóit, valós idejű és stacioner állapotban is, valamint 
a hálózaton működő készülékeket, valós idejű és diszkrét ál-
lapotban egyaránt. 

B3/5 „Az IEC61850 globális szabványt beágyazó termék-
paletta és kapcsolódó szolgáltatáscsomag hazai kialakí-
tása, itthoni és külföldi alkalmazása” – Benyó Tibor OVIT. 

A védelmek fejlődése: 1949-1960 elektromechanikus vé-
delmek, 1960-1970 tranzisztoros védelmek, 1971 – analóg 
integrált áramkörös védelmek, 1990 – digitális (processzoros) 
védelmek, 2010 – natív IEC 61850 védelmi termékcsalád. A 
nagyfeszültségű védelmi alkalmazások  megkívánják a teljes 
védelmi funkcionalitást. A munka a „Think Global, Act Local” 
(gondolkozz globálisan, cselekedj helyileg) jelszó jegyében 
fogant. Az IEC 61850 szabvány megalkotása hosszú folyamat 
volt. 

B3/6 „Villamosan közeli szélerőműparkok hálózati csat-
lakozási feltételeinek vizsgálata NEPLAN szoftverrel” – 
Uhrin Mihály Balázs BME-VET. 

A feladat: Földrajzilag és villamosan is egymáshoz közeli, 
egy meglévő nagyfeszültségű távvezeték felhasításával lé-
tesülő, közös 120 kV-os táppontra csatlakozó 2x20 MW-os 
névleges teljesítményű „iker” szélpark hálózati csatlakozási 
feltételeinek elemzése. KÖF kábelhálózat méretezéséhez fi-
gyelembe kell venni a fizikai és a gazdasági, meteorológiai 

tényezőket egyaránt. Csupán a térség szélkihasználásának is-
merete nem jelent elég információt a kábelhálózat optimális 
méretezéséhez, 2-3 éven át tartó, rotor magasságban végzett 
szélmérésre van szükség.

B4 SZEKCIÓ 
Szekcióvezető: Haddad Richárd.
„Szolgáltató és fogyasztó oldali intelligens megoldások” 

B4/1 „Vészüzemű Diesel generátorok” - Adamek Árpád 
Alstom. 

Kifejezetten villamos üzemzavari helyzetek áthidalására 
tervezett konstrukciókról szólt az előadás. Alkalmazhatók 
önálló vészüzemi egységekként vagy más dízelaggregátor 
egységek tartalékaként (back-up). Két aspektusból is javíthat-
ják az erőmű biztonságát: áramkimaradás vagy üzemzavar 
esetén megbízható áramellátást biztosítanak, ha szükséges, 
akkor biztonsági áramellátást nyújtanak a segédrendszerek 
számára. Biztonsági dízelgenerátorok tervezése szigorúbb 
lett a fukusimai baleset után A stressztesztek arra a következ-
tetésre vezettek, hogy a legtöbb üzemelő atomerőműben to-
vábbi független energiaforrások kialakítására van szükség. 

B4/2 „EnergoBit KÖF technikai megoldásai és fejlesztései 
a Mátrai Erőmű 15 MW-os naperőművének megvalósítá-
sában” - Wéber Zoltán Árpád, EnergoBit. 

Magyarország eddigi legnagyobb fotovoltaikus projekt-
je a Mátrai Erőmű Zrt. által fejlesztett 15 MW-os (18,5 MW) 
naperőmű a feltöltött Őzse-völgyi depónián épült. Elvárt mű-
szaki jellemzői: kulcsrakész fotovoltaikus erőmű tervezése, 
létesítése és üzembe helyezése. Az inverterek teljesítménye: 
1000 kVA >= Pnévl >=500 kVA. A kivitelezés: konténerházas. 
A termelt egyenáramot 20 db nagyteljesítményű SMA gyárt-
mányú inverter alakítja át, juttatja a 120 kV-os hálózatba.  

B4/3 “Ipari  szünetmentes tápegységek” 
– Ivanics Péter, ABB. 

A létesítményeket tápláló energiaellátás erősen kiszolgál-
tatott: az időjárásnak, a közúti baleseteknek, az állatoknak, 
a növényzetnek, stb. A hálózati feszültség gyakran csökken 
és ingadozik, rövid energiakimaradások léphetnek fel, ez arra 
kényszerítheti a különböző elektronikai eszközöket, hogy 
kikapcsolás útján védjék magukat a meghibásodásoktól. A 
PCS100 UPS-I az ideális megoldás a kritikus fogyasztók védel-
mére, névlegesteljesítmény-tartomány: 150 to 2400 kVA 480 V 
50/60 Hz, áthidalási periódus: ultrakapacitásokkal 2 másod-
perc, akkumulátorokkal 30 perc. Hatásfoka >98% 
(Tipikus >99%).

B4/4 „Fogyasztói zavartatás csökkentése, üzemirányítási 
döntések támogatása” - Móczár Gergő, PROLAN. 

A zavartatások csökkentésének van, az ún. hagyományos 
módja, és vannak – ahogy az előadó mondja – „kicsit más 
módszerek”. A hagyományos módszer: a hálózat fejlesztése, 
hálózat karbantartása, munkák tervezése, üzemzavar idejé-
nek csökkentése, és a helyreállítás gyorsabbá tétele. Az ún. 
„kicsit más módszer: információcsere és a döntéshozatal 
gyorsítása, adatok közötti összefüggések térképi megjelení-
tése, személyes információszerzés csökkentése, munkaszer-
vezés. A rendszer képes a haváriákat kezelni és arról vezetői 
tájékoztatást adni. 

B4/5. „Fogyasztásváltozás-vizsgálat hazai tapasztalatai az 
okos mérés projekt kapcsán” – Molnár Sándor, Ariosz,  Nagy 
István. EDF DÉMÁSZ. 
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Az elvégzett attitűdváltozás-vizsgálat főbb kérdései: a fo-
gyasztói attitűdök változásai, a szolgáltatók kommunikációs 
tevékenysége, a tarifaértékesítés kiterjedtsége és hatékony-
sága, a fogyasztási volumenben mérhető változás mértéke, 
a zónaidő átcsoportosításban megjelenő változás, az ösztön-
zők szerepe a fogyasztók involválásában, a rezsicsökkentés 
hatásai. Az okos mérés általános megítélése: optimista 50%, 
mérlegelő 25%, pesszimista 15%, nem tud véleményt alkotni 
10%. Megjegyzendő, hogy a mérést két alkalommal végezték 
el, 2014-ben és 2015-ben, a véleményt mondók álláspontja 
alig változott. A rezsicsökkentésnek kimondottan negatív ha-
tása van a fogyasztásra, mert: már kevésbé figyelnek oda az 
áramfogyasztással kapcsolatos dolgaikra. 

B4/6 „Az adathiány kezelése az öregedő villamosenergia-
rendszer élettartam-analízise során” - Fazekes Tibor, OTDK. 

Jól ismert összefüggés (görbe), amely mutatja a meghibá-
sodási valószínűséget. A görbe első szakasza az idővel csök-
kenő kezdeti meghibásodásokat mutatja, ezt követi a görbe 
lapos szakasza, majd végül a berendezés elöregedése miatti 
növekvő meghibásodásokra ad útmutatást a meghibásodási 
görbe. Az előadás összefoglalja az élettartam-analízis elméle-
ti alapjait, bemutatja, hogy hogyan lehet szimulációs progra-
mot készíteni az adathiányos esetekre, bemutatja továbbá azt 
a programot, amely szélsőséges esetekben is használható.

B4/7 „Vezetett zavartűrés vizsgálat módszere a 2-150 kHz-
es tartományban és alkalmazása villamos fogyasztásmé-
rőkre” - Kóczián István BME. 

Az előadás első részében a készülékrendszerek csopor-
tosítását ismertette az előadó. A zavarok eredetét illetően 
lehet ún. nem szándékolt zavarkibocsátás (NIE inverterek), 
UPS, és szándékolt zavarkibocsátás (IE)  PLC.  Az előadásban 
megismerhettük a vonatkozó IEC 61000-4-19 EMC szabványt, 
amely útmutató ezen a téren. Bemutatta az előadó vizsgálati 
eljárást és a hozzá elkészített kapcsolási elrendezést, valamint 
a mérési eredményeket.

B5 SZEKCIÓ 
Szekcióvezető: Dr. Somogyi Attila.
„Havária – globális tendenciák, helyi megoldások” 

B5/1 „A tél, az üzemzavarok, és a MAVIR – rendkívüli idő-
járás okozta zavarok kezelése” - Bencsik Tibor, Kapás Mihály, 
dr. Cziva Oszkár, MAVIR. 

A téli üzemzavarok kezelése – és általában minden üzem-
zavar kezelése – a rendkívüli időjárásra való felkészüléssel 
kezdődik. Nevezetesen: a jég, zúzmara pótteher olvasztá-
sa, a jegesedési folyamatok előrejelzése, együttműködés a 
szomszédos országok rendszerirányítóval, Jellemzően 2014. 
december elsején 24 óra alatt hét átviteli hálózati jelentős 
hiba történt. A biztonságot növelik az erős nemzetközi fizikai 
kapcsolatok. Az együttműködés fontos eleme a mérések, jel-
zések folyamatos továbbítása, és a rendszerirányítók közötti 
kölcsönös tájékoztatás, a segítségnyújtási szerződések.

B5/2 „Kritikus  infrastruktúravédelem új kihívásai” -Kossa 
György, OKF. 

Abszolút biztonság nem létezik, de megfelelő szintű és 
mérvű együttműködéssel közelíteni lehet hozzá! A biztonság 
komplex kérdés, van: társadalmi, politikai közlekedési, gazda-
sági, informatikai, belügyi és katasztrófavédelmi biztonság. Az 
általános biztonságot számunkra a NATO és az Európai Unió 
jelenti. Az országot érintő biztonsági kockázatok az idővel ál-
landóan változnak, a szerveknek tehát erre kell felkészülniük. 

Igen fontos feladata a katasztrófavédelmi szerveknek a kriti-
kus infrastruktúrák védelme.

B5/3 „Felkészülés havária helyzetekre az E.ON elosztóknál” – 
Molnár István, 
E.ON Havária: Következmények, hatások, extrém körülmények; 
több cm-es jégréteg-lerakódások, tömeges (~400) oszloptörés 
és vezetékszakadás, többszörös hibák (5-15 hibahely/vonal). 
Továbbá: befagyott kapcsolókészülékek, tömeges üzemzavar-
ok: ellehetetlenülő behatárolás, extrém közlekedési körülmé-
nyek, életveszélyes oszlopra mászás a jegesedés, ill. kosaras 
gép használata a szél miatt. A haváriára fel kell készülni: megfe-
lelő szabályozással, havária ügyrend kialakításával, A bekövet-
kezett események után fontos a havária esetek elemzése.

B5/4 „Elosztói engedélyes eszközrendszere havária hely-
zetek okozta hátrányok (károk) enyhítésére” 
– Kovács Zoltán ELMŰ. 

A rendkívüli hálózati események lehetséges kiváltó okai: 
Elemi csapások: rendkívüli szélviharok, erős villámtevékeny-
ség, erős havazás, hófúvás, zúzmaraképződés, jegesedés, 
ónos eső, árvíz, belvíz, földrengés, földcsuszamlás. Ipari ka-
tasztrófák: tüzek, robbanások, stb. A krízis helyzetek kezelésé-
re rendelkezik a cég forgatókönyvvel, kidolgozott technikák-
kal. A szolgáltató célja, hogy az elvárhatóság szerint tudjon 
teljesíteni.

B5/5 „Kritikus üzemzavari helyzetek informatikai támo-
gatása” – Dr. Cseke István, Tenke Tibor, Geometria. 

A krízis ismérveivel indult az előadás. Nevezetesen: jelen-
tős értékek fenyegetettsége; korlátozottan rendelkezésre álló 
idő; információhiányos döntéshozatal; sürgető döntéshoza-
tali kényszer; a helyzet súlyossága sokszor késve tudatosul; 
az első döntések kritikusak, gyorsan megkezdődik a „futás az 
idő után”. A krízis mértéke és sikeres helyreállítása nagyban 
függ a kríziskezelési tervek megalapozottságától. Az elhárítás 
legfontosabb lépései: kárfelmérés, üzemzavar-elhárítási terv 
készítése, végrehajtás, kiértékelés.

B5/6 „Szemlencseragasztó berendezés hajtásainak és ve-
zérlőjének kiválasztása, vezérlőprogramjának elkészítése” 
– Bóka Jenő, Óbudai Egyetem. 

Az előadó bemutatta a gyártott terméket, annak készíté-
si módját, a ragasztási feladatot, és a felhasználandó eszkö-
zökkel szembeni elvárásokat. Szólt a lehetséges megoldási 
módokról, valamint elemezte a megvalósítást. A termék a 
szemlencse-implantátum, amelyet szembeteg emberek gyó-
gyítására használnak. 

B6 SZEKCIÓ 
Szekcióvezető: Veisz Imre
„Összehangolt hálózatfejlesztés” 

B6/1 „A tízéves európai hálózatfejlesztési terv (TYNDP)” - 
Lengyel Zsolt,  MAVIR. 

Az Európai Unió Harmadik Energiacsomagja előírta  az 
európai villamosenergia-rendszerirányítók szervezetének 
(ENTSO-E) létrehozását, és kétévente az Európai Közösség 
egészére kiterjedő, nem kötelező érvényű tízéves hálózatfej-
lesztési terv (TYNDP) készítését. 

2008 vége: ENTSO-E megalakul (34 ország, 41 rendszerirá-
nyító), 2010: „Pilot” TYNDP (Ten Years Network Development 
Program; Tízéves Hálózatfejlesztési Program)

Jelenleg: a 2016-os TYNDP kidolgozás alatt áll. Az egyes or-
szágok projektjeiből áll össze az összeurópai modell.
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B6/2 „Zugló 220/120/120 kV-os ELMŰ-MAVIR alállomás 
120 kV-os rekonstrukciójának tapasztalatai” 
– Maczkó Sándor, PÖYRY ERŐTERV. 

A beruházásra a rendszer elavultsága miatt volt szükség, 
elöregedett a primer technológia, az építészeti műtárgyak és 
a tartószerkezeti elemek. Zugló az ELMŰ kiemelt fontosságú 
csomóponti alállomása, mely 220/120 kV-on három transzfor-
mátorról kap betáplálást a MAVIR felől, 120 kV-on csatlakozik 
az Angyalföld, Kőbánya és Városliget irányú távvezetékekre. 
Cél a beruházás gazdaságos és hatékony megvalósítása volt. 
A tervezésben és a kivitelezésben a beruházó, üzemeltető, 
tervező közös együttműködése eredményeként számos új 
technológiai eljárás valósult meg.

B6/3 „A NEPLÁN hálózatszámító szoftver magyarországi 
alkalmazásai” – Laza Sándor LoadFlow. 

A szoftver Svájcban készült. Moduláris felépítésű, elektro-
mos-, gáz-, víz- és távfűtéshálózatok számítására alkalmas. 
Világszerte több mint 110 országban használják, az ABB for-
galmazza. Magyarországon két legnagyobb felhasználó: az 
E.ON és az ELMŰ-ÉMÁSZ, - NAF, KÖF és KIF hálózatok vizs-
gálatára alkalmazzák. Az E.ON és az ELMŰ-ÉMÁSZ a modellt 
minimális eltéréssel alkalmazza.

B6/4 „Hálózati energiatárolási lehetőségek a növekvő 
megújuló penetráció fényében” 
– Dr. Vokony István, Táczi István, BME. 

Az előadó bemutatja Németország energiamixét, energiafo-
gyasztását 1995-től 2050-ig. A teljes energiatermelés az adott 
időszakban 130 GW-ról 210 GW-ra növekszik. Az ábra jól mu-
tatja a megújuló energiák (szél, nap, víz, biomassza) növekvő 
arányát, és jól látszik, hogy 2030-ban az energiamixben már 
az atomenergia nem szerepel. A motiváció: a CO2-kibocsátás 
jelentős csökkentése és a függetlenség a fosszilis tüzelőanyag-
októl. A növekvő – intermittens jellegű – megújuló energiák 
miatt energiatárolókat kell a rendszerbe beépíteni.

B6/5 „A napelemes rendszerek terjedésének hatása a kis-
feszültségű elosztó hálózatra, különös tekintettel a 
feszültségprofilra” – Csatár János  

A kor szellemének megfelelően: Az elosztott termelés dina-
mikusan növekszik a Kif hálózaton, ma még viszonylag kicsi 
az elterjedtsége, de bizonyos körzetekben már most sokkal 
koncentráltabb, ez gondot okoz a hálózaton. Fontos a hatá-
sokat előre felderíteni.  Az előadás ezekre a gondokra kívánja 
a figyelmet felhívni. A számításokhoz modell készült. A mo-
dell segítségével vizsgálta a feszültségviszonyokat, melyek 
eltértek a földkábel és a légvezeték esetében. 

A  62. MEE Vándorgyűlés, Konferencia  
és Kiállítás záró plenáris ülése

“Brutális fizika” – Härtlein Károly, BME Fizikai Intézet, 
Demonstrációs Laboratórium

Látványos előadás az elektrotechnika villamos 
jelenségeiről

Fókuszban az ember – Kása Zoltán, EDF DÉMÁSZ
Fényszennyezésről a Fény Nemzetközi évében  
– Dr. Kolláth Zoltán
A MEE 62. Vándorgyűlésén megfogalmazott állásfoglalás 

ismertetése
Az összefoglalást és a zárszót követően a vándorkupa 

átadása zárta a háromnapos rendezvényt.

A B szekció munkájáról készített összegezést az előadások prezentációi 
alapján összeállította:                                                   Dr. Bencze János

Szabó Gábor (ABB) átadja a kupát Tóth Józsefnek  Dél-alföldi Déri 
Miksa Koordinációs Központ vezetőjének,  a  MEE 63. Vándorgyűlés, 
konferencia és kiállítás házigazdájának. 

Találkozás 2016. szeptember 13-16. – Szegeden. 
A 63. MEE Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítás Mottója: 
Innovációk és trendek az elektrotechnikában.

Egyesületi élet

VTT panelbeszélgetés az A szekcióban

A MEE Székesfehérvári Szervezete 2015. november 27-én  
szakmai tanulmányúton vett részt a Paksi Atomerőműbe.

A Tájékoztató- és Látogatóközpontban történt bejelentke-
zésünk után Tóth Zoltán helyi vezetőnk bevezetőül össze-
foglalta Paks földrajzi helyzetét, történelmi múltját és villa-
mosítását (19012-től 1939-ig 110 voltos egyenáram, majd ezt 
követően 220 voltos váltóáram). Ezután a kiállítóteremben 
rendelkezésre álló ábrák, panelek, makettek és interaktív 

Látogatás a Paksi 
Atomerőműben



képernyők segédletével ismertette az atomerőmű építését, a 
blokkok üzembe helyezését, működését, az időközben elvég-
zett teljesítménynövelést és az üzemidő-hosszabbítási prog-
ramot. Szó volt a sugárveszélyről, sugárvédelemről, valamint 
a radioaktív hulladékok kezeléséről és tárolásáról is.

Magyarország egyetlen atomerőműve 1969 és 1987 
között épült. 1982-től 1987-ig 4 db szovjet gyárt-mányú 
VVR-440/213 típusú nyomottvizes reaktort üzemeltek be. 
A primer körben lévő reaktorban (üzemanyag: urán-dioxid) 
láncreakció által megtermelt energia a gőzfejlesztőkön ke-
resztül a szekunder körben lévő két, egymástól független 
turbinát forgatja percenként 3000 fordulattal. Ez a forgó 
mozgás a Ganz gyártmányú 250 MW-os generátorban 15,75 
kV feszültségű áramot hoz létre. A nyolc turbinagenerá-
tor-egység egy 520 m hosszú csarnokban helyezkedik el. A 
megtermelt villamos energia a kapcsolóberendezéseken és 
transzformátorokon keresztül jut az országos hálózatba 
120 kV és 440 KV feszültségszinten. Az erőmű a hűtővizet 
a Dunából nyeri, a szükséglet másodpercenként    100 m³. A 
visszatérő víz hőmérséklete átlagosan 8 C°-kal magasabb a 
folyóénál. Alapkivitelben a reaktorblokkok névleges villamos 
teljesítménye egyenként 440 MW, az összteljesítményük 
1760 MW volt. Idővel a teljesítménynövelés érdekében vég-
zett átalakítások és korszerűsítések eredményeként 2006-tól 
2009-ig minden blokkban elérték az emelt szintű 500 MW 
névleges villamos teljesítményt (a reaktorok hőteljesítménye 
az eredeti 1375 MW-ról 1485 MW-ra növekedett), így ma az 
erőmű összteljesítménye 2000 MW. Az atomerőmű Magyar-
ország villamosenergia-termelésének több mint 40%-át adja. 
Az I. blokk 2012-ben, a II. blokk pedig 2014-ben megkapta 
az Országos Atomerő Hivatal (OAH) üzemidő-hosszabbítá-
si engedélyét (további húsz évig működhetnek). A III. és IV. 
blokk esetében is folyamatban van a további működéshez 

szükséges engedély megszerzése. 2014-ben az Országgyűlés 
jóváhagyta az atomerőmű bővítéséről (Paks 2) szóló törvényt. 
2 db orosz gyártmányú, AES-1200 típusú reaktor kerül be-
építésre egyenként 1200 MW villamos teljesítménnyel.

A szigorú beléptetési eljárás után vezetőnkkel üzemi terü-
leten folytattuk látogatásunkat. A IV. blokk-ban a reaktortér 
hatalmas felületű üvegfalán keresztül megszemléltük a pri-
mer kör főbb berendezéseit. Ugyancsak üvegfalon keresz-
tül nyertünk betekintést a vezérlőterembe is. Védősisak és 
füldugó használatával a turbinacsarnokban (szekunder kör) 
megtekintettük a IV. blokkhoz tartozó két turbinagenerátor-
egységet és a hozzájuk tartozó berendezéseket.

Ezután felkerestük az erőmű területén létesített, ipartörté-
neti szempontból Európában is egyedülálló Atomenergetikai 
Múzeumot (2010 óta országos szakmúzeumi státusz birtoko-
sa), ahol Ruff Ferenc kalauzolt bennünket. A múzeum anyaga 
(kültéri és beltéri) több tematikus részből áll, melyek a Paksi     
Atomerőmű építésének és üzemeltetésének történetét, doku-
mentumait és tárgyi emlékeit hivatottak megörökíteni.

  Takács Antal, MEE-tag

Turbinacsarnok
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A báli jelentkezési lap e lapszám 
mellékletében található
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